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LIETUVOS VYSKUPŲ PROTESTAS
RIES NACIŲ SIAUTIMI

Komp. Ži 
Sunkiai Sužeistas Pabaltijy Yra Slapta Armijau, ruošiasi 

reikšmingai atžymėti 
■Jbs okupaciją. Pakvies- 

g įžymių svečių, ruo- 
plati programa.
a tik pasveikinti ju- 
Waterburio lietuvių 
enės veikėjus ir paim
tai gražaus pasiseki- 
jarbingiems užsimoji-

i-i

2-7177

Alfred J. Wentz 
(Vendus)

ADVOKATAS

1 Street i
(Williamsburgh Bridge Plan

jreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOQ;
GERIAUSIOS ROSE 

?ngvi Užkandžiai, Kava, Arbata, 
—PIETŪS—VAKARIKNS 
S gaminto namie ii geriami ot- 
orų. Parengimams priimami

Juozas Cinkus
1 Street, įl

> dėjos Neries „kable- 
; New Yorko „Herald 
j” puslapiuose gegu- 
d. sulaukė labai tin- 
atsakymo. Jį parašė 
sis Vytautas širvy-

[JOS NARIAMS

rvydas stebisi negir- 
vietų privačiam asme- 
,banga — telegrafuoti 
šką! Juk tai didelės 
, o iš kur Salomėja ga- 
aturtėti — galėtume 
as paklausti! Bet ne 

■ Sirvydas kreipia dė

Iš Londono praneša KAP, 
kad Lietuvos vyskupai, visi 
vieningai, pareiškė protestą 
vokiečių okupacinei vyriau
sybei Lietuvoje. Vyskupų pa
reiškime reikalaujama teisin
gumo ir primenama, kad vo
kiečių okupacinė vyriausybė 
nelaiko savo pasižadėjimo, o 
sąmoningai laužo žmonių 
įgimtas teises.
Vyskupai protestuoja prieš 
bažnytinės nuosavybės nau
dojimą kariškiems tikslams, 
reikalauja grąžinti pagrob
tas bažnyčių brangenybes ir 
bažnytinių apeigų daiktus. 
Proteste pasmerkiama ir lie-

tuvių mobilizavimas į priver
stinius darbus Vokietijoje, o 
taip gi keliamas griežtas bal
sas prieš jaunų mergaičių ga
benimą iš Lietuvos į Vokieti
ją, kur nyksta jų sveikata ir 
nukenčia jų dorovingumas.

Vyskupai reikalauja vėl at- ------------- ,. -— ,
steigti teologijos fakultetą dviejose vietose. 
Kauno universitete ir protes
tuoja prieš tikybos išmetimą 
iš mokyklų.

Nėra aišku, kokia forma 
tas protestas pareikštas. Ga
limas dalykas, kad buvo iš
leistas ganytojiškas laiškas 
tuo reikalu.

Elizabeth, N.J.,-^- Gegužės 
27 d. vakare automobilius su

 

važinėjo komp. JtĮįpzą Žile
vičių, ėjusį Seconį -Št. namų 
link.

Komp. J. Žilevičius sužeis- 

 

sunkiai. ‘ Jam įlaužtas 
<oja įlaužta 
Bčta sužei
dimų ir galvoje. ’ *-■

Komp. J. Žilevičius gydo
mas Alexey Brothers ligoni
nėje. Linkime jam “sėkmingai 
ir greitai sveikti 
ir dukrelei reiškiame užuo
jautos.

Altu Sala Užimta

tas 
šonkaulis ,viena

žmonai

VOKIEČIAI NESUSITARIA LIETUVOJ
Lietuvė Agronome 

Dirba Sibire

ame Federacijos 
susirinkime mi- 
ikimus turėti kas 
iai. Sekantis su- 
tad bus gegužės 
adienį, 8 vai. vak. 
par. salėje.

tų sukaktis,
nius.

Visinarii
ti Visi ne- *vo l^ške nurodo, kad

čius

domėknnėU 
pareiga fr. 
rinkime, fe

IKO SUKAKTIS

24 d. sukako ly
tų, kai mirė Niką- 
raikąs, įžymusis 
, pakeitęs dan- 
mokslų sistemą, 

įkas, todėl šiai su- 
ymėti Amerikos 

i sudarę visoje ša- 
minėjimo komite- 
i labai daug mok-

MAISTO

, visada buvo draugiš
kai, tačiau jos žmo- 
munizmas niekada ne- 
)asisekimo. Jis teisin- 
išo „laisvuosius” 1940 
mus ir visas jų pasėk

iu irios rodo visiems ži- 
iktą — Rusijos impe- 
lį veržimąsi į Baltijos

Karo Bis — v —
tėsnr.ŽK m- Anglijos užsienio 
sai sviesi ministeriu buvo Aus- 

lamberlain, velionies 
•o pusbrolis. Jis norė-

riui galioj!'
geri iki s
gos- J fei santykių su Sovie- 
® ’ m Ūbi /-x nmlrnlii nviz-ilm
są birzž: į ....
N

3?e ’l^d^Ymkb'su- 
mėjimo iškilmės 
gegužės 24 d. va
gie salėje. Jas a- 
. H. N. MacCra- 
ir kolegijos prezi- 
gramai vadovavo 

Shapley, Ameri- 
ir Mokslo Akade- 
tninkas, Harvardo 
) profesorius. Sa
mus atsiuntė pre- 
oosevelt, Lenkijos 
iieviez, viceprez. 
visa eilė kitų įžy- 
lerikos astronomų 
kino prof. Joel 
katalikų moksliam 
kalbėjo kun. prof.

Ahem, S. J. iš 
ass. Apie Kopemi- 
Lenkijoje kalbėjo 
r Halecki, lenkų 
okslo Instituto di-

ja. Tuo reikalu šnekė
ti 3 su čičerinu, Cham- 

nusiskundė jam ko-
£tųT Internacionalu.

Mėlyiiiejitiberlain klausė čičeri- 
mi iki bill n Rusijai reikalingas 

temas.
Inas tada taip atsa- 
|
nghja turi laivyną, o 

lAlWi rime Internacionalą...
u, ką dabar anglai tik
to apie „išnykusį” Ru- 
aivyną”...

inkamiK 
iepos 7 i

Londono „Times” š. m. 
bal. 14 d. įdėjo tokį savo ko
respondento pranešimą iš 
Stockholm©:

„Nuo to laiko, kai Vokie
tija atnaujino savo prižadą 
suteikti Baltijos valstybėms 
tam tikrą saiką tautinės au
tonomijos, Lietuvai buvo duo 
ta pirmenybė „Naujos Tvar
kos” įvedime”.

Toliau laikraštis rašo apie 
jau minėtą lietuvių konferen
ciją Vilniuje. Tuo klausimu 
LKFSB iš savo Londono ko
respondento oro paštu gavo 
tokį pranešimą:

„Dėl įvykusios konferenci
jos pasidarė daug neaišku
mų, nes negalima visko suži
noti. Dalyvavę 87 atstovai, 
pasakyta keturios, kalbos 
(prof. Biržiškos, gen. Kubi
liūno, gen. Novako, polic. vai. 
Ramanausko) ir priimta trys 
nutarimai: apie plebiscitą

Lietuvoje, pasipriešinti bol
ševikų pavergimui ir kaip ga
lima daugiau gaminti mais-

Gauta žinių, kad į Sibirą 
ištremtas senelis (70 m. am- 

xxxxxo, &«.xxxxxxvx xxxxxxxx ŽiaUS) HetUVlS kŪD. PetraS
to produktų. Pas okupantus Prunskis dar yra gyvas. Nuo 
(vokiečius) eina trynimasis: Tauragėnų — Utenos kilusi 
nacių partija nenori duoti 
platesnės laisvės nukariau
tiems kraštams. Tą mintį pa
laiko nacių partijos ginkluoti 
daliniai SS, tuo gi tarpu ka
riuomenė — Wehrmacht — 
norinti iš Lietuvos sudaryti 
kaip dominiją, Britų pavyz
džiu. Naciai buvo paskelbę 
sudarą „Lietuvos Legijoną”, 
bet niekas nestojo. Už tai ko
vo 19 d. okupantų vadovybe 
uždarė universitetą, tik neži
nia kurį — Kauno, ar Vil
niaus. Suimta keliasdešimts 
profesorių ir būrys studentų. 
Eina gandai, kad esąs išleis- 
LcLS kažkoks atsisaUKimas j 
lietuvių tautą, po kuriuo esą 
pasirašę ir žinomi Lietuvos 
žmonės.”

Gineitytė — Žulienė, kuri bu
vo Belgijoje baigusi aukštuo
sius agronomijos mokslus, 
dabar ištremta į Sibirą, vie
noje valdinėje farmoje Al
tajaus krašte ėina agro
nomies pareigas. jL

Buvusieji Kauno gyvento
jai P. Brazaitis, Matulevičie
nė ir kai kurie kiti gavo dar
bus raštinėse, bet daugelis 
dar skursta koncentracijos 
lageriuose prie sunkių darbų 
ir sunkiose sąlygose.

Aleutuose amerikiečiai ga
lutinai užėmė Attu salą. Pir
mieji priešo aukų skaičiavi
mai parodė, kad užmušta per 
1,500 japonų; nelaisvėn pa
imta tik 4 japonai.

Japonų radijas skelbia, 
kad nė vienas gyvas japonas 
nepateko amerikiečiams į ne
laisvę, o visi ,, garbingai žu
vo arba nusižudė”.

Amerikos karo lakūnų vei
kla Viduržemio jūros karo 
teatre be jokios pertraukos 
naikina italų teritorijas. Bir
želio 1 d. nuo jų smūgių skau
džiai nukentėjo Foggia, 80 
mylių nuo Neapolio ir 440 
mylių nuo Tuniso.

Daugybė bombų sunaikino 
lėktuvus aerodromuose ir pa
darė daug nuostolių lėktuvų 
angarams ir administracijos 
įstaigoms. Nukentėjo ir visa 
eilė sandėlių.

Stockholm. — Associated 
Press birželio 1 d. apie padė
tį Pabaltijy pranešė tokias 
žinias:

Lietuva, Latvija ir Estija 
šiandie veda keistą kovą dėl 
nepriklausomybės ir prieš 
Vokietiją ir prieš Rusiją.

„Tūkstančiai jų jaunuolių 
kovoja su naciais, nes jie bi
jo išnaikinimo iš rusų rankų, 
kai tuo tarpu namų fronte 
vedama pasyvi pasipriešini
mo kova, kurios tikslas sulai
kyti Hitlerį nuo pavertimo jų 
į vasalines valstybes.

„Daugiau kaip 100,000 vy
rų, pranešama, slapstosi pel
kėse ir miškuose, kad išveng
tų darbo mobilizacijos ir pa
siruoštų dienai, kai jie su
kils ir kovos dėl nepriklauso
mybės.

„Ūkininkai slapta pristato 
maisto šiai slaptai kariuo
menei. Pranešama, kad ši ka
riuomenė ruošiama, ginklai 
ir kariška apsauga atsargiai

slepiama. Kiti ginklai vagia
mi nuo vokiečių.

„Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos reikalus administruoja 
vietinės savivaldybės, bet į- 
sakymai ateina iš vokiečių 
civilių pareigūnų. Vokiečiai 
prižadėjo atsteigti privatinę 
nuosavybę, įskaitant indus
triją ir ūkius, bet tik keli 
,lojalūs’ vokiškai nusiteikę 
asmens pasinaudojo.

„Didelė teritorijos dalis y- 
ra turtinga dirbama žeme, 
bet maistas yra racionuotas 
ir yra didelis jo trūkumas“ 
miestuose, nes vokiečiai kon
fiskuoja derlių kariuomenei. 
Pieno užtenkamai yra tik 
jaunesniems kaip dvejų metų 
kūdikiams. Dalį derliaus ūki
ninkai paslepia nuo nacių, bet 
dabar įsteigta nacių sargy
ba einantiems maisto į ūkius 
suimti.

„Vokietija paėmė bankus, 
taip sutvarkydama, kad na
cių kariai, prisiplėšę rusų pi
nigų, galėtų juos praleisti 
Pabaltijy.”

teina agro- Britanijos Karių
Nuostoliai Graikai Dėkingi

Už Pašalpą
Karo Akademijos 

Didžiule Laida

KONGRESAS UŽ NAUJUS MOKESČIUS 
 s---------

5 namai, te 
Gražiose if 
ti parkų, 
stočių.

Londonas. — Britų imperi
jos kariuomenės nuostoliai 
nuo 1939 m. rugsėjo 3 iki 
1942 m. rugsėjo 3 d. buvo 
514,993 kariai, kurių daugiau

Washington. — Graikijos 
karalius Jurgis atsiuntė A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui padėkos telegramą. Ka
ralius lankėsi Rytuose, kur

West Point, N.Y. — J. A. V. 
Karo Akademija išleido 514 
naujų karininkų. Tai didžiau
sia karininkų laida šios aka
demijos istorijoje. Naujiems 
karininkams diplomus įteikė 
aviacijos viršininkas genero-

nęį buvo iš Anglijos — matė, kaip graikų pabėgėliai 
yra aprūpinami. ______ ____

tikos taip sKirs'to- - Karalius j iih£iš ' "Jaceltf- l'dfe' nenry 
mos: 22,089 užmušti; 226,719 gramoje dėkoja Raudonajam 
dingę; 88,294 sužeisti ir 107,-1Kryžiui už maistą, už vais- 
891 nelaisvėje. 'tus, už drabužius.

275,844.
Kanų au

šių karininkų tarpe yra 206 
nauji aviacijos karininkai.

Generolas Arnold naujiems 
karininkams pareiškė, kad 
nuolatiniai Amerikos ir An
glijos aviacijos veiksmai jau 
parodė ašies jėgoms savo jė
gą. Generolo nuomone, bom
bardavimas pribaigs ašį.

„Vokiečiai, italai ir japo
nai pradėjo miestų bombar
davimą, atnešdami mirtį ir 
sužeidimus moterims ir vai
kams. Tik prisiminkite Var
šuvą, Roterdamą, Londoną, 
Koventrę, Plymutą, Perlų 
Uostą, Manilą...Dabar daly
kai pasikeitė... Mes pasiren
kame tik militarinius taiki
nius bombardavimui ir mū
sų bombarduoto j ai parodė to 
kį taiklumą, kurio negali pa
siekti jokie ašies lakūnai — 
sakė Arnold.

Detroit — Fordo automo
bilių bendrovės pirmininku 
išrinktas Henry Ford. Jis 
užėmė tik ką mirusio savo sū
naus Edsel vietą.

Velionis Edsel Ford ben
drovės vadovybės prieky iš 
buvo per 25 metus. Henry 
Ford liepos 30 d. sulauks 
80 metų amžiaus, bet jis jau
čiasi labai sveikas ir stiprus.

ANGLIAKASIŲ NAUJAS STREIKAS
Washington. — Povandeni

niai laivai paskutinėmis die
nomis nuskandino septynis 
japonų laivus, kurių tarpe 
vieną naikintuvą. Nuo karo 
pradžios iki šiol Amerikos 
povandeniniai laivai nuskan
dino 169 japonų laivus ir 44 
sužalojo.

Paskutiniai nuskandinimai 
atlikti Ramiajame vandenyne 
ir Tolimuose Rytuose. Ten da 
bar pradėjo stipriau veikti ja
ponų povandeniniai laivai, 
kurie gegužės mėnesį torpe- 
davo kelis Sąjungininkų lai
vus.

Washington. — Birželio
1 d. į streiką išėjo 530,000 an
gliakasių. Jie paklausė savo 
unijos vado John L. Lewis 
žodžio. Visame krašte dide
lis nerimas dėl šio streiko, 
nes kenkia visai karinių pas
tangų programai, kenkia pro
dukcijai.

Angliakasiai ir toliau rei
kalauja pakelti jų atlyginimą
2 dol. dienai. Unijos vadovy
bė atsisako ieškoti ginčo iš
sprendimo Karo Darbo Tary
boje.

Leidžiant laikraštį dar ne
buvo žinoma, kokių priemo
nių ryžosi imtis prezidentas 
streikui sustabdyti.

Washington. — Kongresas 
pagaliau priėmė naują paja
mų mokesčių įstatymą, pa
gal kurį nuo liepos 1 d. vi
siems algų gavėjams bus at
skaitoma 20 nuošimčių. Iki 
birželio 15 d. turi sumokėti 
savo mokesčius visi tie, kurie 
metų pradžioje pasirinko sa
vo mokesčius išmokėti kas 
trys mėnesiai.

Pagal naują įstatymą, 75% 
mokesčių bus dovanoti vi
siems tiems, kuriems už me
tus reikėjo mokėti $ 66.67 ar 
daugiau; kam reikėjo mokė
ti 50 dol., tie visiškai atlei
džiami nuo mokesčio.

Lenkijos Garbei 
Pašto Ženklai

m. Vilniuje Lietuvos 
vokiečiai vertė pri- 

nuosavŲ’j Lietuvos neprik- 
ybės paskelbimo nuta- 
niriame būtų išreikš- 
geidavimas „amžinos, 

>” su 
ja. Tarybos nariai il
gė, bet 1917 m. gruo- 
) d. 16 jos narių pasi- 
kią rezoliuciją, bet ke- 
iežtai pasipriešino. Jie 
; už griežtą atsparumą 

Teikiate ims.
patikriiĖte teturi buvo Aleksan- 
AKIN1A1 Stulginskis, Steponas 

Į, Stasys Narutavičius 
,s Vileišis.
Jtulginskis visada bu- 
Cipo žmogus. Vokiečių 
ni jis niekada nebuvo 

OPIO0 §to bolševikai jį išga-

gerosprogK;
Kreipkite

496 Graudi į
t t n, sąjungos ryšio
ICLt Tnrvhna nori

o iškilmių dalyvių 
> ir būrys lietuvių.

IK) DRAUGIJOS 
TRINKIMAS

enį, birželio 2 d., 
y ak., piliečių klubo 
ion Avė., įvyks šv. 
-jos svarbus prieš- 
3 susirinkimas. Bus 
dalis valdybos — 
ūnkas, protokolų 
is, knygų peržiūrė- 
enas maršalka. Gal 
išta ir apie 50 me-

uodą Namus
idžiojo New Yorko 
/no apylinkėse. Ap- 
a nuosavybę ir 
onių gyvybę.

MACHULIS
. ESTATE & 
AL INSURANCE 
— 85th Street 

>dhaven, N. Y.
?st Parkway Station)

Virginia 7-1896

Saugot

kainoms/

Si isWČ

Stengi

894-598 — *? —
s^Iokupacija gal baisiau- 

raikijoje. Atėnuose, 
lįl sostinėje, pernai badu 

b0,000 žmonių. Buvo 
iai Atėnų gatvėse kris 
,600 žmonių. Apskri- 
ęnuose kasdien badu

U )0 graikų.
FU tis dabar kiek 
nė, kai anglai pralei- 

. istą gabenančius Grai 
dvus. Tarptautinė ko-

KA1$

Pa$

eišplėštų graikams nė 
maisto, kurį atsiun- 
igtinės Valstybės ir

FO

■ V. energingai veikia 
į pašalpos komitetai.
įtraukti įžymūs ir pa- 
merikiečiai. Jie sten
ant truputėlį pagelbė- 

iįkams, nors jų mažutė-

Washingtone bus išleisti 
pardavimui nauji pašto žen
klai, kuriais bus pagerbta 
Lenkija. Vėliau bus išleista 
kita serija pašto ženklų, ku
riais bus pagerbtos užimtos 
valstybės Europoje.

Chicagoje nauji ženkleliai 
bus pardavinėjami pirmiau
sia todėl, kad ten gyvena la
bai daug lenkų kilmės asme
nų.

Ukrainiečių Spauda 
Palanki Lietuviams

KARO MOBILIZACIJOS IŠTAIGA
Washington. — Praeitą J. J. Vinciaus paveikslą ir 

savaitę prezidentas Roose- aprašymą, kaip toje parapi- 
velt įsteigė Karo Mobilizaci- joje gražiai veikia Marijos 
jos Įstaigą (0WM), kurios legionas. Tai, palyginamai, 
direktorium paskirtas James jauna organizacija, kurios na 
E. Byrnes, buvęs Vyriausio riai lanko pairusias, atšalu- 
Teismo teisėjas. Kitais įstai- sias šeimas, varguolių grįte- 
gos nariais paskirti karo se- les ir vykdo ' apaštalavimo 
kretorius Stimson, laivyno darbus, kurie, kaip praktika 
sekr. Knox, karo apsaugos parodė, būna labai sėkmingi, 
tarybos pirm. Hopkins, karo Kun. Vincius atkreipė ameri- 
gamybos tarybos pirm. Nei- kiečių dėmesį tuo, kad jis gra- 
son ir ekonominės stabiliza- žiai sugebėjo į apaštalavimo 
cijos dir. Vinson. darbą įtraukti jaunuosius —

Naujai įstaigai pavesta rū- moksleivius, parinkdamas 
pintis namų fronto reikalais, jiems atitinkamus uždavin- 
Jos vedėjas, Byrnes, bus lyg jus.
prezidento pavaduotojas 
namų vidaus fronte. Byrnes cijos tikslus ir jos naudingu-

gu- mą, kun. Vincius kalbėjo per 
vietinę radijo stotį. „Marijos 
Legionas” yra suorganizuo
tas ir Chicagoje prie šv. Jur
gio parapijos. Tos organiza
cijos nariai lanko ligonines, 
prisideda prie spaudos plati- 
jnimo, suranda nepakrikšty- 

Laikraštis „The Register’čtų ir neprivestų prie sakra- 
i įdėjo Evensvilles kleb. kun. mentų vaikų,

žinioje karinė gamyba, 
mos gamyba, darbo jėgos kon 
trolė, maisto paskirstymas 
ir tt.

Byrnes paskyrimas visur 
susilaukė labai palankaus į- 
vertinimo.

Aiški ndamas tos organiza-

,,Aušros” sukakties proga 
kai kurie ukrainiečių laikraš
čiai įsidėjo Dr. Jono Basana
vičiaus atvaizdus ir pirmojo 
lietuviškojo laikraščio apra
šymus. Taipgi ukrainiečiai 
paminėjo ir a. a. kun. Miluko 
mirtį, laikraštin Įdėdami ir jo 
atvaizdą.

Čia nemažas nuopelnas 
K. Vidikausko, kurs su redak
cijomis palaiko ryšius ir ap
rūpina medžiaga.

Washington. — Gegužės 
mėnesį prekybinių laivų sta-

tyba Amerikoje pasiekė aukš
čiausio laipsnio — pastaty
ta 175 nauji aivai.

Nuo perlų Uosto užpuoli
mo dienos iki gegužės 25 d. 
pastatyta 1,000 „Pergalės” 
laivų. Gegužės mėnesį pasta
tytų laivų tonažas siekė 
1,782,000.

KARIUOMENĖ PERIMA KOLEGIJAS
Washington. — Karo De- 17 — geografijos ir kalbų; 

partamentas pranešė, kad 
kariuomenės specialinės tar
nybos reikalams specialistus 
ruoš 145 kolegijos. Iki šiol 
buvo parinkta tik 42 kolegi
jos ir universitetai. Naujai 
parinktose vietose karių mo
kslo darbas prasidės birže
lio ir liepos mėn.

9 — psichologijos ir tt.

Gegužės 16 d. New Yorko 
Sveikatos Departamento dar 
bininkai turėjo Komunijos 
pusryčius Commodore vieš
buty. Mišios buvo Šv. Andrie
jau bažnyčioje.

Pusryčių metu kalbas pa- 
'sakė: Vyskupas McIntyre, 

Šių metų liepos gale 60,000 , prelatas Cashin, 
karių bus įvairiuose univer
sitetuose ir kolegijose. 74 vie 
tose bus mokoma medicinos;
38 — dantų gydymo; 10 — 
veterinarijos; 82 — bendro 
lavinimo; 25 _— inžinerijos;

kalbas pa-

kun. Mc
Cormick ir pasauliečiai. Da
lyvavo apie 250 žmonių.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

BALTIJOS JŪROS LAISVĖS REIKŠME
Latvijos pasiuntinybė ro

do daug veiklumo leidžiant 
knygas apie Baltijos jūrą, 
Baltijos valstybes, Latviją. 
Neseniai iš spaudos išėjo Dr. 
A. Bilmanio veikalas „The 
Baltic States and the Pro
blem of the Freedom of the 
Baltic Sea.”

Čia Latvijos ministeris A. 
Bilmanis primena, kad Bal
tijos jūra savo pavadinimą 
gavo nuo Baltų — lietuvių 
ir latvių, kurie jau nemažiau, 
kaip 4,000 metų gyvena šios 
jūros pakrantėse. Knygoje 
autorius nupasakoja Baltijos 
jūros ir Baltų tautų istoriją, 
iškelia tarptautinę Baltijos 
jūros ir Baltijos kraštų reik
šmę, prekybinius santykius, 
varžybas dėl įtakos Baltijos 
jūroje. Iškeliami įdomūs pa
lyginimai: paskutiniais prieš 
karą metais (1938) Suomi
jos, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos užsienio prekyba siekė 
$ 586,000,000, taigi 
lenkė tokį 169-nių 
kraštą, kaip Rusija,

net pra- 
milijonų 
kuri tuo

pat metu su užsieniu tepre- 
kiavo už $525,000,000. Min. 
Dr. A. Bilmanis drąsiai ir tei
singai gina tautų teises

„Negali būti laisvės Euro
poje be Baltijos jūros laisvės, 
gi nebus Baltijos jūros lais
vės be laisvų Baltijos tautų, 
kurios yra natūralūs Baltijos 
jūros laisvės sargai. Baltijos 
laisvės klausimas nėra tik 
vietinis klausimas: taig^ra 
tarptautinė problema didelės 
svarbos, nes dominavimas 
Baltijos jūros yra raktas į 
valdymą Europos, panašiai, 
kaip ir dominavimas Vidur
žemio jūros: jūrų laisvė yra 
nedaloma!... Nėra ir negali 
būti kitokio Baltijos klausi- x 
mo išsprendimo, kaip tik pas
kelbimas visiško neutralumo 
ir laisvės Baltijos jūrose, tą 
garantuojant Didžiosioms de
mokratijoms, prie kurių turi 
būti prijungtos Jungtinių 
Tautų garantijos...Kitaip bus 
palikta užuomazga naujiems 
karams ir naujoms koalici
joms.”
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KAIP GIMĖ RAUDONASIS KRYŽIUS

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

ŽODŽIŲ NEUŽTENKA

Ryšium su Kominterno panaikinimu, Anglijos spau
dos atstovas Maskvoje Harold King parašė Stalinui laiš
ką, paklausdamas jo nuomonės. Stalinas į klausimą atsakė 
laišku, kuriame pažymėjo šiuos dalykus:

„Komunistų Internacionalo paleidimas yra naudingas 
ir laiku, nes tai palengvina visų laisvę mylinčių tautų ben
dro žygio organizavimą prieš bendrą priešą — hitleriz- 
mą.”

Toliau Stalinas pažymi, kad Kominterno paleidimas 
parodo hitlerininkų melą, būk Maskva norinti kištis į kitų 
tautų gyvenimą ir jas bolševikinti. Tas žygis, sako Stali
nas, atidengia komunizmo priešų melą, būk komunistų 
partijos įvairiose šalyse veikia ne savo žmonių gerovei, 
bet pagal įsakymus iš kitur. Toliau Stalinas pabrėžia, kad 
komunistų internacionalo panaikinimas palengvins su
jungti visų kraštų „progresyvines jėgas, nežiūrint parti- 

' jos ar tikybos, į vieną tarptautinę stovyklą kovai prieš hi- 
lerizmo pastangas viešpatauti pasaulyje, tuo būdu paruo
šiant kelią būsimai tautų draugystės organizacijai, parem
tai jų lygybe”.

Minėtas Stalino pareiškimas tikrai įdomus, jo žodžiai 
labai gražus. Bet ką šneka tikrovė? Ką sako labai artima 
praeitis ir dabartis?

Stalinas sako, kad Maskva nesikiša į kitų valstybių 
vidaus reikalus ir nenori bolševikinti jų. Bet ką sako gy
vi Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavyzdžiai? Visi labai ge
rai žinom, kas atsitiko Lietuvoje 1940 metų vasarą, kai 
ten drauge su raudonąja armija atvyko vicekomisaras 
Dekanozovas. Tai tas pats asmuo, kurs šiomis dienomis 
Rusijoje pasitiko mūsų prezidento specialų atstovą Davies.

Kai Maskva atsiuntė Lietuvon Dekanozovą, Rygon — 
Višinskį, o Talinan — ždanovą, prasidėjo ne tik tų kra
štų nepriklausomybės laidojimas, bet ir jų bolševikini- 
mas. Vyriausybės buvo sunaikintos, pastatyti lėliniai „ka
binetai”, visos organizacijos uždarytos, spauda likviduo
ta, įtakingieji asmens kalėjimuosna sugrūsti ir tt. Visi 
bolševikinimo darbai Pabaltijy per daug gerai žinomi,

įjjįgįM,- ~ -|V-‘ 7- - ------ ' -Ž-------C"------- '
Gerai, sakysime, kad Maskva nuo praeities atsisa

ko — tokią išvada gali padaryti naivus drąsuoliai. Jei taip, 
tai kodėl Maskvos vyriausiam valdovui neparemti savo 
žodžių darbais? Kodėl nesurasti atitinkamos formulės 
praeities klaidoms atitaisyti?

Stalino nauji pareiškimai įgytų visai kitokios vertės, 
jei Sovietų valdžia paskelbtų, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija neskaitomos sovietinėms respublikoms, kad 1940 me
tų birželio 14 d. ultimatumas atšaukiamas, kad Sovietų 
Sąjunga pilnai pagerbs 1920 ir 1926 metų sutartis su Lie
tuva. Ar tai sunku padaryti?

Rusijoje, kur nors išbarstyti, yra beveik visi pasku
tinės laisvos Lietuvos vyriausybės nariai. Ten yra buvęs 
respublikos prezidentas Al. Stulginskis, keli buvę minis
terial pirmininkai, visa eilė valstybininkų, įžymių karinin
kų, krašto švietėjų, finansininkų, agronomų, gydytojų, 
ūkininkų. Ten yra keli tūkstančiai eilinių darbininkų, prie
varta išgabentų iš gimtojo krašto laukų. Kodėl neleisti 
jiems laisvai susiorganizuoti ir susisiekti su Amerikos 
lietuviais, kurie jiems galėtų pagelbėti maistu, drabužiais, 
vaistais ?

Štai klausimai. Jei į juos būtų teigiamai atsakyta ir 
pasielgta, tada tikrai būtų galima tikėti, kad kominterno 
panaikinimas reiškia tai, ką Stalinas savo laiške anglų 
spaudos atstovui nurodė.

BIRŽELIS - LĖTI VOS MENUO
1934 m. buvo pirmasis Lie

tuvos tautinis Eucharistinis 
Kongresas, kurio pabaigoje, 
liepos mėn. 1 d., visa lietuvių 
Tauta pasiaukojo švč. Jėzaus 
Širdžiai. Lietuva tapo dievi
škos širdies nuosavybė. Rei
kšmingi pasiaukojimo žo
džiai verti laikyti visų širdy
se:

„Lietuvių Tauta, Dievo 
Apvaizdos išgelbėta iš šimt
mečius ją slėgusios vergijos 
pančių ir karžygišku, šv.Dva- 
sios stiprinimu, savo sūnų ir 
dukterų pasiaukojimu, atga
vusi laisvę ir nepriklausomy
bę.... pasiaukoja dieviškajai 
Jėzaus Širdžiai, patiekdama 
Jai šiuos karščiausius mūsų 
tautos troškimus: tautos lai
svės ir nepriklausomybės, 
kad suvienytų visus mūsų 
tautos vaikus, surinktų sve
tur išblaškytus josios sūnus 
ir dukteris ir sujungtų juos 
... nesuardomais Tėvynės mei 
lės ryšiais... Gailestingiausio- 
ji Jėzaus Širdie, atleisk mūsų 
tautos nuodėmes, klaidas ir

padaryk, kad mūsų visų šir
dys užsidegtų neužgesinama 
Tavo meilės liepsna...”

Šiandien šis nuoširdus pa
siaukojimas su ypatingu kar
štumu kartojasi visuose lie
tuviuose. šiandien lietuvis 
gal daugiau kenčia, nei kada 
nors kentėjo; šiandien dau
giau išblaškytų ir kankina
mų lietuviškų sielų; šiandien 
labiau mums reikia dieviškos 
paguodos ir dangiškos pagal
bos bei globos.

Kaip būtų gražu, kad visi 
laisvi lietuviai padarytų bir
želio mėnesį maldos ir aukos 
mėnesiu už Lietuvą ir lietu
vius. Juk tai dieviškos Jė
zaus Širdies mėnuo, tai mė
nuo, kuriame lietuviai su di
džiu pamaldumu aukojosi ir 
meldėsi.- Kaip būtų gražu, 
kad kiekviena šeimyna, kiek
viena parapija, kiekvienas 
lietuvis per tą mėnesį atsidū
sėtų už savo brolius lietu
vius. šioje valandoje pasiti
kėjimas ir tikėjimas dieviška 
galybe mums gali ir stebuk-

1859 metais kariavo Pran
cūzija ir Italija su Austrija. 
Birželio mėn. 24 d. prie nedi
delio šiaurės Italijos kalnų 
miesto Salferino stovėjo vie
na prieš kitą dvi kariuome
nės: 150,000 prancūzų ir ita
lų su 400 patrankų ir 170,000 
austrų su 500 patrankų. Įvy
ko žiaurios kautynės, po ku
rių Solferino gatvės, apylin
kės kalvos ir laukai buvo nu
kloti per 30,000 nukautų ir 
50,000 sužeistų kūnais.

Atsitiktinai kautynių sri
tyje buvo ženevietis Henri 
Dunanas, — bankininkas, la
bai pelningų garinių malūnų 
savininkas, turtuolis, labda
rys, humanistas, daugelio 
švietimo organizacijų veikė
jas, pažįstamas su daugeliu 
to laiko žymesnybių. Tai, ką 
jis pamatė prie Solferino, pa
darė jam šiurpų įspūdį.

Vėliau savo atsiminimuose 
jis rašė: „tūkstančiai sužeis
tųjų buvo pamesti likimo va
liai, be jokios medicinos pa
galbos jie turėjo mirti, tuo 
tarpu jų gyvybę lengva buvo 
išgelbėti”.

Dunanas aplinkiniuose 
miestuose ėmė organizuoti 
savanorius, daugiausiai mo
kyklų jaunimą, įsigijo daug 
tvarstomosios medžiagos, 
vaistų ir karštai ėmėsi gel
bėti sužeistuosius, Dunanui 
kilo mintis sukurti tarptauti
nę organizaciją pagalbai kau
tynių laukuose teikti. Taip 
gimė Raudonasis Kryžius.

Dunanas užmiršo asmens 
reikalus, banką, malūnus ir 
visas savo jėgas paskyrė sa
vo svajonei įvykdyti. Siunti
nėjo raštus ministeriams, ge
nerolams, aukštiems dvasi
ninkams, ėjo pas aukštus as
menis, valdovus, įžymių lai
kraščių redakcijas. Jo kny
ga „Atsiminimai apie Solfe- 
riną” galima buvo rasti ka
ralių ir 
%ei višūonienėš^eii^ejų^bL 
bliotekose. Dunanas neilsta- 
mai dirbo savo darbą. Jis va
žinėjo į Paryžių, Londoną, 
Romą, Madridą, Petrapilį; pa 
tikimą žmogų nusiuntė į Wa- 
shingtoną, surado energingų 
draugų ir šalininkų. Buvo su
daryta iniciatyvinė grupė, 
kuri Ženevoje sušaukė pirmą 
ją konferenciją „sužeistiems 
kariams pagalbą teikti.”

Toji konferencija įvyko 
1863 m. spalių 26—29 d. Kon
ferencijoje dalyvavo 17 vals
tybių 32 delegatai. Konferen
cijoje pirmą kartą ištarti 
žodžiai „Raudonasis Kry
žius”: vieno iš iniciatorių 
grupės dalyvių paryžiečio 
gyd. Appia pasiūlymu, visi 
dirbantieji sužeistiems ka
riams pagalbos darbą turėjo 
dėvėti ant rankovės raudo
ną kryžių baltame fone. Tuo 
pat ženklu siūlyta žymėti tos 
organizacijos tvarsliavą, neš
tuvus, lauko ligonines ir per
rišimo punktus.

Spalių 29 d. paskutiniame 
konferencijos posėdyje visi 
konferencijos dalyviai buvo 
pasipuošę Raudonojo Kry
žiaus ženklais. Ties estrada

buvo pakabinta vėliava su ta 
pat emblema. Vėliavos pasi
rodymą sutiko orkestro iškil
mingi garsai. Taip pasveikin
tas tik ką gimęs Raud. Kry
žius.

1864 metais taip pat Žene
voje įvyko antroji R. Kry
žiaus konferencija. Buvo pa
ruoštas organizacijos statu
tas, kuris, su mažais pakei
timais, ir dabar tebeveikia. 
Jame buvo nubrėžtos R. Kry
žiaus veiklos linijos ir tikslai, 
kuriuos žinome iš praktinių 
R. K. darbų.

Juo toliau, juo R. K. vei
klos ratas plito. Atsira
do jam darbo ne tik karo, bet 
ir taikos metu.

„Ugnies krikštą” R. K. ga
vo 1866 metais, austrų prūsų 
kare. * Bismarkas, iš karto 
griežtai nenorėjęs R. K. pri
pažinti, pagaliau gavo nusi
leisti. Prūsų karalius Wilhel- 

:mas įsakė kariuomenės va
dams gerbti R. K. ir jo ben
dradarbius ir jiems visaip 
padėti. Tą patį padarė ir aus
trai. Per tą karą R. K. sugy
dė daug žaizdų. R. K. nuopel
nus vėliau pripažino ir Bis
markas, anksčiau buvęs la
bai jam nepalankus.

Jaunai organizacijai ypač 
sunkus darbas buvo per pran
cūzų vokiečių karą 1870—71 
metais. Gydytojai, sanitarai 
ir seserys dirbo be atvangos, 
vis dėlto nepajėgė aprūpinti 
dešimtis tūkstančių sužeis
tųjų. Svarbiausia, kad nebu
vo kur sužeistųjų dėti. Karo 
veiksmų zonoje jiems grėsė 
nuolatinis pavojus. Dunanas 
pasirūpino, kad sužeistiems 
būtų sudarytos neutralinės 
zonos. Dunanui pasirūpinus 
vokiečiai leido grįžti karui ne
betinkamus kelius tūkstan
čius belaisvių. Taip pat Duna- 
no nuopelnas, kad per tą patį

karą Šveicarija sutiko įsileis
ti po pralaimėtų Sedano kau
tynių su vokiečiais besitrau
kiančios 80,000 prancūzų ka- 
riumenės.

Nuo to laiko R. Kryžiaus 
pagalba pasirodo visur, kur 
ji reikalinga.

Dabar tarptautinis R. Kry
žius turi tūkstančius bendra
darbių. R. Kryžiaus vaidmuo 
ypač svarbus šiame kare, kai 
kariaujama ,moderniausiais’, 
šiurpiausiais ginklais. R.Kry
žius dirba tikrai šventą dar
bą.

O kaip savo gyvenimą bai
gė jo kūrėjas Dunanas? Jis 
taip kartais ėmėsi R. K. vei
klos, kad savo asmens reika
lų nebežiūrėjo. Jis neteko tur
to, pateko į didžiausį skurdą. 
Prieš jį prasidėjo intrigos. 
1890 metais sunkios dvasinės 
depresijos ištiktas jis išsikėlė 
iš Ženevos į Haideno miestelį 
ir apsigyveno, kaip atsiskyrė
lis, viename mažame kamba
rėly j. Su žmonėmis nutraukė 
visus santykius, nieko nepri
sileisdamas, nieko nesusitik
damas. Su ilga iki juostos 
barzda, jis klaidžiodavo po 
laukus ir kalnus, savo išvaiz
da gąsdindamas vaikus.

Patyrę apie Dunano skur
dą jo šalininkai visuose kraš
tuose sujudo. Siuntė jam do
vanas, pinigus; paskirta pu
sė Nobelio premijos. Tas Du- 
naną nudžiugino, jo gyveni
mą praskaidrino, bet dvasi
nės lygsvaros nebegrąžino. 
Dvidešimtį metų gyveno jis 
atsiskyrėliu, nuo aktyvaus 
gyvenimo pasitraukęs.

R. Kryžiaus tėvas mirė 
1910 m. būdamas 82 m. am
žiaus. Mirdamas prašė palai
doti be iškilmių, be kalbų ir 
gėlių. Dunanas palaidotas Pa
ryžiuje. Nors ir priešingai jo 
paskutiniai valiai, jo kapas 
papuoštas gėlėmis — raudo
nu kryžiumi baltame fone.
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A. GRICIAUS NUOTYKIAI RUSI'
Su daugybe kitų tremtinių 

iš Lietuvos 1941 m. vasarą 
buvo išvežtas ir žinomas hu
moristas — rašytojas A. Gri
cius, kurs taipgi buvo žino
mas Pivošos slapyvardžiu. 
Pradžioj jis buvo apgyven
dintas anapus Uralo, Sibire, 
apylinkėje, dvigubai didesnė
je kaip Šiaulių apskritis. Jis 
dirbo valdinėje farmoje kas
damas Silosą, piovė šieną ir 
rugius, talkino prie kuliamų
jų mašinų, džiovino^kviečius, 
vežė grūdus į elevatorių ir at 
likinėjo visokiausius kitus 
'farmos darbus. Į tą vietą ji
sai buvo atgabentas su visa 
savo šeima: žmona ir ketu
riais vaikais, kurių jauniau- 
sis buvo tik penkių mėnesių. 
Kaip turinčiam didesnę šei
mą, jam pasisekė gauti atski
rą kambarį. Žiemą šaltis sie
kdavo 56 laipsnių žemiau nu
lio, bet rašytojas su visa sa
vo šeima (šeši žmonės) susi- 
kraustydavo ant rusiško pe
čiaus su plačia nugara...

Jo žmona gavo darbą — ve-į kelis — vis perpild 
sti farmos sąskaitybą. Lais
vu laiku rašė laiškus ieško
dami savų pažįstamų. Sura
dę, artimesnius net aplanky
davo, bet toliau keliauti ne
buvo leidžiama. Kiek turėda
mas laiko Gricius mokėsi 
svetimų kalbų ir jau įstengia 
angliškai parašyti. 1942 m. 
sausio mėn. jisai įstojo trak
torių mašinistų mokyklon toj 
pat farmoje ir ją baigė per

^savais 

įipsnyje: 
>ycia. 
^nepaisy- 
zflsprade- 
z bažnyčią, 
/fįią todėl, 
įi b e re
's to neišėjo, 
įjome pri-

tris mėnesius, gaudai 
žymėjimą „labai gen 
kurį laiką jisai da 
prie traktoriaus. Kai 
mis jisai parašydavo 
vių kom. laikraštį „T

Gal tas, o gal kito 
kybės prisidėjo prie 
jam buvo leista tą fa 
leisti. Su savo šeima 
ko į Europos Rusiją, 
džių sustojo Molotove 
šioji — Perma), kur 
na gavo darbą prie t 
tų vedimo. Vaikus 
leisti į mokyklą, dra 
mie juos mokydama 
kai. Žmonos uždarbis 
bet šiek tiek pagelbėj 
pa, kuri duodama tie :?,kadauks- 
rie išleidžiami į laisv 
damas gauti kokį ūži 
arčiau surišto su sa 
mėgtu plunksnos dai 
metų pradžioje Grici 
voša atvyko į Maskv 
mieste gyvenimas vi 
ja: daug žmonių, gat 
autobusai, požeminis

zjnias yra 
.^visiš- 
įlygsvaros, 

ir veda-

vestuvių 
nie- 

įsu bažny-

'pievas gali 
įėjimo į 
3į manėme, 
įtinti, mylė- 
j malonėmis 

gamtos ir 
.-.kitais žmo- 
;a vaikščio-

nakčia gatvės ištušt 
Maskva, apsaugai nu 
vų, aptemdyta, nors 
kiečių lėktuvai jau se 
silankė.Kariams teiki 
sur pirmenybė, taigi 
ruošė, kurie turi net 
seansų kasdieną.

Kiek mus pasiekė 
atrodo, Gricius iki k 
baigos apsigyvens M 
su savo šeima.

ŠVEDIJOS TAUTINE DIENA
Birželio 6 d. — Švedijos 

šventė, ši valstybė yra di
džiausia iš Baltoskandijos 
grupės: užima 173,347 kvad. 
mylias ir gyventojų turi arti 
šešis" su puse milijonų.

Gausios kalnų upės davė 
galimybės švedams įrengti 
galingas elektros jėgaines,

ninku ir jaunimo ekskursijų. 
Lietuviai taip gabiai vijosi 
danus ūkio srityje, kad pas
kutiniu laikotarpiu danai iš 
lietuvių pusės, ypač sviesto 
gamyboje, buvo susilaukę 
labai rimtų konkurentų. Iš 
danų rašytojų Lietuvoje bu
vo daugiausia pažįstamas 
Andersonas, kurio pasako
mis daug kas grožėjosi.

lūs parodyti, kaip lietuvių ti
kėjimas jau ir praeityj yra 
ne kartą gavęs stebuklingą 
pagalbą. Tik šaukimės dan
gaus, o dieviškoji Jėzaus šir
dis vėl suteiks mums, ko ver
tai ir teisingai prašysim.

Tęskime pradėtą lietuvių 
maldavimą atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę ir visų lie
tuvių gerovę per dieviškąją 
Širdį. Juk tiek mažai iš mū
sų reikalauja. Tik maldos ir 
geros širdies. Įjunkim į tą iš
ganingą birželio mėn. malda
vimą kiekvieną, kad ir jau- 
niausį lietuviško kraujo sū
nų ir dukrelę, padarykim, kad 
mes galingai ir su viltimi, 
pasitikėjimu ir didžia stipry
be, sutartinai ir vieningai 
kartotumėm: <

Jėzaus širdie, paguosk lie
tuvį, suramink ir sugrąžink 
jo Tėvynei laisvę.

Birželio 5 d. yra Danijos 
šventė. Ši valstybė gyvento
jų turi ne ką daugiau kaip 
Lietuva: 3,805,000, jos gi 
užimamas plotas-16.575 kvad. 
mylios-yra net mažesnis, ne
gu Lietuvos.

Danija yra pagarsėjusi sa
vo žemės ūkiu, nors tuo teuž
siima tik apie trečdalis gy
ventojų. Ypač garsūs yra da
nų pieno produktai. Dabar, 
žinoma, tuo daugiausiai vo
kiečiai naudojasi, kurie jau 
treji metai, kai čia šeiminin
kauja. Tačiau laisvę pamėgu- 
sios, kultūringos danų tautos 
naciams suvirškinti niekaip 
nepavyksta.

Šiemet naciai tikėjosi gerų 
davinių iš rinkimų į Danijos 
parlamentą. Rinkimais na
ciai norėję laimėti daugumą, 
kuri būtų paskelbusi Danijos 
prisijungimą prie Vokietijos.

Galime suprasti, koks tu
rėjo būti nacių nusivylimas, 
kai iš visų balsų Danijos na-'mer. lietuvių kultūros istori- 
ciai tegavo tik apie 1%, kai j jos. 
tuo tarpu visi kiti pasisakė 
už patriotiškai nusiteikusių 
partijų kandidatus, balsavo 
gi apie 90% turinčių teisę 
balsuoti.

Danų tautos nusiteikimus 
gražiai išreiškė jų Įgal. Minis 
teris USA, H. Kauffmann, 
š. m. kovo mėn. 13 d., kalbė
damas Metropolitan Opera 
House:

„Mūsų taikos siekimus len
gva nusakyti: mes neturime 
jokių teritorinių siekimų, 
faktinai-jokių kitų siekimų, 
kaip tik siekimą laisvės. Ko
kią tiktai auką ar duoklę 
kitos tautos darys dėl ben
dros kovos, ir mes padarysi
me. Kokį tik apribojimą sa
vo suverenumo priims kitos 
tautos, ir mes priimsime dėl 
bendros gerovės. Kokį tik pla
ną tarptautinės organizaci
jos, pagrįstos Atlanto čarte- 
riu, palaikys kitos tautos, ir 
mes paremsime.”

Danija buvo dažnai lanko
ma7 Lietuvos agronomų, ūki-

nę. Tuo labiau, kad Švedija 
turi bene pačią geriausią pa
saulyje rūdą plieno gamybai. 
Kadangi apie 45 % Švedijos 
yra miškais apaugę, tai yra 
išsiplėtusi ir miško pramonė.

Švedai, tarp kalnų, turi ir 
derlingos žemės, kur yra gra
žiai išplėstas žemės ūkis. 
Tarp Lietuvos ir Švedijos vi
sada buvo prietelingi santy
kiai. Kai kurie lietuviai buvo

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS
Jau baigiama platinti' 

draugų - prenumeratorių iš
leistoji knyga „Juozas O. 
Sirvydas”, kurią parašė-re- 
dagavo Vyt. Sirvydas. Knyga 
turi 493 pusi., surinkta daug 
medžiagos, įdėta mažytė en
ciklopedija apie žymesnius 
Am. lietuvius, turėjusius ry
šio su Sirvydu.

Šis veikalas duoda nema
žai žinių, informacijų iš A-

Reikšminga, kad „Amer. 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija” uoliai plati
na Rusijoje parašytas ar 
net Maskvoje išleistas kny
geles. Neseniai išleido pas 
bolševikus pabėgusio Kor
sako suredaguotą 254 p. kny
gą „Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas”, kur surinkta lietu
vių autorių rašiniai apie vo
kiečius. Įdėta ištraukos ir iš 
vysk. Valančiaus bei Mairo
nio raštų, taipgi jųdviejų at
vaizdai kunigiškuose rūbuo
se. Antroji, Maskvoje išleis
ta knygelė „Gyvajai Lietu
vai” yra rinkinys į Rusiją iš
keliavusių raudonųjų poetų 
eilėraščių. Pirmajame pus
lapyje įdėta Maironio „Kur 
bėga Šešupė”. Žinoma, tas 
eilėraštis visas ištisai nedrį
stama dėti, be kitų posmų, iš
mestas ir tasai virtęs malda 
Lietuvos bažnyčiose: „Ap- 
sergėk Aukščiausis, tą myli
mą šalį...”

„Darbininkas” pasiryžo iš
leisti didelį, daugiau 400 psl. 
turintį, vysk. Bučio veikalą 
apie nuostabiuosius šių die
nų įvykius Liurde. Knyga 
bus gausiai iliustruota. 
Vysk. Būčys buvo pats nuvy
kęs į Liurdą, tenai pagrindi
nai tyrinėjo nepaprastus iš
gijimus, sueidamas į ryšį su 
tuos įvykius stebėjusiais gy
dytojais. Lietuvoje to veika
lo buvo išėjusios dvi laidos. 
Vysk. Bučio sutikimas išlei
sti naują laidą jau gautas, 
atsiklausius jo telegrama.

— Pamažu aš 
kad kiekvienas iš 
je jautė chaosą s 
nimuose, ir reikal? 
tvirtesnio pamato 
— dabar — karas 
tu, kada vyksta ži; 
dynės, neapykant 
rodos kiekvienas 
aukštesniąją gali 
kvailas ir menkas 
karo realybė vert 
koti realizmo kai] 
taip ir elgesiuose 
kia sienų, kur gal 
pinti savo tikėjir 
ką ir paveikslus 

. jančius, bendrav 
■ žmonėmis, kurie, 
• vėl eina į bažny< 

ramumo, paguoc 
stipresnės už jų

— Aš pilnai ti 
nyčia, kokią mei 
me, yra mums 
šia. Depresija, r 
ras ir kitos priež 
vo neviskas, kad 
draugai pasteb 
netvirtos yra mf 
sinės jėgos. Bu 
besnė priežastis

jbuvo mums 
-antras bu-
įį kur ėji- gaus amžinas ii 
buvo būtinas 
•^pamiršome 
^bažnyčiai: 
ji katekizmo 
^praktikos, 
ssirinkimai,

nišumas. Tas ilį 
mas — toji tr; 
rija, kuri neleid 
lutinai pažinti 
net savo pačių 
savo vaikų.Kjuuuuiuai, savu vainiĮ.

saldos. Nuol _ Įr vedybe 
ngalvojome, galutinai to vi 
kilti iš noro, mo. Nors du ž 
Mūsų namai, tuose pačiuose 
s turės būti (valgo tą patį m 
i pamatais, pačius rūpesči 
jo, Visus sek-
;ilgai miego- skirtingame si 
mastai šešta- Aš taip pat tik 
jsvėlai grįž- praktikavimas a.ovyji ovcuij. ,j

kurią Didžioji , v.I .snne sesta
is sekmadie
ni miegoti, 
šlienį ir at- 
iau, tai

gavę stipendijas sti 
Švedijos aukštosiose : 
lose. Laisvoji Švedija 
vieta, ] 
metu lietuviai pasirin 
garsiajai Stokholmo 
rencijai. čia kurį laik; 
no lietuvių rašytojas
— Vaižgantas ir švedi 

žiu lietuviškų raštų, 
rašytojų Lietuvoje be 
giausiai buvo pažįst 
belio laureatė Selma 
lof, sukūrusi „Krist; 
gendas”, rašiusi kito 
ginėmis temomis.

Ir dabar Švedijos 
menė remia neprixla 
Lietuvos atstatymą, 
prisiminti, kad Didžio 
metu Stokholmo 
Lindhagenas buvo 
mintį steigti šiaurės 
tijos tautų sąjungą - 
ei ją, į kurią buvo n 
kviesti ir Lietuvą. Ta 
filosofas St. šalkauskii 
bar Baltoskandijos mi 
puliarina prof. Pakšt 
tuvoje gražiai veikė
— Švedų draugija.

PRIEŠO PRIGIM 
PARODA

kiekvienas gy

Aš taip pat tik

su žmonė- 
jjo pavaduoti 
a pasakyti, 
uti Dievą to- 

e žmo- 
sis pačiomis 
’ klaidomis,- 
.’kurie patys 
aimumą aiš- 
alaiyra gro- 
Artimo meilė, 
įtvirtino, kad 
lyra ne kas 
aas savimi.

mažina to viei 
Tie vyrai ir t 
rios nelanko b 
ka progos ger 
nas kitą. Bene 
į pamaldas, be 
džiai, bendrai 
sinių malonių 
tos plotmės, k 
susitinka, dai 
tarytum susij

— Tuo pa 
apie vieną mot 
bažnyčią buvo 
beprotystės ai 
jos. Neturėjo 
rui mirus ji ta 
veno tragedija 
jo prie proti 
Jai buvo pasii 
bažnyčios —

Julius Ze

iis Kofėti
iusKofetua? Kada ir kur 

to nepasakys. Joks met: 
‘tonika, ir vis dėlto jis yi 
ty-Areno gulbė jį apda 
po užmiršimo apsaugojo, 
ifetua išvyko iš savo paj 
% vakaruose. Buvo ja

Jau baigiamos sustatyti 
raidės naujai leidžiamai mal
daknygei, kurią spaudai pa
ruošė kun. P. Juras. Tai bus 
viena iš pilniausių malda
knygių, kokia tik Amerikoje 
yra išėjusi. Jos kalbą žiūrė
jo, lygino net trys lietuviškų
jų laikraščių redaktoriai. Be 
to, joje atlaidai patikrinti ir 
pataisyti pagal naująjį Vati
kano rinkinį. Šiuo atžvilgiu 
ta maldaknygė bus tokia pir
ma Amerikoje.

LKFSB.

Katalikų dvasiški j a Ame
rikoje rūpinasi, kad kiekvie
nas pilietis turėtų užtikrintą 
darbą ar pašalpą pragyveni
mui.

Harvardo universitetas šie 
met apdovanojo 1,115 stu
dentų visokiais atžymėji- 
mais.

Gegužės 17 d. Rod 
rio centre, New Yorke Jo moteriškų bruožų v 
informacijų įstaiga a 
parodą, pavadinta „Tb 
ture of the Enemy” 1 
Jos tikslas — parody v . ...
siems, koks būtų gyve ^„s’1 švelniai spindinčion 
Amerikoje, jei čia gy gijomis, 
me ašies priespaudoje,

Nacių tironija atva 
ta milžiniškais muralifiipl{ar^auS) kurį jie turę 
vaizdais, kuriuose įrašjj.nežinomas šalis, žirgų—r 

įvykti. Išsiilgę buvo par 
^3 šalis, apie kurias tiek 
> kaip jaunuoliai, ligi ši< 
[iiralius Kofetua žiūrėjo p 
M geležies nukaltą, sk; 
3a pilim plūduriavo du g 
Maus naudojimui skir 
ps vandenų, iš tos viet< 
Į vilnys mėtė ant jų į\ 
L Mus savo dūžtančių 

|?ė karaliui atsitikimą, 
I^Dors seniai tai buvo at 
l ietus tebuvo sukakęs. 
|M jį atsivedė už rank, 
■Mas pasakiškas grobis 
lęaštys buvo apstatytas 
|'M v?r?a^s knibždėjo 
g Ji aukštyn, į tamsias ki 

viena atdara šviesia 
I.SMbro sostas, kaip 

banguojančią jū
Is taip sukilę angelai, išc

-jaudinąs savo grožiu. Ilgo; 
M plaukų vijosi iš po si< 
stojančiu baltų plunksnų 1 
3o dimo apsiausto, bb

dėjimų gijomis.
^asusimąstęs žiūrėjo į sa
3^8 kojomis spardė su 

^riterių — visi sidabro ša

cių žodžiai. Vaizdai pi! 
ašies programos pagril 
vergų darbą, sunaild 
teisingumo, koncentri 
stovyklas, niekinimą ti 
mo, sulaikymą laisvosį 
ties ir militarizavimą vi

Žurnalistas John B. 
well, sėdėdamas veži 
kedėje prie koncentri 
stovyklas rodančio vi 
teikė daug aiškumo. Ji 
rankose jis neteko savo 
jų kojų. Jis papasakoję 
savo 
jaus

pergyvenimus Ša 
koncentracijos st<

Ši 
liepos 4 d.

paroda bus atda:
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US NUOTYKIAI h— WNYEIOS LANKYMO REIKALAS
tų tremtinių tris mėnesiu
1 m. vasarą žymėjimą „į ■ •

toj as A. Gri- prie trakioj
mis jisai pa^ p svarbi yra Bažnyčia.

siskaitykime, ką savais
žinomas hu- kurį laiką jk aįg rašo rašytoja M

les savo straipsnyje
i buvo žino- 
lapyvardžiu. 
ivo apgyven- 
Jralo, Sibire, 
ubai didesnė- 
apskritis. Jis 
farmoje kas- 
»iovė šieną ir 
prie kuliamu- 
vino« kviečius, 
evatorių ir at tų vedimo, y betikslis ir be lygsvaros, 
ausius kitus leisti į mou|ėra išlaikomas ir veda- 
Į tą vietą ji- mie juos mį|bei diriguojamas tikėji-

vių kom. lai^ po kelerių metų nepaisy-
Gal tas, o iš ir mano vyras pradė- 

kybės prisidėk vėl lankyti bažnyčią, 
jam buvo lei^ įžome į bažnyčią todėl, 
leisti. Su savoį mėginome apseiti be re-

Gal tas, o & 
kybės prisidėj- 

leisti. Su savol
ko į Europoji >s ir niekas iš to neišėjo, 
džių sustčjojį. pagaliau turėjome pri
stoji - PenJ iti, kad gyvenimas yra 
na gavo dari pUg komplikuotas, visiš-

——* J !  . ' I* Irn I 1 n i /-i I tt -r T "V» z"\

iti, kad gyvenimas yra

entas su visa 
aona ir ketu- 
:urių jauniau- 
nkių mėnesių, 
i didesnę sei
lė gauti atski- 
imą šaltis sie
lių žemiau nu- 
as su visa sa- 
žmonės) susi
nt rusiško pe- 
a. nugara...
/o darbą 
kaitybą. Lais- 
laiškus ieško- 
iįstamų. Sura- 
s net aplanky
tu keliauti ne- 
i. Kiek turėda- 
ricius mokėsi 
ir jau įstengia 
išyti. 1942 m.

ve-

kai. žmonos įpikštesnią j a galia.
bet šiek tielj pirmomis P° vestuvių 
pa, kuri du«mis mudu nutarėm nie- 
rie išleidža^pndro neturėti su bažny- 
damas gautilį ' 
arčiau surišto: 
mėgtu pi 
metų pradžioj 
voša atvyko j 
mieste 
ja: daugi 
autobusai, 

i kelis — vis 
nakčia gatvė’ 
Maskva, aps 
vų, aptemdę! 
kiečių lėktun, 

sur pirmenyb 
ruošė, kurie 
seansų kasdis.

Kiek mus ■

klės tikėjome, kad aukš- 
fioji galia — Dievas gali 
arti mūsų ir be ėjimo į 
čią. Taip pat manėme, 
alime Jį įvertinti, mylė- 
džiaugtis Jo malonėmis 
ūdami arčiau gamtos ir 

^kiaudami su kitais žmo- 
be jokio ten vaikščio- 

■|į bažnyčias.
iinoma, tas buvo mums 

Įu. Vienas ir antras bu- 
I kilę iš šeimų, kur ėji- 
i bažnyčią buvo būtinas 
_—  i nepamiršome 
mų, praleistų bažnyčiai: 
sekmadienio katekizmo 
kos, tai choro praktikos, 
tomenės susirinkimai,

>j

L

3ai įstojo trak- atrodo, C4airios pamaldos. Nu0
Lį mokyklon toj 
r ją baigė per

baigos apsigr 
su savo šeini

įunatvės abu galvojome, 
Jeligija turi kilti iš noro, 

:=^š pareigos. Mūsų namai, 
RTICIQ TATTTINr nipusprendėme,turės būti LrlJVd 1/lUlllU yįomi kitais pamatais.

----- Taip ir buvo. Visus sek- 
gavę stipeiinių rytus ilgai miego- 
Švedijos aubpie, nes paprastai šešta- 
lose. Laisvo P-is iš kur nors vėlai grįž- 
vieta, kuriįpe. Iš anksto planuoda- 
metu lietuvi b kaip praleisime šešta-

i vakarą, nes sekmadie- 
galėjom ilgai miegoti.,

ii kurį sekmadienį ir at-" 
avome anksčiau, tai 
sdavome laiką gamtoje-
ėl santykių su žmonė-

H

iT

garsiajai & 
rencijaičiat

d. — Švedijos 
Istybė yra di- 
Baltoskandijos 
i 173,347 kvad. 
entojų turi arti 
milijonų.

tlnų upės davė
redams įrengti no lietuvių^ 
rtros jėgaines, — Vaižgata
TšKeię jų į 

 

tu, kad Švedija

ią geriausią pa- 
plieno gamybai. 
: 45 % Švedijos 
apaugę, tai yra 
miško pramonė, 
■p kalnų, turi ir 
lės, kur yra gra- 
is žemės ūkis. 
>s ir Švedijos vi- 
rietelingi santy- 
*ie lietuviai buvo

žių lietuvi^ n _
rašytojųLieu curie turėjo pavaduoti 
giausiai ta 
belio laureatė 
lof, sukta 
gendas",ns 
ginėmis ta:

čią tenka pasakyti, 
unku surasti Dievą to- 
! pat mirtingame žmo- 
su tokiomis pačiomis 
rbėmis ir klaidomis,- 
r pats esi, ir kurie patys 

Ir dataĮ surado. Vieni mums aiš- 
menė remia: kad Dievas tai yra gro- 
Lietuvos afc tti, — kad artimo meilė, 

iti draugai tvirtino, kad

— Pamažu aš įsitikinau, 
kad kiekvienas iš jų gilumo
je jautė chaosą savo įsitiki
nimuose, ir reikalą aiškesnio, 
tvirtesnio pamato. Ypatingai 
— dabar — karas. Karo me
tu, kada vyksta žiaurios sker
dynės, neapykantos mišinys, 
rodos kiekvienas tikėjimas į 
aukštesniąją galią atrodytų 
kvailas ir menkas. Bet žiauri 
karo realybė verčia mus ieš
koti realizmo kaip galvojime, 
taip ir elgesiuose. Mums rei
kia sienų, kur galėtume sutal
pinti savo tikėjimą, — muzi
ką ir paveikslus jį vaizduo
jančius, bendravimą su tais 
žmonėmis, kurie, kaip ir mes, 
vėl eina į bažnyčias, semiasi 
ramumo, paguodos ir jėgos 
stipresnės už jų pačių.

— Aš pilnai tikiu, kad baž
nyčia, kokią mes dabar turi
me, yra mums reikalingiau
sia. Depresija, nedarbas, ka
ras ir kitos priežastys dar bu
vo neviskas, kad mes ir mūsų 
draugai pastebėtume, kaip 
netvirtos yra mūsų pačių dva
sinės jėgos. Buvo dar svar
besnė priežastis — tai žmo 
gaus amžinas ilgesys — vie
nišumas. Tas ilgesys vienišu
mas — toji tragiška miste
rija, kuri neleidžia mums ga
lutinai pažinti vienas kito, 
net savo pačių tėvų, vyro ir 
savo vaikų.

— Ir vedybos nepadengia 
galutinai to vienišumo jaus
mo. Nors du žmonės gyvena 
tuose pačiuose kambariuose, 
valgo tą patį maistą, turi tuos 
pačius rūpesčius, tuo tarpu 
kiekvienas gyvena skyrium, 
skirtingame sielos pasaulyje. 
Aš taip pat tikiu, kad bendras 
praktikavimas religijoje su
mažina to vienišumo jausmą. 
Tie vyrai ir tos žmonos, ku
rios nelanko bažnyčios, neten 
ka progos geriau pažinti vie
nas kitą. Bendras lankymasis 
į pamaldas, bendri maldos žo- 
džiąt bendras gavimas dva- 
sinių malonių suteikia jiems 
tos plotmės, kur jie dvasiniai 
susitinka, darosi artimesni, 
tarytum susijungia.

— Tuo pačiu aš galvoju 
apie vieną moteriškę, kuri per 
bažnyčią buvo apsaugota nuo 
beprotystės ar kitos tragedi
jos. Neturėjo jie vaikų. Vy
rui mirus ji taip giliai pergy
veno tragediją, kad jau artė
jo prie protinio nusilpimo.

naujai rastas tikėjimas išgel
bėjo mane, — sakė ji man. 
„Po to, kai aš sugrįžau į nor
males gyvenimo vėžes, viso
mis savo jėgomis dirbau nau
dingą bažnyčiai darbą. Tik 
kada dirbi kitiems, kitų skau
smams palengvinti, tada ma
žiau begalvoji apie savo var
gus,” — baigė ji.

— Dažniausiai reikalinga 
kokia nors tragedija, kuri 
mums aiškiai atidarytų akis 
ir parodytų, kas mums tik
rai reikalinga, šis karas gali 
būti atsivertimu į tikėjimą 
daugeliui iš mūsų. Karas ne
bėra tik pranašavimas, bet 
karti realybė. Jaučiame, kad 
ne šiandien, tai rytoj, galime 
netekti turtų, namų, mums 
brangiausių asmenų. Ir mu
ms reikalinga antžmogiškos 
jėgos sutikti tą mintį, kad 
mes tikrai galime daug ko 
ypač kas brangiausia, netek
ti
— Toji antžmogiška jėga bus 
mūsų, jei ieškosime tikrame 
tos jėgos šaltinyje — Bažny
čioje. Bažnyčia suteikia mu
ms ne tik jėgos pergyventi ne 
laimes, skausmus, bet taip 
pat duoda vilties ir žada ,kad 
taika, dėl kurios Kristus gimė 
ir meilė, dėl kurios Jis vėliau 
mirė, tikrai sugrįš.

KARIAMS LAIŠKAI

TREMTINIO KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Per rusų karinę cenzūrą 

perėjusiame laiške iš Rusi
jos vienas tremtinys taip ap
rašo įspūdžius ir nuotaikas:

„Prisimindamas savo pažį
stamus dažnai mąstau apie 
jus. Jei neklystu, mūsų pas
kutinis susitikimas buvo Kau 
ne, ant Vytauto D. tilto, 1940 
m. birželio ar liepos mėnesy
je. Nežinau jūsų minčių, bet 
aš nesitikėjau, kad po mūsų 
pasikalbėjimo ir išsiskyrimo, 
mes nukeliausime į taip skir
tingus kontitentus: Jūs į A- 
meriką, o aš į Aziją — Sibi
rą. Spėju, kad Jūs žinote ap
linkybes, kurios mane nuve
dė į Rytus. Dabar, kai jau 
pusantrų metų mane skiria 
nuo tų įvykių, kurių drama
tiškas įspūdis išvykstant ir 
kelionės pirmomis dienomis 
buvo stiprus, atsiminimai 
kiek išblėso. Bet tada — žmo
nės su rišuliais, bagažais, 
drabužiais ir kitokiais kelio
nės dalykais. Kiti net matra- 
sus atsigabeno į stotį... Vieni 
gailėjosi Kaune palikę savo 
daiktus, o kiti rūpinosi, ar 
jie įstengs savo lagaminus 
nugabenti iki kelionės galo. 
Sustojimo vietose mes grupė
mis rinkomės apsupdami va
gonus pripildytus „Maisto, 
„Pienocentro”, „Lietuvos Cu
kraus” prekių. Šie vagonai 
mus lydėjo net už Uralo. Kai

prisiminti, t
metu Sto&pus religija yra ne kas Jai buvo pasiūlyta grįžti prie 
Lindhageni' kaip tikėjimas savimi, bažnyčios — religijos. „Tas

Vyrams ginkluotose jėgo
se geriausia patinka gauti iš 
namų laiškus, kurie pasako, 
ką jų šeimos daro; jie irgi no
ri žinių apie draugus, ypač 
jeigu jie tarnyboje, ir jiems 
patinka skaityti apie įvykius 
jų tėviškose arba jų miestuo
se.

Blogos žinios iš namų gali 
susilpninti kareivių moralę. 
Laiškai su skundais, laiškai 
kurie praneša, kad žmonės 
namie turi apseiti be jiems 
„reikalingų” daiktų, atpasa
koja šeimynines bėdas, sutru
kdo kareivio mintis, : kada 
jam reikia apsaugoti savo gy- 
vybę.

Kovojantieji vyrai nemėg
sta gauti „fan letters”, para
šytus nepažįstamų, kurie yra 
vadinamų „Write a Fighter 
Club” nariai.

Komentuodamas apie laiš
kus iš namų, kaip moralę pa
laikančius mūsų kareiviams, 
Generolas Lewis H. Brere- 
ton sako: „Kartais laiškai 
atrodo svarbesni negu amu
nicija.” Kovojantieji vyrai

visuose frontuose patys visi 
sakė, kad laiškai neturi už
vaduotojo, kaip moralės su
stiprinto j ai. Kareivis Afri
koj pareiškė:

„Visi mūsų pulko vyrai bu
vo labai nusiminę. Paštas pa
sirodė, ir sekamą dieną įvy
ko mūsų antra didelė kova. 
Laiškai padarė daug skirtu
mo toje kovoje. Kiekvieno ka 
reiv^Tūpas buvo geras — jie 
turėjo žinių iš namų.” Mari
nas pridėjo: „Po kovų mes 
nenorime nįę.ką,.r
išskyrus, kad buvome laimin
gi ir išlikome. Ir mes norime 
atsilsėti. Staiga išgirstame, 
kad paštas atėjo; mes taip 
nekantriai laukiame, kol jie 
išima vokus iš maišų”.. Jūri
ninkas sako: „Kada tankeris 
sustojo prie mūsų duoti alie
jaus, jie irgi atvežė 3 mėne
sių paštą. Mūsų kapitonas 
atleido mus nuo darbų tą po
pietį, išskyrus tuos, kurie de 
žuravo, ir mes visi skaitėm 
ir atsakėm laiškus”.

kurie iš mūsų galėjome pa
pildyti savo išteklius iš šių 
šaltinių... Iš kiekvieno vago
no išrinktieji įgaliotiniai rū-

Gausūs Darbai
Tėvų Jėzuitų

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra 7 lietuviai kuni-

kurs turi gražaus pasisekimo 
žmonėse. Tačiau didžiausis 
jų darbas yrą misijos, ku
riam jie daugiausiai laiko pa
švenčia. Pav., tėv. J. Kidykas 
1942 m. misijų, novenų, ke
turiasdešimčių ir kitokių pa-

CNYGOS
kas” pasiryžo iš- 
daugiau 400 psl 

k. Bučio veikalą 
iriuosius šių die-
Liurde. Knyga 

ai iliustruota, 
s buvo pats nuvy- 
ą, tenai pagrindi- 
> nepaprastus iš
eidamas į ryšį su 
s stebėjusiais gy- 
letuvoje to veika- 
jusios dvi laidos, 
o sutikimas išlei- 
aidą jau gautas, 
s jo telegrama.

mintį steigti
Julius Zeyeristijos tauta 

ciją, į tai!' 
kviesti ir U 
filosofas Sti 
bar-Baltosta 
puliarinata 
tuvojegrab j buvo karalius Kofetua? Kada ir kur gyve- 
— švedą M Tiekas mums to nepasakys. Joks metraštis 

_ z pini, jokia kronika, ir vis dėlto jis yra ne
ligas. Dėl ko? — Arono gulbė jį apdainavo

,PRIEKI p jo vardą nuo užmiršimo apsaugojo. Mano 
karalius Kofetua išvyko iš savo pajūryje 

. Buvo jaunas,

ar alins Kofetua

»J
IV I " ” ‘ 7 / “
. lių sodų, kažkur vakaruose.

p s ir nuliūdęs. Jo moteriškų bruožų veidas 
begu®- išblyškęs ir jaudinąs savo grožiu. Ilgos gar-

rio centre.-
informacija
parodą, 
ture of tte;
Jos tikslas- ačmis siuvinėjimų gijomis.

šviesiai gelsvų plaukų vijosi iš po sidabri- 
dmo su linguojančiu baltų plunksnų kuodu 
lsvo, kvolduoto dimo apsiausto, blankiai 
stinės spalvos su švelniai spindinčiomis si-

igiamos sustatyti 
jai leidžiamai mal- 
kurią spaudai pa- 
P. Juras. Tai bus 

►ilniausių malda- 
kia tik Amerikoje 
. Jos kalbą žiūrė- 
let trys lietuviškų
jų redaktoriai. Be 
laidai patikrinti ir 
>agal naująjį Vafl
inį. Šiuo atžvilgiu 
nygė bus tokia pir- 
koje.

LKFSB.

’alius Kofetua susimąstęs žiurėjo į savo tė- 
į. Juodas žirgas kojomis spardė smėlį, o

siems,
Amerikoje- . . . . . -

-„r būrys jaunų riterių — visi sidabro šarvais, 
nt juodų, kaip karaliaus, kurį jie turėjo ly- 

Nacių $ > kelionėje į nežinomas šalis, žirgų—nekan- 
ta miW [ . _ _ _ . _
vaizdais,^ i lr ^as svecias šalis, apie kurias tiek buvo 
cių žodžiŲ 
ašies

.aukė ženklo vykti. Išsiilgę buvo pamatyti

ę, bet kurių, kaip jaunuoliai, ligi šiol dar 
o regėję. Karalius Kofetua žiūrėjo pasirė- 

. j aukštą tvorą, iš geležies nukaltą, skyrusią 
vergų kur ties pačia pilim plūduriavo du gražūs 

I vien tik karaliaus naudojimui skirti. Že- 
■ligi pat jūros vandenų, iš tos vietos ėjo 

ro laiptai, vilnys mėtė ant jų įvairias 
dės, putas ir perlus savo dūžtančių vande-

4 dvasiški j a Ame- 
dnasi, kad kiekvie- 
s turėtų užtikrintą 
pašalpą pragyveni-

pinosi jų atstovaujamų žmo
nių maistu... Kelionės metu 
laiką praleidome kiekvienas 
pagal savo temperamentą: 
dalinomės gaunamą maistą 
ir ginčinomės, kiti lošėme 
kortomis, dainavome, dalino
mės naujienomis ir darėme 
spėliojimus kas toliau bus, o 
kažkurie verkė..,

„Į paskirties vietą atvyko
me traukinio nepakeitę. Tada 
prasidėjo skirstymas: vieni 
į valstybines farmas,, kiti į 
miestus. Kai kurie ėmėsi duo
ną pelnyti .batus taisydami, 
kiti mokėsi staliaus amato 
ir tt. Visi mes turėjome di
džiausią svajonę, kad karas 
kaip greičiau pasibaigs ir 
mes grįšime į Lietuvą. Ir da
bar mes to laukiame, tą sap
nuojame ir to meldžiamės. 
Žinoma, katalikų bažnyčių 
čia nėra, čia pravoslavų kra
štas. Ką darysi, mes jas ra
sime Lietuvoje, bet tuo tarpu 
mano žmona sako — ji gerai 
pasimeldžianti ir pravoslavų 
bažnyčioje...

„Nedaug lietuvių, kurie no
rėtų pasilikti Sibire. Kas tik 
turi galimybės, veržiasi į So
vietų valstybės Europos da
lį, kur tikisi bus patogiau 
laukti karo pabaigos ir grįžti 
į Lietuvą. Kai kuriems lietu
viams tokios galimybės per
sikelti duodamos. Nuėmimas 
suvaržymų pareina nuo liau
dies Komisarų Tarybos, o ji, 
matomai, ima dėmesin pažiū
rų pasikeitimą... Priešhitleri- 
škas lietuvių nusistatymas 
stiprėja.”

Čia paduodamos laiško iš
traukos, suprantama, tokios, 
kokias tikėtasi galint praei
ti pro cenzūrą. Mes turime iš 
kitų šaltinių žinių, kad trem
tiniams teko gerai pabadau- 

buvoūšakirtos,:. 
vienur tėvas, kitur motina, o 
kartais vaikai dar kitur.Dau- 
gelyje koncentracijos lage
rių, kur yra lietuviai, mirtin
gumas didelis... Dabar rusai 
daug rašo apie žiaurų nacių 
elgesį su ištremtais rusais. 
Šiuos nacių barbariškumus 
ir mes pasmerkiame, bet ti
kimės, kad rusai, iš savo įau

gai jėzuitai, 5 klierikai ir 2 
broliukai, bet jie neturi nei 
savo atskiros provincijos, nei 
savo namų. Trys tėvai dar
buojasi parapijose, kaip mi- 
sijonieriai, du tėvai profeso
riauja universitetuose ir kiti 
baigia aukštuosius mokslus 
universitetuose.

Nuo šių metų pradžios tė
vai jėzuitai pradėjo leisti re
liginį laikraštį „žvaigždė”,

tarnavimų parapijose turėjo 
daugiau kaip per 8 mėn. Pa
našiai daug darbuojasi reli
giniame švietime ir kiti tėvai 
jėzuitai, drauge jie platina 
lietuviškus laikraščius ir kny 
gėlės, keliančias tikybinį su
pratimą ir religinę kultūrą. 
Jie turi nemažą rūpestį pa
gelbėti lietuviams jėzuitams 
studentams, karo išblašky
tiems po visą pasaulį'.

PRANCIŠKONŲ KULTŪRINE VEIKLA
Atvykęs iš Europos tėvas 

Justinas Vaškys, pranciško
nas, jau 1941 m. spalių mėn. 
8 d. įsteigė lietuvių pranciš
konų namą Amerikoje. Jėgos 
sustiprėjo, kai atvyko tėv. 
Juvenalis Liauba, brolis Pa
skalis Steponavičius ir klie
rikas Pranciškus Giedgau- 
das, kurs dabar studijuoja 
Dun Scoto Pranciškonų kole
gijoje Detroit, Mich.

Kad ir negausūs skaičiu
mi, Lietuvos pranciškonai 
parodo daug energijos. Jau
1941 m. vedė 15 misijų, o
1942 m. — 27. Be to ir vie
nais, ir kitais metais turėjo 
po trejas rekolekcijas sese
rims vienuolėms. Iki šių me
tų pradžios lietuvių parapi
jose įkurta 15 Trečiojo Or
dino kongregacijų ir aplan
kyta 25, be to vien pereitais 
metais buvo suruošta 3 šv. 
Pranciškaus mylėtojų konfe
rencijos — kongresai. Gal 
pats didžiausis jų darbas tai 
atgaivinimas lietuviško laik
raščio ,Šv. Pranciškaus Var
pelio”. šis laikraštis Lietuvo
je turėjo 20,000 skaitytojų, 
bet bolševikų buvo uždary
tas, nors jau buvo ėjęs 17 
metų.

1942 m. sausio mėn. 1 d., 
pradėjus leisti tą gražiai re
daguojamą religinį laikraštį 
„Šv. Pranciškaus Varpelį”, 
jisai turėjo tokį pasisekimą 
tarp Amerikos lietuvių, kad 
per vieneris metus jo išpla
tinta 75,000 egzempliorių. 
Šio laikraščio redaktoriumi 
yra T. Just. Vaškys. Pranci-

įvairių religinio turinio lie
tuviškų knygų, šiais metais 
tas darbas jiems dar geriau 
vyksta. Jaučiama, kad Ame
rikos lietuviams padarė gi
laus įspūdžio neteisingas bol
ševikų pasielgimas su pran
ciškonų centru Kretingoje. 
Taipgi visi atjaučia skaudžią 
neteisybę, kurią patyrė po
ra pranciškonų, ištremtų į 
Sibirą (vienas jų — tėv. Dir
velė, amerikiečiams gerai pa
žįstamas), dėl to visokiais 
būdais lietuviai pranciško
nams padeda, tuo labiau, kad 
ir nuo nacių Lietuvos pranci
škonai turi kentėti.

VAJUS PASISEK®

Iš Washington© praneša, 
kad New Yorko valstybėje 
svetur gimę piliečiai Karo 
Bonų vajuje sukėlė 80,000,- 
000 dol. arba dukart tiek nei 
buvo skirta. Bus galima nu
pirkti 200 PT. laivų.

KARIŲ NUOSTOLIAI

Afrikos žygyje prieš vokie 
čius ir italus Amerikos karių 
nuostoliai yra šie: žuvo 2,- 
184; sužeistų — 9,437; nelai
svėje — ^/937; viso — 18,- 
568. Asis Airikšoje’ neteko 
323,000 karių.1

- BERNADETOS GIESM® 
BUS FILMOJE

Neseniai pradėta filmuoti 
naujas veikalas „Song of 
Bernadette” Twentieth Cen
tury Fox vadovybėje. Akto
riai vyriausiose rolėse — ka-

tos nelaimių patyrę, kaip škonai rūpinasi lietuviškos 
sunkus tremtinių likimas, religinės spaudos platinimu 
duos daugiau laisvės tremti- ir leidimu. Jau iki šių metų 
niams lietuviams. pradžios jie išplatino 3,000

talikai.
Ši filmą statoma pagal pa

garsėjusią knygą „Song of 
Bernadette”.

menybė moteriškumu kvepėjo, kaip aromatu kve
piąs lelijos žiedas. Karalius Kofetua vyko dabar 
į pasaulį ieškoti gražaus reginio. Kas paskui jį 
nebėga gyvenimo kelyje? Pasirodė jam tartum 
tekanti žvaigždė prieblandoj. Tai buvo moteriš
kė. Kartą pamatė ją paliai langą, žemai, minio
je. To reginio grožybė sužavėjo. Pasiskubino iš 
pilies į uostą, bet tuo metu jinai dingo. Minia ne
matė jos, minia visados akla. Veltui karalius Ko
fetua liepė jos ieškoti. Jos ir pėdsakas dingo. Ta
da apėmė jį pasiilgimas, nelyginant liga. Ieškoti 
tos, kuri tartum spindulys nušvietė jo vidaus 
tamsybes, tapo visas jo gyvenimo uždavinys.

Visi ieškojimai buvo bergždi, ir karalius Kofe
tua pasiryžo vykti į tolimą pasaulį ir be jos ne
grįžti. Dėl to atsisveikino dabar su gimtąja ša
lim, dėl to svajojo dabar toje vietoje, kur kadaise 
sena vergė apraudojo jį ir kur pranašaudama ir 
nebaigusi tarti pasimirė.

Neapsakomas išsiilgimas, beribis liūdesys, ne
nusakoma baimė perėmė jį, ir prabilo jis į savo 
auklėtoją, seną vyrą, kuris jį lydėjo ligi pilies 
vartų. „Numirė iš pasiilgimo čia, šitoj vietoj, 
anoji nelaimingoji belaisvė! Ar numirsiu iš pasi
ilgimo ir aš? Ar senutė neprakeikė ir manęs ir ar 
tas prakeikimas nepradeda pildytis?”—„Ne, ne 
prakeikimas nulemia žmogaus laimę, tik jo liki
mas,— atsakė auklėtojas. — Kaip žvaigždės bėga 
joms nurodytais keliais, kaip upės teka joms nu
brėžtomis vagomis, taip ilgesys jaudina mūsų sie
lų gelmes. Akmuo nukris, kur svoris jį stumia ir 
pasieks visišką ramybę; ilgesys tačiau nevisad 
ras nuraminimą ir galą. Vargas širdžiai, kuri vel
tui ilgisi ir kuriai neleista savo ilgesį nuraminti! 
Laiminu tave, Kofetua! Tegul tavo ilgesys nebus 
panašus į spindulį, kuris išėjo iš žvaigždžių ir 
krinta amžinai į beribę erdvę, nesutikdamas 
akies, kuriai taptų šviesa!” Laimindamas jis 
jam uždėjo ranką ant galvos, nuo kurios karalius 
buvo nusiėmęs šalmą, žemai nusilenkdamas prieš 
senelį. Po valandėlės išsitiesė Kofetua, dar kar
tą padavė auklėtojui ranką, liūdnai nusišypsojo, 
ir štai ant juodo žirgo lėkė tolyn, o paskui jį bū
rys bendramečių jo draugų. Lyg sidabras žvan
gėjo jų ginklai, sidabru švytavo. Kas kartą labiau 
raiteliai nyko tolimo akiračio rūkuose, ligi paga
liau tolydžio juos sekusio ir tolydžio laiminusio 
senelio akims neišnyko.

nų, — padek koją ant tos pagaliau nulenktos gal
vos!” Vaikiščias paklausė.

Senutė staiga pašoko ir pakėlė rankas, lyg norė
dama prakeikti, bet kai jos akys įsmigo į nekal
tą vaiko veidelį, susilaikė sujaudinta, įsižiūrėjo į 
svajingas, geras vaiko akis, ir dvi ašaros ištryško 
jai iš akių ir pamažu nuriedėjo per veidą ir nukri
to jam ant galvos. Karalienė vėl buvo neapsako
mai nustebinta. „Ko verki?” — paklausė švelnes
niu, kaip bet kada balsu. — „Tą akimirką nesu
prantamo apreiškimo žybtelėjimu išskaičiau visą 
to vaiko ateitį.” — „Ir tai pravirkdė tave? — ne
ramiai sušuko karalienė. — Ką žinai apie jo bu
simąjį gyvenimą? Kas laukia jo?” — „Pažins ta
vo klaidą. Sakei, kad būsią jam viskas duota, kad 
viskas būsią jo galioje, o tačiau numirs kada nors 
iš . . .” Senutė sukrito ant laiptų ir visa pajuodo, 
— „Baik! — labai susirūpinusi maldavo karalie
nė. — Baik sakyti, ko turi saugotis!” — nusimi
nusi suriko karalienė. Bet senutė, užuot klausiusi, 
merdėjo.

„Baik sakyti! Ištark! Tu miršti?” — „Iš pasi
ilgimo!” — prašnibždėjo vergė, ištiesė rankas jū
ros link, ir gęstančių akių įsisvajojime matėsi vi
sa pasiilgimo bedugnė. Paskui gaili rauda sujau
dino josios krūtinę, parpuolė kniūpščia ir numirė. 
„Mindykit ją! Įmeskit į jūrą — rėkė karalienė 
nežmonišku aistringumu. — Nebaigė sakyti! Ker
šydama tylėjo! Paspruko, įspruko! Laimėjo!” 
Ir didžiausiam užsidegime pasišalino, sunkiu auk
su išsiuvinėtu apsiaustu supdama savo sūnų. Pa
siutiškos, nežinomos baimės perimta, nešė vaiką 
į stiprios pilies vidų.

Po ilgų metų šį nuotykį prisiminė jaunas kara
lius Kofetua, jodamas iš sodų ir besiruošdamas į 
kelią, kuris turi nuvesti į nežinomą pasvietę. Ank
sti našlaitis paliko; ir tėvas ir motina seniai jau 
ilsėjos po porfyrine lenta pilies bažnyčios tam
siam šešėly, kur dieną naktį aukso žibintai, kvap- 
sningai rūkdami, degė ir šventųjų paveikslus, 
nuostabias mozaikas, supo mistiški debesys.

Karalius Kofetua neturėjo nei tėvo grobuoniš
kų palinkimų, nei piktažodžiaujančios motinos 
puikybės. Tyliai pradėjo skleistis toj neprieina
moj pily, lyg gėlė niūrių uolų plyšy, o jo siela bu
vo tyra, kaip dangaus mėlynė, gili ir žvaigždėtos 
šviesos kupina.

Ji tryško iš jo užsisvajojusių akių, visa jo as

savo grožio, išdidi dėl savo kilmės, 
išdidi dėl savo valdžios ir ypačiai dėl savo sunaus 
neš. Visi pakraščiai, kuriuos tie didieji vandenys 
Viskas, ką čia matai, ir viskas, ką šitos satyrinės 
bekraštės marios ant savo sprando klusniai at
neš. Visi pakraščiai, kuriuo tie didieji vandenys 
plauna, teisėtai tau priklauso, nes mūsų gyslose 
teka Romos cezarių, Bizantijos viešpačių ir gotų 
karalių kraujas. Nėra pageidavimo, kuris kada 
nors neįvyktų, nėra ir nebus nieko, kas galėtų bū
ti tau uždrausta. Kai kuriuos Dievas leido vieš
patauti, o kitus—jiems tarnauti.”

Anuomet Kofetua mažai tą ateitį tesuprato, b_et 
smagu jam buvo imti saujas perlų, mesti į smėlį 
ir juos mindžioti. Motina šypsojos, tik staiga ap-' 
temo josios veidas. Pastebėjo seną moteriškę, be
sėdinčią ant laiptų sunertomis ant kelių ranko
mis. Tai buvo vergė, kurios karalienė nekentė, nes 
tos moteriškės veidas buvo išdidus. Tik išdykau
jant ji buvo kadaise paimta kažkur už jūrų nelais
vėn ir kartu su kitu grobiu parvežta pilin. Never
kė, nelaužė rankų, nenulenkė galvos, kai ją atve
dė pas karalių ir karalienę. Tada karalius panieki
namai tarė: „Kam ją atvedėt? Kad greičiau duo
bę iškastų?”

Norėjo jai laisvę dovanoti, bet karalienė pa
stvėrė jį už rankos pirmiau, nei tai įvyko. „Argi 
nematai jos juodo neapykantos žvilgio? Prieš 
gaudama laisvę tegu nusižeminusi jos paprašo.” 
Imtinė tylėjo, pagaliau tarė: „Kam turiu savo tei
sės maldauti? Ne, verčiau jūsų prievartą kentė
siu. Kapas netrukus manęs laukia. Ar ne vis tiek, 
kur man jį iškas?” Ir nenulenkė galvos. Paliko 
vergė, ir slinko metai, o ji vis tylėjo ir nieko ne
prašė.

Išdidžiosios karalienės neapykanta augo kiek
vieną dieną. Ir dabar, kai, stovėdama su sūnum 
tarp tiekos brangenybių, pamatė seną vergę, taip 
suriko ant jos: „Kodėl čia viena sėdi ir tinginiau
ji, kai kiti dirba?” — „Tu dirbi?” ramiai atsakė 
moteriškė, lėtai pakėlusi blakstienas, pasunkėju
sias nuo neišraudotų ašarų. Pykčiu suliepsnojo 
karalienės veidas, bet ji buvo taip nustebinta ne
laukto, negirdėto atsakymo, kad akimirką paliko 
be žado. Senutė, nepaprastai išblyškusi, padėjo 
galvą ant marmuro laiptų ir sudejavo. „Dieve! 
Kaip man silpna! Argi jau mirsiu?” Karalienė 
tuo tarpu atsipeikėjo. „Kofetua, — kreipėsi į sū
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i vieta priminė karaliui atsitikimą, kuris 
jo atmintyje, nors seniai tai buvo atsitikę, 
aštuonerius metus tebuvo sukakęs. Kara-
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Philadelphijos Žinios
MŪSŲ KAREIVIAI NAMINIS, VIDAUS FRONTAS

NAUJI KUNIGAI

Gegužės 29 d. Philadelphi
jos ark. J. E. Kardinolas 
Daugherty įšventino 64 nau
jus kunigus. Įšventinimo a- 
peigos buvo labai įspūdingos 
kiekvienam atsilankiusiam. 
Ir mėgsta žmonės dalyvauti 
tuose šventinimuose — di
džiulė katedra buvo pilnutė
lė.

Tarp įšventintųjų buvo ir 
du lietuviai: kun. Bernardas 
Šimkus iš Mahanoy City ir 
kun. Jonas Gibas iš Shenan
doah, Pa. .Pastarasis buvo po 
šventinimų kun. Bagdono pa
kviestas pusryčių, o kun. 
Šimkus su savo giminėmis ir 
pažįstamais pietavo valgyk
loje.

Kun. Šimkaus šeimyna yra 
labai malonūs žemaičiai. Ku
nigas dabar papuošė ir šiaip 
kilnią ir gausią šeimynėlę. 
Tėvukas pasakojo, kad jis la
bai mėgsta angliakasių dar
bą išgyvenimą, nors ten pa
vojinga ir buvo keletą kartų 
pavojingai sužeistas. Bet lig- 
šiol vis pasisekė išgyti.

Jaunieji kunigai pailsės ir 
vėliau bus paskirti parapi- 
josna. Pasisekimo!

Visi pažįstami ir artimieji 
užjaučia kun. Vėžį ir visą šei 
myną tokioj skaudžioj nelai
mėj. Sužeistasis buvo jau ve
dęs, turi šeimynos. Jo tėve
lis taip pat yra angliakasy- 
klose sunkiai sužeistas.

Vyčiai ir Sodalietės išreiš
kia savo nuoširdžią užuojau
tą mielam Jaunimo Prieteliui 
kunigui Vincui Vėžiui.

PERKA LĖKTUVĄ UŽ 
$400,000

SUŽEISTAS KUN. VĖŽIO 
BROLIS

Šv. Kazimiero parapijos 
vikaras kun. Vincas Vėžis 
gavo liūdną žinią, kad jo bro
lis sunkiai sužeistas anglių 
kasyklose.

Gegužės 26 d. jis išvažiavo 
rūpintis savo broliuku. Kai ši 

^įmarašoma^ kuų  ̂Vėžio bro- 
lio gyvybė buvo dideliame pa 
vojuje. Jam nupiauta ranka.

Philadelphijos lietuvių 
Raud. Kryžiaus ir Karo Per
galės Komitetas varo vajų iš
parduoti Karo Bonų už $400,- 
000, tai yra tiek, kad galėtų 
įsigyti lietuvių vardu didelį 
lėktuvą. Tas lėktuvas bus pa
vadintas lietuvišku vardu ir 
bus ženklas, kad lietuviai re
mia US. laimėjimą ir kartu 
Lietuvos laisvės prošvaistė 
bus didesnė, nes visi tikri lie- 
tuiviai trokšta ir aukojasi, 
kad po karo ir Lietuva būtų 
laisva ir vėl Nepriklausoma.

West Philadelphijos lietu
viai susiorganizavo ir varo 
platų vajų ,kad ir jie prisidė
tų prie bonų pirkimo. Jų va
jaus diena buvo Memorial 
Day. Čia lietuviai išpirko la
bai daug karo bonų, bet kad 
sektųsi dar labiau, tai eis per 
namus, kad tik neatsiliktų. 
Tuo reikalu uoliai darbuojasi 
p. Žekas ir kiti lietuviai. 
Kun. Nevarauskas taipgi re
mia jų darbus ir prisideda 
prie lietuviškos veiklos.

South Philadelphia neatsi
lieka, nes čia sėkmingai bo
nus pardavinėja Lietuvių Ra

sas 20 žmonių komitetas par
duoda bonų už tūkstančius. 
Jau jie didelę sumą lig šiol 
pardavė. Jų pusės klubas taip 
gi mano ką nors daugiau pa
daryti, kad tik daugiau par
duotų.

Richmond sekcija bonų 
pardavinėjimo vajų varo su 
liet. Radijo vedėjo Ant. Dzi- 
ko radijo programa. Jis taip
gi varo vajų lig $100,000. Ir 
jam sekasi, nes richmondie- 
čiai visada yra geri lietuviš
kų reikalų rėmėjai. Per pir
mą savaitę jis pardavė už 
$10,000. To vajaus vedimas 
kaštuoja daug energijos ir 
pasiaukojimo, nes reikia lan
kyti žmones ir išdalyti jiems 
bonus.

Visi dirba, kad pradėtas 
vajus tikrai sėkmingai baig
tųsi. Todėl visų organizacijų 
atstovai asmeniškai ir per 
savo organizacijas pasiryžo 
remti šį bombanešio vajų. 
Kai kurie asmeniškai pasiry
žo įkalbinėti žmones, kad tik 
daugiau pirktų ir remtų. Va
jaus centru paskirtas komi
teto pirmininko J. Kavaliau
sko įstaiga.

GAILISI SKIRTIS SU 
MOKYKLA

Šiomis dienomis baigiamas 
mokslas mokyklose. Viena 
mokinė atsiuntė Redakcijai 
savo atsisveikinimo žodžius 
su ta mokykla. Tai tikrai vi
sų jaunų studentų mintis a- 
pie savą mokyklą:

„Mes, aštunto skyriaus mo
kiniai, labai gailimės palikti 
mūsų numylėtą mokyklą.

jįy ^tfgiiuo5~ ’̂eu^jarpC¥«&

Tel. DEW. 5136

jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes J

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

i

—— *

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

Direktorius J
ANTANAS DŽEKAS J

•019 East Thompson Street I
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937 I

Antanaitienė, kuri pasiryžu
si vien tik per savo stotį par
duoti už $100,000. Lietuvių 
Klubas organizuoja didelį su
sirinkimą birželio 20 d., kur 
bus pardavinėjami bonai vie
toj.

North Philadelphia bonų 
platinimą labai sėkmingai va 
ro per šv. Andriejaus parapi
ją, kur atskiri asmens ir vi-

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga.
delfi, graži koplyčia, erdvi sale. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Dl-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET , PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

visiems ji labai patiko. Da
bar jau rengiamės ją palik
ti. Kaip visi džiaugėmės pir
mutinę dieną mokykloje ir 
kasmet laukėme rugsėjo mė
nesio, kada vėl prasideda 
mokykla. Mes tik dabar su
prantam ir žinome, kiek 
mums švento Kazimiero sese 
lės mokytojos nuveikė per 
tuos metus. Kaip mes džiau
gėmės, kai buvome priimti 
vaidinti teatrą. Mes žinojom, 
kad tas mūsų menkas teatras 
šiek tiek gelbsti parapijai ir 
tuo pačiu laiku palinksmina 
mūsų parapijiečius. Atsime
nam, kaip seselės mokė mus 
vaidinti per dienų dienas. 
Manau, visi visados atsimin
sime Švento Kazimiero mo
kyklą. Mūsų didžiausias liū
desys palikti šią mokyklą, 
nes aukštesniose mokyklose 
negirdėsime mūsų lietuviš
kos kalbos, kurią mes pripra
tę dažnai kalbėti šv. Kazimie
ro mokykloje (tai kodėl nei
nate į lietuviškas aukštesnes 
mokyklas? Red.). Mes norim 
ypatingai padėkoti seselėms 
mokytojoms, kurios mus mo
kė, bet ypatingai šių metų se
selei mokytojai, kuri tiek 
daug darbavosi, kad tik mes 
laimingai užbaigtumėm mo
kyklą. Mes atsisveikinam su 
mokykla, bet laimingi būsim, 
jei niekada nepamiršim jos.

Elena Šaulys”.

Korporalas Mykolas J. Bi
gėms dažnai parašo savo tė
veliams. Nors daug ko negali 
rašyti, bet vis nepamiršta 
atsiųsti nors kelių žodelių, 
sakydamas, kad sveikas ir 
darbuojasi patarnaudamas 
sužeistiesiems. Jis parašė y- 
patingai gražų laiškutį savo 
mamytei, sveikindamas ją 
Motinos dienos proga. Jis ten 
priminė, kad kiekvienas ka
reivis žino, jog „Mamytė” 
niekados nepamirš melstis 
už savo sūnų kareivį, todėl 
ir kiekvienas tiki, kad Die
vas išklausys kiekvienos ma
mytės maldos ir kad tik per 
maldą visi sulauks tikros per 
galės ir taikos.

Gauname dažnai laiškų nuo 
Serg. Petro Buroko, kuris ir
gi yra labai toli. Kadangi Pe
trai yra choro narys, viena
me laiške užklausė Petro, ar 
jis atsimena gražias lietuviš
kas daineles, kurias mes dai
nuodavome parengimuose, pi 
knikuose, etc. Atsakydamas 
kitame laiške štai ką jis ra
šė: „Ir kaipgi galėjai taip 
atspėti? Žinai aš turiu čia 
vieną lietuvį draugą, tai mes 
vis susitikę padainuojam. Aš 
dar visas dainas atsimenu. 
Kai tik užbaigsiu šį laišką, 
mes abu, turėdami laisvo lai
ko, užtrauksime „Subatos 
Vakarėlį”, tą dainą, kurią 
vis dainuodavome per choro 
parengimus.

Pereitame susirinkime 3- 
čios kuopos Vyčiai parašė 
ilgus laiškus savo nariams 
tarnyboje. Gauta atsakymas 
nuo mūsų Vyčio Alberto Ru
pšio, kuris nuoširdžiai dėko
ja už tokį laišką ir prašo, 
kad kitą kartą būtų dar il
gesnis.

Juozas Margevičius, kuris 
darbuojasi U. S. Coast Guard 
tarnyboje, sakėsi pirmą kar
tą gavęs tokį laišką. Ir jis sa
ko, kad labai geras sumany- 

laiškus.
Širdingai dėkoja visiems na
riams.

VEDYBOS

Gegužės 29 d. susituokė 
Julius Banionis su Angela 
Gaižauskaite. Julius yra U. 
S. karys, o Angela gera šv. 
Kazimiero parapijos parapi
jietė. Abu jaunuoliai jau rim
tai prisirengę moterystės gy
venimo kelionei. Jaunave
džius sveikino tėveliai, pažį
stami ir kaimynai. Dabar jų 
viltys, kad tik greičiau pasi
baigtų karas ir jie galėtų lai
mingai gyventi šeimyninį gy
venimą.

Tą pačią dieną priėmė mo
terystės sakramentą lietuvai 
te Olesė Bylaitė su Liudviku 
Germavsheku.

Gegužės 30 d. priėmė mo
terystės sakramentą Gertru
da Daunytė su Walter Mc
Guire. Jaunuosius palaimino 
naujam gyvenimui jų gimi
nietis kun. Laurinaitis iš 
York, Pa. Jis tuo tikslu čia 
atvyko ir sujungė jaunuosius 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj. Vaišės buvo pas jau
nosios tėvelius.

ĮDOMŪS KRIKŠTAI

NAUJOS SLAUGĖS

Gegužės 25 d. Jo Em. Kar
dinolas Daugherty įteikė di
plomus būriui naujų slaugių, 
kurių tarpe buvo ir dvi lietu
vaitės: Emilija Šimonytė (iš 
Šv. Agnietės ligoninės) ir 
Ona Kairaitytė (iš Švč. P. 
Marijos Vardo ligoninės).

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

Biblijos draugija praneša, 
kad šv. Raštas yra atspaus
dintas 358 kalbose.

Gegužės 27 d. teko matyti 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj krikštijant vaikučius, 
kurių vienas buvo apie 2 me
tų, o mergytė apie 4 metų. 
Mergaitė sakramentą priėmė 
labai rimtai, pati laikė žvakę 
ir mielai sutiko, kai buvo pi
lamas krikšto vanduo. Ber
niukas pradžioj truputį ver
kė.

Pasiteiravus sužinota, kad 
tai buvo pp. Justis vaikučiai, 
kurie dabar priimti į Katali
kų Bažnyčią, nes motina no
rėjo katalikiškai auklėti. Su
grįžti į Katalikų Bažnyčią 
pagelbėjo ponia Zaleckienė, 
2737 Wharton St. Gražu, kad 
atsiranda žmonių, kurie apa
štalauja.

Mėlynų ženklelių Laikas ! privačių ir visuomenes 
Mėlyni ženkelliai G-H-J dų. Informacijų reikalu 

karo knygutėje nr. 2, bus ge- šykite Student Nurses, 
ari ligi birželio 7 d. Kiti trys 
setai ženklelių kenuotam mai 
stui — E-L-M — bus geri 
nuo gegužės 24 d. ligi birže
lio 7 d.

OPA prašo šeimininkių ne
laikyti ženklelių per ilgai, 
nes jų punktų vertė nebus 
pakeista. Nuo gegužės 24 d. 
ligi birželio 7 d. šeimininkė 
turi pakankamai laiko nusi
pirkti kas jai reikalinga.
Paruoškite namus ateinan

čiai žiemai
Ateinanti žiema bus viena 

iš kritiškiausių pariodų šio 
karo milijonams civilių, jei
gu jie neprisiruoš šaltam o- 
rui — OWI įspėja.

Piliečiai prašomi padary- 
sekamai:
1. Įdėti įtaisymus, kurie 

neįleis šalčio ir taip sutau- 
'pys kurą. Svarbesni yra — 
insulacija, aplipinti duris ir 
langus ir uždėti antras duris 
ir langus (storm windows).

2. Užsakykite anglis ko 
greičiausiai ir sužinokite, ko
kios anglies galite gauti ir 
kada galės pristatyti.

3. Peržiūrėkite visą šildo
mą aparatą pataisymams. La 
bai sunku gauti naujų da
lių, taigi pečius, ar tai alie
jaus ar anglies, turi būti 
rai prižiūrėtas.

Reikia slaugių
OWI įspėja, kad jeigu 

įsirašys 65,000 studenčių 
slaugių į kursus šiais metais, 
Amerikos civilių sveikata ga
li patekti pavojun. Ta, kuri 
įstos į šį darbą, atliks vieną 
iš svarbiausių karo darbų. 
Ji atleis kitą, kuri jau prisi
rengusi tarnauti prie mūsų 
ginkluotų jėgų ir padės pri
žiūrėti civilių sveikatą na
mie. Tuo pačiu laiku ji prisi
rengs karjerai su puikia atei-

--------------------
Toms, kurios norėtų įstoti 

į kursus, bet neturi pinigų, 
yra parūpintos stipendijos iš

fon- 
ra-
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Nusišypsok iri^ 
Pamiršk Kai

ti

ge-

ne-

UŽSAKĖ KNYG4

Gegužės 27 — 28 d.d. Čia 
lankėsi „Dirvos” redaktorius 
K. Karpius. Kr. Žemaičio ir 
kitų padedamas, jis surinko 
aukų leidžiamai Dr. Noremo 
knygai „Timeless Lithuania”. 
Po 10 dol. aukojo kun. Jeroni
mas, Bagdonas ir Pr. Kava
liauskienė. Viena įstaiga pa
sižadėjo nupirkti tos knygos 
už 50 dol.

Aukas šiai svarbiai knygai 
išleisti galima įteikti vietinia
ms veikėjams: Kr. Žemaičiui, 
1201 Green St. ir Pr. Pūkui, 
609 N. 12 St., o jie aukas ati
duos kur priklauso iki kiek
vieno cento (galėčiau prisiek
ti už jų sąžiningumą).

Senas „Pisorhis”

JUDOMI PAVEIKSLAI

Filmuoto j as Kazys Motu
zas ir radijo komentatorius 
Jonas Valaitis Lietuvos, ka
ro, New Yorko parado ir ki
tas įdomias filmas rodys an
gliakasių rajone Pennsylva
iri jo j.

GIRARDVILLE, Pa., tre
čiadienį, birželio 9 d., 2 vai. 
p. p. ir 7:30 vai. vak. Šv. Vin
cento parapijos salėje.

FRACKVILLE, Pa., šešta
dienį, birželio 12 d. 7:30 vai. 
vak. Vasaičio salėje.

KULPMONT, Pa., sekma
dienį, birželio 13 d. 7:30 vai. 
vakare Lincoln lietuvių salė
je, 932 Spruce St.

COALDALE, Pa., šešta
dienį, birželio 19 d. 7:30 vai. 
vak., lietuvių parapijos salė
je, 225 Phillip St.

MAIZEVILLE, Pa., (Gil
berton), sekmadienį, birže
lio 20 d. 2 vai. p. p. Lietuvių 
Šv. Liudviko parap. salėje.

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

88, New York City.
Stengiasi sumažinti pragy

venimo kainą
Administracijos įstaiga 

(OPA) daro žygius sumažin
ti kainas ir pašalinti siste
mą, pagal kurią kainos ne
vienodos kiekvienoje krautu
vėje.

Pagal naują sistemą, mais
to kainos nebus nustatytos 
pagal apribotas kainas kiek
vienoj krautuvėj, bet pagal 
įvairias rūšis krautuvių įvai
riose apylinkėse. Krautuvės 
bus sugrupuotos į keturias 
klases. Parduodamos nusta
tytos kainos prekę krautu
vės toje pačioje klasėje turės 
prašyti vienodų kainų.

Keturios klasės bus nusta
tytos sekamai:

1. Mažos krautuvės, kurios 
nepriklauso prie bendrovių.

2. Vidutinio dydžio krautu
vės, kurios nepriklausomos.

3. Kompanijos, kurios turi 
daugiau negu 4 mažas krau
tuves.

4. Visos didelės krautuvės.
Praeitą savaitę 130 miestų 

mažų nepriklausomų krautu
vių pardavėjai gavo nustaty
tas kainas duonai, sviestui, 
kiaušiniams, miltams, maka
ronams, įvairių rūšių kenuo- 
tam pienui ir kitam maistui. 
Gegužės gale nustatytos kai
nos didesnėms įvairių- apy
linkių krautuvėms. Pradžio
je birželio kainos bus nusta
tytos 80% maisto, kuris per
kamas šeimininkių. Dar prie 
to, kiekvienas krautuvinin
kas žinos maksimumo kainą, 
kurią galės prašyti už jautie
ną, veršieną ir avieną.

Kainų 
Prentiss 
samdyti 1,400 tyrinėtojų, ku
rie mokys tuos, kurie nesu
pranta kainų-patvarkymo ir 
nubausti tuos, kurie sąmonin 
gai prasižengs.

Brown sakė, kad visi šie 
patvarkymai sumažins pra
gyvenimo kainą 5%. OPA 
nori sumažinti pragyvenimo 
kainą ligi 1942 m. rugsėjo 15 
d. lygio ir tenai laikyti.

Šeimininkėms patarta išsi
kirpti sąrašą apylinkės kai
nų (community prices) iš lai
kraščių ir sulyginti tas kai
nas su tomis, kurias šeimi
ninkė mokės krautuvėse. Vi
si prasižengimai turėtų būti 
pranešti į vietinius War Pri
ce and Rationing Boards.
Rooseveltas sveikina Civilės 

Apsaugos savanorius
Prezidentas Roosevelt svei 

kino tautos civilius darbinin
kus karo apsaugos darbuose 
laiške OCD Direktoriui Ja
mes M. Landis, tos organiza
cijos antrų metų sukakties 
proga (gegužės 20 d.).

Prezidentas rašė:
„Aš žinau, kad milijonai 

mūsų piliečių ir ateivių lais
vai duoda savo energiją ir 
patarnavimą, net ir savo gy
vybę, atlikdami savo parei
gas Amerikos Piliečių Apsau 
gos Korpuse ir Piliečių Pa
tarnavimo Korpuse, ir daug 
prisidėjo prie visų mūsų karo 
programų, kurios reikalauja 
civilių kooperacijos ir daly
vavimo.

„Man yra garbė sveikinti 
milijonus savanorių, kurie 
prisidėjo jorie savo šalies pa
stangų apsaugojimui tvirto
vių namie ir priminti jiems, 
kad tos pastangos turi tęstis 
ligi pergalės.”

Kavos racijonavimas
Nuo birželio 1 d. amerikie

čiai gaus daugiau kavos. Ka
vos racijonavimo kuponai bus 
geri tiktai vienam svarui, bet 
racijonavimo 5 savaičių lai
kas sumažintas ligi 4 nuo da
bar; kavos racijonavimo lai
kas prasidės kiekvieno mė
nesio pirmadienį.

Administratorius
Brown planuoja

4HK. 
į dvi- 

įš. m. 
j New 

jiy.Pra- 
sesijų, 

.-rečiams 
pačiame 

£ 
i suteiks

Gudrus savininke 1.
Staiga į raštinę įbe 

dusęs žmogus ir, nei 
mas eilės, tuojau puo 
langelio.

— Tamsta kokiu r 
— paklausė agentas.

— Noriu apdraust 
nuo ugnies.

— Prašau palaukti, 
sako agentas. — Mat 
kia daug anksčiau ai

— Ką aš turiu laul 
mano namas visiškai s

Laikai mainosi
— Na, sakyk, ko t iry

liai baidosi automobil 
klausia vienas ūkinin 
vo kaimyno.

Kaimynas patylėję 
krapštė galvą ir atsal

—- O tu ar nenusigą 
jei pamatytum keliu 
tik kelnes ateinant? i

Truputį arklys
Žinai, aš turėjau to' 

tą arklį, kuris pusę v: 
galėdavo bėgti kartu s 
kiniu, — giriasi vieną 
nas savo draugui.

— Et, tai niekis, 
kitas. — Aš turėjau te 
lį, kurio niekas nepa3) 
Kartą mane užklupo 
Mano sartis taip p: 
lėkti, kad lietus negalė “Jį 
pavyti. Tuo tarpu pe: 
kiasdešimt žingsnių 
bėgęs šuniukas visą 
plaukė vandeniu.

Sunkios akys
—Broliuk, išgerkim 

vieną. Kas žino, ar pas 
sim greit.

— Išgerti, tai išgeri 
aš tavęs jau ir daba 
matau.

Paaiškėjo
— Kodėl nori žrnor 

su geru kraičiu?
——Toflėl, M
negalima gauti be žn

Karo laiko atsarg
Neturtinga porelė 

dė ir nuėjo į paprast; 
raną vakarienės. .PCS 
jaunoji kažkaip is L 
„pork chopsą” išmeti h

— Oi, brangusis; : 
„pork chopsas” nukri 
tik jo šuva nesuėstų'

— Nebijok, mano t 
ji: Aš koja primynū J 
va nesuės... — atsake 
sis.

Bnmdza, 
d.Jan-

<inizaci- 
įf bei 
įprašau

tinis pavasarinis kon 
ir šokiai. Draugijos 
programos girdimos 
dieniais 4:30 vai. vai 
WBNX (1380 kilc.) : 
jas veda S. Pocius. E 
vedėjas Jok. Stukas 
vyksta į J. V. karii 
birželio 26 d.

Šis didžiulis koncerl 
Šv. Jurgio salėje, 18C 
York Avė. Bilietai po 
į šokius 50c. (nuo 8 v 
kare).

Programoje dalyva 
mūs artistai iš N( 
Brooklyno, ir iš kiti 
suvaidinta komedija 
šas Tadas”. Visi kv 
birželio 6 d. Newark 
Pociaus radijo koncer 
ką smagiai praleisite 
remsite Newarko lieti 
dijo valandą.

„Lietuvos (

įsuka ly
gi įšven- 
jj Keme- 
;3žs. Šios 

klebonui 
, pagerbti 
■jlio 13d.

5 par.sa-

rj kviečia

ajųai.

k. Antano 
-12 d. Pa-

Jai pra- 
il mišias 
J d. Už-

iapkrikš- 
a sūnus 
rūdaitės)

feia prie 
ečiadie-

*10:15

-įtūžiai.

ii mi

Baltimore, J

Seserų kapai 
Baltimorės kapinėj 

juose šalia kits kito 
se ilsisi dvi seserys 
tės, išsižadėjusios pa 
savęs, tarnavusios v 
žiu bažnyčiai. Tai On 
Krikščiūnaitės.

Jaunystėje Vilkavi 
žnyčioje jos gėlėmi 
didingos bažnyčios 
ir savo giesmėmis 
maldininkų širdis. A 
atvažiavusios nesisk 
savo pinigais sutva 
bonijos virtuvę, nes 
rapijai trūko lėšų, i 
žinojo švenčių apeų 
žiai puošdavo altorii 
jo ir bažnytinius i 
plauti. 43 metus jos 

i vo, niekad jokių ato 
turėjo.

Dievas jas pašau 
nastin taip pačiais 
tais — Ona mrė v;

seserų kapai žaliuoja 
lių lapeliais, blizga a 
baltas kryžius su jų vj 
ten auga pluoštas r 
kurių viršūnės šiandie 
Visa tai žinant, jauk 
tų dviejų kapų pasin

j b
Visur gudryb P8- 

išdėjo 
fltibir-

Gegužės 29 d. pah 
J. Gustaitis. Jo sūnus 
į šermenis gatvekarii 
riame staiga mirė. Sūr 
laidotas geg. 31 d.

si įdo-

Visą gegužės menes 
čia buvo vėsus, žemuos 
suskubo prinokti. Jų 
kaštuoja 40c. Kopūst 
vutės po 10c. ir 12c. :

Vienas smarkus pi 
kažkaip išsigrūdo ii 
kambario beprotnan 
užlipo ant stogo. Pri 
jas nusekė paskui pai 
tempė jį žemyn. Bet i 
lis stipriai sugriebė p -uęliš- 
toją ir suriko:

— Abu šokim žem
— Palauk, — ram Jrdžiai 

prižiūrėtojas. — kok 
gudrybė šokti nuo st išilgai 
myn? Bet va, nulipk 
myn, o paskui iš ten 
ant stogo. Tai bent bu

Pamiršėlis pagalvoj 
skui sutiko lipti žemi J į 
mišėlį vėl uždarė jo

spijie-

žiotis

'M.

Siuvėjai mažose dir 
se vis mažai uždirba, 
laikraščio prenumerat 
ku surinkti. J. Statkus 
noj ir kitoj siuvykloj 
- gaudavo po 17 ar : 
savaitėj; pabandė f j 
kur dabar gauna 45 d 
vaitėje ir labai džiaug

ryje. ;ne.
Apsisaugojo nuo bak

— Kaip tu nuo ligos 
rijų apsisaugojai? j ,

— Pirmiausiai, aš i , 
mano geriamą vandenį

— Paskui ? Ii®
— Paskui jį perkoši
— Paskui?
— Paskui aš geriu y 

alų. į Im

Ištaškyk!
Kaimietis atvykęs! 

Yorką vieną vakarą! 
bandytų sulaikytas.

— Atiduok mums pi 
kitaip mes tavo smegę 
taškysim, — suriko I 
bandytas.

— Taškyk, prašau! 
Yorke be smegenų gali 
ti, bet be pinigų neis 
nio negali eiti, — r 
atkirto kaimietis.

Pranas Beka

Pereitą savaitę dali 
vekarių darbininkų bu 
streikavę, o kiti dirbo, 
iš to neišėjo, tik kai ki 
bininkai pavėlavo į da

Linden, N. J

palai.

k

Lindeno lietuvių ce 
nis komitetas birželio 
ruošia karių pagerbii 
kilmes. Yra jau įgyta 
bos vėliava ir paruošk 
bes sąrašas.

10 vai. ryte šv. Eli 
bažnyčioje, E. Blanch 
bus iškilmingos šv. i 
kurias atlaikys ir pai 
pasakys lietuvis kunig

5 vai. popiet Linder 
Wood ir 16 St., įvyks 
ir dainų programa, ta 
nes vėliavos iškėlimas 
bėtojais pakviesti „j 
kos” ir „Vienybės” re 
riai, adv. K. F. Paul: 
ir kiti.
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isuomenės 
jų reikalu 
it Nurses,
City.

nažinti pragy- 
io kainą
cijos įstaiga 
žygius sumažin- 
jašalinti siste- 
rią kainos ne
vienoje krautu-

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
ĮNININKŲ SEIMAS 

Gudr^ _ _ _ _ _ _
Staiga į m ikos Lietuvių R. K. 

dusęs žmogių ---------- J”'
mas eilės, 
langelio.
- Tamsta

— paklausė
— Noriu 

nuo ugnies.

l sistemą, mais- 
)us nustatytos 
as kainas kiek- 
įvėj, bet pagal 
krautuvių įvai- 
ėse. Krautuvės 
lotos į keturias 
lodamos nusta- 
prekę krautu
me klasėje turės 
dų kainų.
asės bus nusta- 
i:
•autuvės, kurios 
rie bendrovių.
> dydžio krautu- 
lepriklausomos. 
jos, kurios turi
4 mažas krau-

ninku Sąjungos dvi- 
seimas įvyks š. m. 
o 10 d. Hotel New 
New York City. Pra- 
val. ryte. Po sesijų, 

■ tlyviams bei svečiams 
i bus (tame pačiame 
įje) bankietas.
dnformacijas suteiks 
įeimo komisija, į ku- 
a muz. J. Brundza, 
Dulkė, muz. J. Jan- 

manonani^ nuz< ą Visminas.
ms rūpi organizaci- 
Muzikos Žinių” bei 
įeities gerovė, prašau 
rime skaitlingai daly-

sako agentu' 
kia daug

— Na, sab 
liai baidosi į 
klausia vienį 
vo kaimyno.

Kaimynas ksandras J. Aleksis, 
krapštė gabi V'S. Centro pirminin.

— Otuarį -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
jei pamatytį yonne, N. J.
tik kelnes a’-: 

- Te
žinai, aš b

yonne, N. J

tinis pavasarinis koncertas 
ir šokiai. Draugijos radijo 
programos girdimos šešta
dieniais 4:30 vai. vakare iš 
WBNX (1380 kilc.) stoties, 
jas veda S. Pocius. Buvusis 
vedėjas Jok. Stukas Jr. iš
vyksta į J. V. kariuomenę 
birželio 26 d.

Šis didžiulis koncertas bus 
Šv. Jurgio salėje, 180 New 
York Avė. Bilietai po 75c. o 
į šokius 50c. (nuo 8 vai. va
kare).

Programoje dalyvaus įžy
mūs artistai iš Newarko, 
Brooklyno, ir iš kitur. Bus 
suvaidinta komedija „Varg
šas Tadas”. Visi kviečiami 
birželio 6 d. Newarkan į S. 
Pociaus radijo koncertą. Lai
ką smagiai praleisite ir pa- 
remsite Newarko lietuvių ra
dijo valandą.

„Lietuvos Garsas”.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI „LIETUVA REIKALAUJA BALSO”
Įvairių miestų pašto vadovybė suskirstė savo 

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

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

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

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

LKFSB korespondentas 
praneša iš Londono šiuos žo
džius radęs Londone išeinan
čiame „Catholic Herald”, 
kurs bal. 16 d. įsidėjo san
trauką k. J. B. Kidyko 
straipsnio, paskelbto žurnale 
„America”.

Tasai anglų laikraštis pa
brėžia, dėl ko Lietuva, nekęs- 
dama nacių, drauge bijosi ir 
Rusijos okupacijos ir nuo sa
vęs prideda, kad „America” 
išspausdino straipsnį, kurs 
primena anglų - amerikiečių 
pasižadėjimus mažosioms 
tautoms. Lietuva yra taip 
pat verta laisvės, kaip Čeko
slovakija, — duoda suprasti 
„Catholic Herald.”

H----------------------------------------- -
gegužės 31 d. Nuo gegužės 
26 d. iki spalių 31 d. su žen
kleliais nr. 15 ir nr. 16 bus 
galima gauti „ekstra” 10 sva 
rų cukraus.

Vienam Sovchoze
(LKFSB) Chicago j e gau

tas laiškas iš Altajaus kraš
to. Čia, „Kultūros” sovchoze 
(sovietų valstybiniame ūky-

je), yra Sibiran ištremtų lie
tuvių, kurie pristatyti prie 
ūkio darbų. Viena šeima pra
šo suieškoti giminaičius Pet
rą Morkevičių ir Oną Kleveč-. 
kaitę.

Laiškas iš Sibiro išsiųstas 
šių metų metų sausio 23 d„ 
Chicagą pasiekė gegužės 11 
d. Siųstas paprastu (ne oro) 
paštu, neregistruotas, adre
sas uždėtas rusų ir lotynų 
raidėmis. Patsai laiškas ra
šytas rusiškai. Pašto ženk
las — už 60 kap.,

Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

lelės krautuvės. 
raitę 130 miestų 
ausomų krautu- 
ti gavo nustaty- 
lonai, sviestui, 
miltams, maka
lų rūšių kenuo- 
kitam maistui 
nustatytos kai- 
is įvairių apy- 
įvėms. Pradžio- 
inos bus nusta- 
listo, kuris per
rinktų. Dar prie 
s krautuvinin- 
ksimumo kainą, 
rašyti už jautie- 
ir avieną.
dministratorius 
rown planuoja 
) tyrinėtojų, ku- 
ios, kurie nesu-

galėdavo^ 
kiniu, — gjį 
nas savo du:;

— Et, tai: 
kitas.—Ash**• 
lį, kurio niį 
Kartą mane: 
Mano sartis j 
lėkti, kadliefe 
pavyti. Tuo: 
kiasdešimt ę 
bėgęs šuninfe 
plaukė vaife.

„ 3

lebono sukaktis
lio 10d . sukanka ly- 
[imt metų, kai įšven- 
iun. Mykolas Keme- 
apijos klebonas, šios 
es proga, klebonui 

Kemežiui pagerbti 
choras birželio 1 3d. 
ak. ruošia iškilmingą 
nę, kuri bus par.sa-

imo komisija kviečia 
tusiai atsilankyti.

Rengėjai.
>vena prie šv. Antano 
birželio 3—12 d. Pa
sako kun. J. Ki-

—Broliuk: 
vieną. Kas it 
sim greit
- Išgerti,:

aš tavęs jai jgužės 30 d. apkrikš- 
matau.

valandų atlaidai pra- 
er 10:15 vai. mišias 
ienį, birželio 6 d. Už- 
birželio 8 d.

Baltimore, Md Gatvė

LIETUVA MAISTO KONFERENCIJOJ 
 H------------------  

mi pačiu pareiškia stiprų no
rą bendradarbiauti visuose 
Konferencijos darbuose, ku
rie tiesioginiai liestų jo kra
štą.”

Washington. — Jungtinių 
Tautų maisto konferencija 
prasidėjo gegužės 18 d. Hot 
Spirngs, Va. Konferencijon 
suvažiavo Jungtinių Tautų 
vyriausybių delegacijos ir 
keletos Bendraujančių Tau
tų (Associated Nations) vy
riausybių ekspertai. Kadangi 
dėl žinomų nepalankių apy- 
stovų susidarymas Lietuvos 
vyriausybės svetur vis dar 
negalėjo įvykti, tai Lietuva 
oficialiai konferencijoje ne
dalyvauja.

Ryšium su tuo Lietuvos Į- 
galiotas Ministeris P. Žadei- 
kis įteikė State Departmen- 
tui sekantį pareiškimą:

„Sulig Valstybės Departa
mento biuleteniu iš 1943 m. 
balandžio mėn. 3 d., Jung
tinių Tautų preliminarinė 
Maisto ir Pokarinės Žemės 
Ūkio Gamybos Konferencija 
esanti šaukiama ir būsianti 
laikoma Hot Springs, Va., a- 
pie 1943 m. gegužės 18 d.

„Lietuva, kaip žemės ūkio 
ir maisto gamybos kraštas, 
karo išnaikintas, natūraliai, 
yra gyvybiniai suinteresuo
tas Konferencijos darbais. 
Todėl Lietuvos Ministeris rei 
škia pageidavimą būti infor
muotu apie Konferencijos ei
gą ir ypatingai reikalais, ku
rie liečia Lietuvą ir gali toje

Jis. tec-

Vilnijos bažnyčios uždarytos
Anglijoje išeinąs „Catholic 

Times” skelbia, kad per Vati
kaną gautomis žiniomis dide
lė dalis Vilnijos kunigų esą 
areštuoti.

Iš 616 Vilniaus diecezijos 
bažnyčių tik mažesnioji dalis 
esančios atviros. Buvęs Vil
niaus arkivyskupas Jalbzry- 
kovskis tebesąs areštuotas.

Londono lietuvių rūpesčiai.
Nors dauguma Londono e- 

nergingiausių lietuvių pa
šaukta karo tarnybon ar ap
sigynimo darbams, tačiau 
pasilikusieji lietuvių sporto 
klubo nariai daro, ką gali. 
Neseniai išleistas šapirogra
fuotas laikraštėlis „Review- 
Apžvalga”. Redaktorius —J. 
Degėsis. Jam talkininkauja 
jo žmona ir kiti tą darbą 
mėgstą lietuviai.

Be kitko, laikraštėlyje sie
loj amasi, kad tarp Londono 
lietuvių vyksta ištautėjimas. 
Ten aplinkybės šiuo atžvil
giu yra sunkesnės, nes lietu
viai negali turėti savų mo
kyklų — nedaug lietuvių yra, 
be to — išsisklaidę. Labiau 
susipratę Londono lietuviai 
labai apgailestauja, kad ten 
nėra galimybių turėti lietu
vaičių seselių vienuolyno, ku
ris paprastai daug geros dva
sios įneša į lietuviškas kolo
nijas. Vis dėlto, Londono lie
tuviai laimingi turėdami sa
vo parapiją ir energingą dva- 
sįps vaAa ~ Mgttul^tL-

nr.Miestas
Seserų kapai

Baltimorės kapinėse dvie
juose šalia kits kito kapuo
se ilsisi dvi seserys lietuvai
tės, išsižadėjusios pasaulio ir 
savęs, tarnavusios visą am
žių bažnyčiai. Tai Ona ir Ieva 
Krikščiūnaitės.

Jaunystėje Vilkaviškio ba
žnyčioje jos gėlėmis puošė 
didingos bažnyčios altorius 
ir savo giesmėmis džiugino 
maldininkų širdis. Amerikon 
atvažiavusios nesiskyrė, net 
savo pinigais sutvarkė kle
bonijos virtuvę, nes tada pa
rapijai trūko lėšų. Jos gerai 
žinojo švenčių apeigas, gra
žiai puošdavo altorius, mokė
jo ir bažnytinius rūbus iš
plauti. 43 metus jos ištarna
vo, niekad jokių atostogų ne
turėjo.

Dievas jas pašaukė amži- 
nastin taip pačiais 1936 me
tais—- Ona mrė vasario 27 
d., o Ieva kovo 24 d. Abiejų 
seserų kapai žaliuoja vijok
lių lapeliais, blizga akmens 
baltas kryžius su jų vardais; 
ten auga pluoštas rūtelių, 
kurių viršūnės šiandie žydi. 
Visa tai žinant, jauku prie 
tų dviejų kapų pasimelsti.

Valstybė

New Britain, Conn Knygos apie Lietuvą Kana
doje ir Anglijoje

Prieš kiek laiko LKFSB. 
buvo nusiuntęs keletą Liet- 
Kultūrinio Instituto leidinių 
į Angliją. Iš Londono dabar 
praneša, kad keletas egzem
pliorių tų leidinių atsidūrė 
Anglų Kalbos Politechnikos 
knygyne. Knygelės sukėlė 
profesoriuose gyvą susido
mėjimą lietuvių kalba ir lie
tuviais tik anglai norėtų, 
kad knygelės būtų didesnės ir 
kad jie tuo būdu turėtų dau
giau informacijų.

Angliją taipgi pasiekė 
knygelės apie 15 Lietuvoje 
nukankintų kunigų. Net ki
tataučiai reiškia pasipiktini
mo tokiais žauriais ' darbais- 
prieš lietuvius. Minėtą bro-

Liepos 11 d. bus parapijos 
metinis piknikas Montreis 
Parke. Komisija su klebonu 
pradėjo pasirengimo darbą.

Marija pagerbta
Visi trys Sodalicijos sky

riai susirinko gegužės 30d ., 
3:30 vai. popiet pagerbti sa
vo Motiną ir Patronę. Vyres- 
nios Sodalės stropiai ir ne
nuilstančiai ruošėsi šiai iš
kilmei, pindamos vainikus, 
rūpindamos giesmėmis ir gė
lių puokštėmis. Iš viso daly
vavo per šimtas Sodalių, o 
vaizdas šių mėlynai ir baltai 
pasipuošusių Marijos dukre
lių ilgai pasiliks su tais, ku
rie dalyvavo iškilmėse. De
vynios merginos buvo naujai 
prirašytos prie Sodalicijos ir 
linkime joms Marijos palai
mos ir ištvermingos dvasios 
šioj draugijoj..

Kun. A. J. Zenevičius ren
gia parapijos vaikučius prie 
pirmos Komunijos. Bus už 
poros savaičių.

Liepos 4 d. bus miesto pa
roda ir tautų pasirodymas su 
dainomis ir tautiškais šo
kiais. Lietuviai irgi pakvies
ti. Manau, kad sutiks šokiais 
ir dainomis lietuviams gra
žiai atstovauti.

.obert Peter, sūnūs 
pL ■ Emilijos (Puidaitės)

— uolatinė Novena prie 
„ neles būna trečiadie-

StT vai.1 vak. 'rrūtuviš^
5 vai. angliškai, 
rželio 6 d. per 10:15 
šias bus pašventinti 
bažnytiniai drabužiai, 

raną vakarjtas ir naujas mišio-

su gem tec

Praeitą sekmadienį prie 
bažnyčios pritrūko „Ameri
kos”. Matyt, žmonės pradėjo 
daugiau skaitytį lietuviškus

s, kurie sąmonin 
is.
cė, kad visi šie 
sumažins pra

tiną 5%. OPA 
iti pragyvenimo 
12 m. rugsėjo 15 
nai laikyti.
ims patarta išsi- 
į. apylinkės kai- 
Ity prices) iš lai- 
įlyginti tas kai- 
s, kurias šeimi- 
krautuvėse. Vi
niai turėtų būti 
etinius War Pri
ming Boards.
sveikina Civilės 
s savanorius
s Roosevelt svei 
rivilius darbinin- 
saugos darbuose 
Direktoriui Ja- 

lis, tos organiza- 
metų sukakties 
žės 20 d.).
,s rašė:
i, kad milijonai
4 ir ateivių lais- 
avo energiją ir 
, net ir savo gy- 
ami savo parėj
įs Piliečių Apsau
5 ir Piliečių Pa- 
kOrpuse, ir daug 
e visų mūsų karo 
:urios reikalauja 
oracijos ir daly-

negalima git 
Karo Ū
Neturtinga

dė ir nuėjo i:

„pork chops'
- Oi, te 

„pork chops' 
tik jo šuva e

— Nebij<iJeyVark, N. J 
ji: Aš koja"| 
va nesuės...
sis.

rmoji 
Į 13 d.

Komunija 
per 9 vai.

bus 
mi-

mečiu į misijas
Trejybės lietuvių

Vlade misijos prasidėjo 
Vienąsyk 31 d.ir tęsis iki bir- 

kažkaip išrirp baigsis su atlai- 
kambario tįfželio 13—15 dd. Misi- 
užlipoantda T- Geraldas, pasijo- 
jas nusekė[s|Pirrną savaitę misijos 
tempė jį žcfkai> antr^ — anSliš“ 
lis stipriajai 
toją ir surik:

— Abu šit
_ Palai' 

prižiūrėtojai 
gudrybė šok 
myn? Beta 

J L.
myn, o paš
ant stogo, fe

Gegužės 29 d. palaidotas 
J. Gustaitis. Jo sūnus vyko 
į šermenis gatvekariu, ku
riame staiga mirė. Sūnus pa
laidotas geg. 31 d.

pa-

hos vedamos labai įdo- 
ėkmingai. Nuoširdžiai 
.visus savo parapijie- 
kaimynus gausingai 
s misijose ir naudotis 
malonėmis.
eb. kun. Ig. Kelmelis.

skui sutiko t 
mišėlį vėl t 
ryje.
Apsisaugo^'

— Kaipti

ladienį, birželio 6 d„ 
vak., įvyks „Lietuvos 
radijo draugijos me-

Visą gegužės mėnesį oras 
čia buvo vėsus, žemuogės ne
suskubo prinokti. Jų dėžutė 
kaštuoja 40c. Kopūstų gal
vutes po 10c. ir 12c. svarui.

Siuvėjai mažose dirbtuvė
se vis mažai uždirba, net už 
laikraščio prenumeratą sun
ku surinkti. J. Statkus ir vie 
noj ir kitoj siuvykloj dirbo 
— gaudavo po 17 ar 18 dol. 
savaitėj; pabandė fabriką, 
kur dabar gauna 45 dol. sa
vaitėje ir labai džiaugiasi.

garbė sveikinti 
avanorių, kurie 
e savo šalies pa- 
ugojimui tvirto-

priminti jiems, 
angos turi tęstis

Nauja KnygaI
E LITHUANIAN
LANGUAGE

ė prof. Alfred Senn
alima įsigyti

_ PaskoiiĮaerikos” Įstaigoje
So. Ninth Street

aina tik 40 centų

Pereitą savaitę dalis gat
vekariu darbininkų buvo su
streikavę, o kiti dirbo. Nieko 
iš to neišėjo, tik kai kur dar
bininkai pavėlavo į darbą.

J. K.

Linden, N. J
_ Pirmii- 

mano geriat

_ Paste
_ Paskui'

IIKOS” administraci- 
Ite gauti A. Vaičiulai-

•acijonavimas 
lio 1 d. amerikie- 
ugiau kavos. Ra
vimo kuponai bus 
lenam svarui, bet 
3 5 savaičių lai
tas ligi 4 nuo da- 
racijonavimo lai- 
3 kiekvieno mė-

Kaimieti5
Yorką vieni
bandytų line HISTORY OF

kitaip mes t 
taškysim. 
bandytas.

— Taš$ 
Yorke be 
ti, bet be r 
nio negalį

LITERATURE
ja gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

nio Instituto leidinys, 
o egzemplioriaus kai- 
c„ o užsisakant 50 eg- 
>rių ar daugiau—30c.

Lindeno lietuvių centrali- 
nis komitetas birželio 13 d. 
ruošia karių pagerbimo iš
kilmes. Yra jau įgyta tarny
bos vėliava ir paruoštas gar
bes sąrašas.

10 vai. ryte šv. Elžbietos 
bažnyčioje, E. Blanche Str., 
bus iškilmingos šv. mišios, 
kurias atlaikys ir pamokslą 
pasakys lietuvis kunigas.

5 vai. popiet Linden Hall, 
Wood ir 16 St., įvyks kalbų 
ir dainų programa, tarnybi
nes vėliavos iškėlimas. Kal
bėtojais pakviesti „Ameri
kos” ir „Vienybės” redakto
riai, adv. K. F. Paulauskas 

[ir kiti.

Ypatingai gražiai skambė
jo naujai išmoktos lietuviš
kos giesmės, kurias visos nuo 
širdžiai giedojo. Pirmininin- 
kės pasiaukojimo aktas, ku
ris buvo girdėtas per visą ba
žnyčią žavėjo visus ir traukė 
širdis prie Marijos ir Jos 
Sūnaus. Kun. Kuprevičius 
MIC pasakė įspūdingus ir 
tinkamai pritaikintus pamo
kslus. Visos išsiskirstė pilnos 
džiaugsmo ir patenkintos, 
kad sunkus ruošimo darbas 
atnešė gražų, įspūdingą ir 
pasekmingą Marijos pager
bimą.

Šv. Andriejaus parapijos 
Stellarians jaunimas ruošiasi 
suvaidinti komediją: „Here 
Comes Charlie” Visas pelnas 
bus skirtas „Mayor Quigley 
Citizens’ Committee”. Šis ko
mitetas rūpinasi suteikti šio 
miesto kariams dovanų, lai
kraščių, žurnalų. Jis taip pat 
padeda šeimoms, kurios atsi
duria blogoj padėty, po sū
naus arba tėvo išvažiavimo 
į kariuomenę. Burmistras 
sveikino mūsų parapijos jau
nimą, kad pas juos randasi 
tokia graži patriotinė dvasia. 
Jaučiame, kad šis parengi
mas sutrauks per tūkstantį 
šio miesto žmonių birželio 15 
dieną.

Birželio 20 d. jie žada an
trą kartą atvaidinti šį veika
lą parapijoj tiems, kurie dar 
jo nebus matę, ar norės antrą 
kartą pamatyti.

Birželio 1 d. Jaunų Moterų 
grupė susirinkime apsvarstė 
ateinančių mėnesių veiklos 
tvarką.

P—lis.

Bridgeport, Conn
Memorial Day paradas la

bai gražiai pavyko. Ypač bu
vo gražu, kai automobilių vi
sai nesimatė. Po parado mi
nios žmonių grįžo pėsti, kaip 
Lietuvoje iš Kalvarijos atlai
dų.

laikraščius. Kurie tik skai- šiūrėlę apie 15 Lietuvoje su- 
tot „Ameriką” ar „Darbinin
ką”, prašau nepraleisti tų 
gražių raštų, kur rašo K. J. 
Prunskis. Patartina tėvams, 
kurie augina savo jaunimą, 
kad ir jiems primintų, kaip 
seniaus lietuviai 
savo lietuvišką spaudą, lietu
vių kalbą.

šaudytų kunigų su susidomė
jimu skaito ir Kanados lietu
viai. Neseniai jie paprašė 
naujo tų knygelių siuntinio.

Meksikoje susiorganizavo
kovojo už nauja partija, kuri rūpinasi 

išlaisvinti bažnyčią nuo prie
spaudos.

LMA IR ŠUNIS

Gegužės 21 d. New Yorke 
31 šuo paimtas į kariuomenę. 
Visi šunes priskirti prie kuo
pos K—9 dalinio.

Anglijoje nuo karo pra
džios buvo draudžiama skam 
binti varpais, šiomis dieno
mis tas draudimas atšauk
tas.

Knygutės nr. 1 ženklas nr. 
17 galioja batų porai nusi
pirkti iki birželio 15 d.; nuo 
birželio 16 d. batus bus ga
lima pirkti su ženkleliu nr. 
18.

Kavai ženklelis nr. 23 galio 
ja iki gegužės 30 d. Nuo ge
gužės 31 d. iki birželio 30 d. 
su ženkleliu nr. 24 bus gali
ma pirkti vieną svarą kavos.

Su nr. 12 galima pirkti 
penkis svarus cukraus iki

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

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDE, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas šven- | 
čiausiai Jėzaus širdžiai.

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

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

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

( TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

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

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

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

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

Užsakymams adresas:

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

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. .

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas •

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisnluotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Priefi pat Apreižklmo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikStynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbinga*

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

. Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Birželio-June 4 d-IlĮ^ĮP

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

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

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

Rengimo Komitetas.

Mašpetho Žinios
Sukakties vakarienė

Angelų Karalienes 
Parapija

KUN. K. PAULONIO 
SUKAKTIS MINĖTA

Gegužės 31 d. 10 vai. ryte 
šv. Jurgio par. bažnyčioje
kleb. kun. Kazimieras E. Pau 
lonis atlaikė iškilmingas mi
šias, kuriomis jis atžymėjo 
15 metų sukaktį, kai įšven
tintas kunigu. Per mišias 
jam tarnavo kun. Juozas A- 
leksiūnas ir kun. Vaclovas 
Masiulis. Apeigas tvarkė ku
nigas V. Pinkus. Įspūdingą 
pamokslą pasakė kun. Nor
bertas Pakalnis.

Giedojo par. choras ir so
listė, p. Br. Brundzienė. Or
ganizuotai pamaldose daly
vavo sodalietės. Altorius bu
vo patraukliai išpuoštas. 
Daug parapijiečių ėjo prie 
Komunijos.

Po. pamaldų kun. K. Pau- 
lonis labai nuoširdžiai padė
kojo kunigams, seselėms 
pranciškietėms, visiems pa
rapijiečiams už .dalyvavimą 
pamaldose.

Klebono sesuo, Marijona 
Paulonytė, savo broliui pa
gerbti suruošė pietus, kurie 
praėjo labai jaukioje ir nuo
širdžioje nuotaikoje, čia pro-
gramai vadovavo kun. N. Pa
kalnis. Savo linkėjimus kun. 
Sukaktuvininkui pareiškė 
kun. J. šeštokas, kun. J. Bal
kūnas, kun. - J. Aleksiūnas, 
kun. P. Lekešis, kun. J. Gu- 
rinskas, kun. M. Kemežis, 
kun. Dr. J. StarkuSikun. J.

Mūsų Apylinkėje
Viskas Nauja

• Henrikas Rabinavičius
praeitą savaitę lankėsi Chi- 
cagoje. Jam pagerbti, ALT 
vykdomasis komitetas buvo 
suruošęs vaišes, kurios pra
ėjo nuoširdžioje aplinkumo
je.

• Adv. K. R. Jurgėla išrin-; 
ktas Baltic American Society 
reikalų vedėju, šios draugi
jos sekr. yra Juozas Boley.

• Rapolas Baliauskas, či- 
kagietis, šią savaitę viešėjo 
Brookyne pas V. Turulį. 
Lankėsi „Amerikos” įstai
goje, užsiprenumeravo „Ame
riką”.

• Kap. Dr. Julius Jurgėla 
yra kur nors Tunisijoje. Jam 
teko lankytis daugelyje Afri
kos vietų.

• Lt. Albertas Gražulis, 
masphetietis, kariuomenėje 
jau pakeltas kapitonu.

• R. Pankevičienė turi du 
žentus kariuomenėje: Klimas 
jau kapitonas, o V. Bružas 
tapo kariu šiomis dienomis.

• Ona Petrulionienė apgai-
lestauja negalėjusi dalyvau
ti „Amerikos” koncerte, ku
rio fondan ji paaukojo $1.50. 
Jos sūnus yra karys.

• Antanas Gražis, Juoz. ir 
Prano Gražių sūnus, įstojo į 
marinus.

KartavRlifŠT^un. J Laury- 
naitis, kun. A. Petrauskas, 
kun. V. Masiulis, kun. K. Ma
lakauskas, kun. V. Pinkus.

„Amerikos” sveikinimus 
perdavė redaktorius.

Kun. K. Pauloniui palin
kėta stiprios sveikatos, gra
žiausio pasisekimo, gausių 
Dievo malonių visuose 
giuose.

VIEŠA PADĖKĄ

redaktorius, buvo atvykęs 
Brooklynan. Dalyvavo tauti
ninkų veikėjų pasitarime.

• Vyt. Bacevičius birželio 
7 d., pirmadienį, 9 — 9:30 v. 
vak. iš WNYC radijo stoties 
turės piano koncertą.

žy- LIETUVIŲ ŠOKIAI
CENTRAL PARKE

iš-Leiskite šiuomi viešai 
reikšti padėką visiems bei vi
soms, teikusiems prisidėti 
prie paminėjimo mano 15 me
tų kunigystės sukakties.

Karštai padėką ypač išrei
škiu broliams kunigams, da
lyvavusiems iškilmingose Mi 
šiose, gegužės 31 d., kun. Pa
kalniui už pasakytą gražų 
pamokslą, kun. Aleksiūnui, 
kun. Masiuliui už asistą, vi
siems kunigams, atvyku
sioms į Mišias ir, dėl svarbių 
priežasčių negaėjusiems Mi
šiose dalyvauti, vėliau atvy
kusioms. Gražiai padėką iš
reiškiu gerb. šv. Pranciškaus 
Seserims už jų visuomet sko
ningą išpuošimą altoriaus, 
už sutvarkymą procesijos bei 
vaikučių; taip pat padėka 
Sodalietėms procesijos daly
vėms, vargoninkui J. Brun- 
dzai ir jo choristams-choris- 
tėms už žavėtiną giedojimą 
Mišių metu; ypatinga padėka 
ponioms Baliūnienei ir Ja- 
kupčionienei (jaunosioms) 
už parengimą jų mažyčių du
krelių procesijai; mažajai A- 
licijai Taučiūtei už pasakytą 
pasveikinimą, pasveikinu
siems ir iš toliau, net iš Lo
well, Mass., Hartford, Conn., 
apdovanojusiems, ypač Gy
vojo ir Amžinojo Rožančiaus 
Draugijų narėms už įteikimą 
sutanos; „Amerikos” štabui 
už prielankumą.

Tegu Gerasis Dievulis vi- 
siems-visoms gausiai atlygi
na už Jūsų parodytą gerą šir
dį. Aš stengsiuos bent savo 
maldomis atsilyginti.
Kun. Kazimieras E. Paulonis

Šį sekmadienį, birželio 6 d., 
Civilian Defense Volunteer 
Office Central parke ruošia 
Tarptautinę Dieną, kurios 
programos vedėju bus Bob 
Hawk. Kalbės mayoras La 
Guardia, Grover Whalen, ge
nerolas Royce ir kiti.

Dainuos norvegų, airių ir 
čekoslovakų chorai. Tautiš
kų šokių grupės atstovaus 
Lietuvai, Italijai, Lenkijai, 
Pietų Amerikai, Airijai, Ru
munijai, Prancūzijai, Vokie
tijai, Graikijai, Jugosavijai, 
Danijai, Ukrainai, Rusijai, 
Švedijai ir Austrijai.

Lietuviškus šokius šoks 
Apreiškimo par. mokyklos 
mokiniai.

Programa prasidės 5 vai. 
ir tęsis iki 7 vai. vak. Visi 
yra kviečiami į Central Par
ką, visiems lengvai pasiekia
mą.

Šv. Jurgio Parapija
Smagi pramoga

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

Pilietybes Pamokos

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

Šį sekmadienį, birželio 6 d., 
6 vai. vak., par. salėj įvyks 
vakariene kun. Pijui Lekešiui 
pagerbti, minint jo kunigys
tės 15 metų sukaktį. Rengia 
visos parapijos draugijos.

Lankėsi Vyskupas
Gegužės 29 d. lietuvių par. 

bažnyčioje lankėsi vyskup. 
Kearney ir suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą, kurį pri-

Birželio 6 d., šį sekmadie
nį, Brooklyn© vyskupijos šv. 
Vardo Draugijos vyrų para
das bus kaip ir kitais metais. 
Paradas eis Bedford Ave į 
Ebbets Field daržą, kur bus 
kalbos, maldos ir Palaimini
mas švč. Sakramentu.

Angelų Karalienės ir Ap
reiškimo parap. Šv. Vardo vy 
rai susirinks prie savo baž-

bert Moses leidimu, geg. 14 
d. pasodinti aikštėje du nau
ji medeliai. Dabar Lituanica 
aikštė gražiau atrodo.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo konferencija įvyks bir 
želio 6 d. 3 vai. popiet, pilie
čių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Visos drau
gijos prašomos atsiųsti savo 
atstovus.

J. š.

APSAUGOS DARBUI
REIKIA SAVANORIŲ

ėmė 80 jaunamečių ir 6 su- nyčių 1:30 vai. po piet, iš ten
augę. ' Vyskupas buvo atly
dėtas 18 kunigų ir procesijos. 
Vyskupui įžengus bažnyčion, 
choro aidai lydėjo jį iki di
džiojo altoriaus, kur jam bu-

su vėliavomis eis prie Wil
liamsburg tilto ir ten paims 
gatvekarius ir važiuos iki 
Pacific St. Mūsų parapijos 
vyrai sustos'ties nr. 1110

Brooklyno Lietuviai Gydytoja

Dr. J oliu Wai uk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 922
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitari

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

TeL EVergrcen 7-88
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždary

^Jlusso- 
į karau, 
.tfiukšma- 

prie sa- 
tikėda- 

^glemžti

ĄlfflRTKOfl LĖKTUVU 

T.TKTJ VTSUOMENIF 

kultūrinio GYVI 

savaitrašti 
eina kas penkta

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

vo paruošta vieta. Vyskupui 
patarnavo kun. J. Aleksiūnas 
ir kun. A. Petrauskas.

Vyskupas pasakė pamoks
lą, kuriame patarė jaunu
čiams būti ištikimais Kris
taus kariais visada; prisimi
nė apie jaunuolius, kurie šian
die kovoja karo laukuose, pa
dangėse ir plataus vandeny
no bangose.

Pirmoji Komunija
Gegužės 30 d. buvo vaiku

čių Pirmoji Komunija. 45 
vaikučius prie bažnyčios pa
sitiko, mišias atlaikė, Komu
niją išdalino ir pamokslą pa
sakė kleb. kun. J. Balkūnas. 
Per mišias giedojo muz. A. 
Vismino vedamas jauname
čių choras. Šiomis iškilmėmis 
džiaugėsi ne tik vaikučiai ir 
jų tėveliai, bet ir visa para
pija. Visi dėkingi parapijos 
kunigams ir seselėms pranciš 
kietėms už rūpestingumą vai
kučius paruošiant.

O. P.

Pacific St., kur lauks, kol vi
si maršuotojai susirinks ir 
tuomet apie 3 vai. eis visi į 
Bedford Ave ir iš ten į Eb
bets Field daržą. Į daržą įeis 
9 numerio durimis ir susės į 
24 skyriaus suolus.

Tikimasi, kad mūsų para
pijos ne tik šv. Vardo Drau
gijos nariai, bet ir parapijos 
vyrai, kurie nesigėdi pasiro
dyti Kristaus kariais, daly
vaus šiame paradavime. Pa
rapijiečiai, pasirodykime, 
kad mūsų širdyse dar dega 
meilė prie mūsų Sutvėrėjo. 
Dalyvaukime parade visi!

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, birželio 6 d., tuo- 
jaus po sumos, parapijos sa
lėje. Nariai ir nenariai pra
šomi ateiti.

Gyvojo Rožančiaus Drau
gijos mėnesinė bendra Ko
munija bus šį sekmadienį, 9 
vai. mišių metu. Po Mišparų
bus procesija bažnyčioje ir 
Palaiminimas Švč. Sakramen 

Narės prašomos dalyvau-tu, 
ti.

Apreiškimo

R. Kryžiaus veikla
Raudonojo Kryžiaus susi

rinkime išrinkta nauja val
dyba: pirm. O. Osteikienė, 
vicep. O. Černiauskienė, sekr. 
M. Laukaitytė, ižd. M. Kern, 
Koresp. EI. Matulionytė.

dirbama antradieniais nuo 
1 vai. iki 4 vai. ir nuo 7 vai. 
iki 10 vai. vak. Mokytojos 
dienos metu bus Osteikienė, 
Laukaitienė ir Černiauskienė, 
o vakarais — Ei. Matuliony
tė, E. Taberienė ir J. Baltai- 
tienė.

Kviečiame moteris ir mer
ginas stoti į mūsų skyrių. 
Laukiame naujų narių.

E. M.
Dėkoja

Morta Zembliauskienė, par. 
draugijų veikėja, buvo susi
laužius ranką ir sunkiai sir
go. Ją uoliai lankė dr-jų val
dybos ir narės.

M. Zembliauskienė jau pa
sveiko. Ji nuoširdžiai dėko
ja dr-jų pirmininkėms už lan
kymą, dovanas, maldas, ypač 
A. Kivytienei, J. Paulauskie
nei, V. Vyšniauskienei ir vi
soms, kurios ją užjautė.

Vyšniauskaitės vestuvės
Birželio 5 d. susituoks Ona 

Vyšniauskaitė su Philip Ma- 
ttaliono. Šliubas bus per 11 
vai. mišias, o po mišių — ves
tuvių puota, įvyksianti para
pijos salėje.

Būsima jaunavedė yra uo
lios Maspeto par. draugijų 
veikėjos Viktorijos Vyšniaus
kienės duktė. Jaunavedžiams 
linkime daug laimės.

New Yorko miestas beveik 
aptemdytas nakties metu. 
Šiomis dienomis laukiama o- 
rinio puolimo praktikų. Be 
to, įsakyta visoje valstybėje 
sumažinti šviesas dar dau
giau.

J. A. V. kariuomenės vado
vybė įspėjo Atlanto pakraš
čių gyventojus būti pasiren
gusiems sutikti lėktuvų už
puolimus.

"Bušf

Pagerbė karius
Iš mūsų parapijos į kariuo

menę yra išėję per 500 jaunų 
vyrų. Jiems pagerbti, jiems 
pagarbą ir prisirišimą paro
dyti, gegužės 27 d. vakare į- 
vyko didelės bažnytinės iš
kilmės. Kleb. kun. N. Pakal
niui vadovaujant, atidengtas 
ir pašventintas naujas Karių 
Garbės Sąrašas.

Karių vardai surašyti labai 
skoningai įrengtoje lentoje, 
kuri išstatyta šalia šoninio 
altoriaus. Ši vieta dažnai ir 
gausiai lankoma.

Su visais kariais palaiko
mas tamprus ryšys — vi
siems jiems siuntinėjamas 
parapijos CYA redaguoja
mas mėnesinis laikraštis 
„The Annunciator”.

Vyrų pamaldos
Šv. Vardo draugijos ben

dra Šv. Komunija bus sekma
dienį, birželio 13 d., 8 vai. mi
šių metu. Tuoj po mišių bus 
trumpas ir labai svarbus susi
rinkimas parapijos salėje. 
Visi draugijos nariai ir para
pijos vyrai prašomi dalyvau
ti.

Vyrų paradas
Šį sekmadienį, birželio 6 d., 

bus iškilmingas Šv. Vardo 
daugi jos paradas. Visi vyrai 
prašomi 
vauti.

Kurie 
prašome
piet prie bažnyčios, ir paskui 
eisime į nurodytą vietą, iš kur 
prasidės eisena.

prisirengti ir daly-

dalyvaus eisenoje, 
susirinkti 1 vai. po-

PAGRAŽINO AIKŠTĘ

Lituanica aikštė Brookly- 
ne yra kampe Union Avė ir 
Stagg St. Šioje vietoje yra 
leista pastatyti paminklą Da
riui ir Girėnui. Pradžioj bu
vo pasodinti penki medeliai,John Collins, East Grand

Rapids, Mich, mayoras, pri-^et du nunyko, 
siekdino savo sūnų, kun. Jo
ną karo kapelionu — pirmu 
leitenantu.

Dariaus-Girėno Fondo Ko
miteto rūpesčiu, New Yorko 
parkų komisijonieriaus Ro

Birželio 2 d. New Yorke 
pradėtas nepaprastas vajus, 
kurio metu norima gauti 
500,000 savanorių įvairiems 
civilinės apsaugos darbams. 
Reikalingi orinio gynimosi 
sargai, ligoninių slaugių pa- 
gelbininkės, pagelbinės poli
cijos nariai, ugniagesių pa- 
gelbininkai ir tt. ir tt.

Vajui vadovauja Civilian 
Defense Volunteer Office, 
kurios skyrius lengvai gali
ma rasti kiekvienoje apylin
kėje. Jei adresas nežinomas, 
geriausia kreiptis į artimiau
sią policijos stotį.

Šiuo metu civilinės apsau
goji savanoriais New Yorke 
yra įstoję apie 350,000 asme
nų, bet dar reikia pusės mi
lijono. Kas tik gali bet kuriuo 
darbu prisidėti, kviečiamas 
šio vajaus metu stoti sava
noriais į civilinės apsaugos 
būrius. Vajus tęsis 10 dienų.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
PARADAS BROOKLYNE

Lietuvių parapijų Šv. Var
do Draugijos nariai dalyvaus 
su savo skyriais parade, bir
želio 6 d. sekamai:

Apreiškimo parapijos vy
rai susirinks prie bažnyčios 
1:30 vai., iš kur eis į Bridge 
Plaza ir važiuos Franklin 
Ave gatvekairu į Pacific St. 
ir sustos ten 25 pėdas nuo 
Franklin Ave.

Angelų Karalienės parap. i 
vyrai važiuos Franklin Ave.,

stos toje pat gatvėje ties 
1110 numeriu.

Šios abi parapijos į Ebbets 
Field daržą eis durimis Nr. 
9, suolų skyriuje 24.

Šv. Jurgio parapijos vyrai 
važiuos iki Dean St. ir sus
tos ties nr. 1060. Į Ebbets 
Field daržą įeis per nr. 11 
duris ir susės 30 suolų sky
riuje.

V. J. Atsimainymo parapi
jos Šv. Vardo vyrai turės sa
vo minėjimą ties Šv. Sta
nislovo bažnyčia, Maspethe.

TAI JIE ŠOKO

Bostono jaunieji šokėjai, 
Onos Ivaškienės vadovybėje 
mokomi, savo pasirodymu 
„Amerikos” koncerte gegu
žės 9 d. paliko gražiausių at
siminimų.

Bostono jaunamečių šokė
jų grupę sudarė Pranė Baliu- 
konytė, Rita Savickaitė, Ve
ronika Ivanauskaitė, Floren
cija Petrauskaitė, Elena Čen- 
čiūtė, Eleonora Pigagaitė, 
Ona Smiglaitė, Lilija Ro- 
manskytė, Edmundas Rudis, 
Antanas Benzavičius, Stasys 
Vasiliauskas, Bladas Balčius, 
Povilas Bratėnas, Edvardas 
Bratėnas, Algimantas Ivaš
ka ir Rymantas Ivaška.

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

Parduoda Namus

Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyn© apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station) 
Tel. Virginia 7-1896

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

•jia braš- 
•įjarumui 
^biskve-

aringieji
219 So. 4th Street, Brooklyn, ib N

(Williamsburgh Bridge Plaza) f

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

KITI APIE BUVUSĮ „AME
RIKOS” KONCERTĄ

Vietos spauda labai palan
kiai paminėjo „Amerikos” 
Pavasario Koncertą.

„Tėvynė” geg. 14 d. nume
ryje parašė, kad koncertan 
„susirinko virš 700 rinktinės 
publikos.” Toliau pažymi: 
„Artistai savo pareigas atli
ko prideramai. Visiems pa
tiko jaunutė artistė Griškai- 
tė ir R. Juška, kurie, berods, 
pirmu syk šios apylinkės 
publiką savo gražiais ir gerai 
išlavintais balsais linksmino. 
Ypač sužavėjo jaunamečių 
bostoniečių dainavimas ir šo
kiai. Ape lietuviškąją dainą 
gražiai ir įspūdingai pakal
bėjo prof. K. Pakštas.”

> Neteko 
įAfriko- 
■jsiostoliai 
įftOOO vy- 
:;risipažįs- 
į<iai šian- 
< lankomi 
: Netoli 
; įžygiuos

F' 4fe
'4'

seapsimo-
Brooklyn, jau

jtaipaty-

nų ir dainų su plasti 
valkus, yra jais kuo 
žėti. Sue Griškaitė g 
ki dainininkė. Šių žo 
šytojui atrodo, kad | 
riais atžvilgiais pral< ■ 
peros dainininkę Am !;Wew 
ką. Tą pat galima pas 
apie Ralph Juško; j: 
bus vienas iš ge 
tarpe lietuvių dainii 
solistų.”

; Lietuvoj 
•Jipsnio. Ne 

sbetirlie- 
;7ūus šly-

restapinin- 
3Į kalbos

Los Angelės katal 
ganizuoja katalikams 
gos bendrovę — Com 
nal Life Insurance C 
merica.

rruopštaus 
jb liaudies 
•rmaikmo 
3IĮ melo- 
k apiplėšė 
rybėskny-

.■ja iš ker
štą lietu
je atsisa-

Pereitą sekmadien;
23 d. Arlingtono Am! įatsisa- 
Washingtone, buvo h -į. 
iškilmingos mišios. I nrjhario.

___ -____—---- ----- - -_______- - - - - - - —-teM

„Naujoji Gadynė” gegužės 
13 d. plačiame koncerto apra
šyme pažymėjo:

„Žmonių susirinko apsčiai; : 
matėsi svečių net iš Amster
dam, N. Y., ir Philadelphia, 
Pa. Programoje visai vyku
siai pasirodė Bostono lietu- , 
vių jaunuolių grupė... Prof, i 
Pakštas pasakė gan jautrią 
kalbą apie dainos reikšmę ■ 
lietuvių gyvenime. Juška tu
ri gerai lavintą baritono bal- : 
są... Suzana Griškaitė turi į 
malonų lyrišką sopraną... 
Programa atidaryta Ame
rikos ir Lietuvos him- . 
nais, o baigta duetu 
„Pescatori,” kuris yra la
bai melodingas ir jį labai 
jautriai jau minėti solis
tai dainavo. Parengimo nuo
taika buvo labai gera ir bend
rai vakaras reikia skaityti 
pavykusiu.”

„Vienybė” geg. 14 d. ra
šė:

„Žmonių buvo beveik pil
na svetainė. Dalyvavo Bos- I 
tono jaunamečių grupė, O- 
nos Ivaškienės vadovaujama, 
kuri padainavo ir pašoko eilę 
lietuviškų dainų ir šokių. 
Bostoniečių grupė gana gerai 
išlavinta ir publikai labai pa
tiko. Pirmu kartu New Yor
ke dainavo dainininkė Sue 
Griška, kuri turi malonų so
prano balsą ir, galima tikė
tis, susilauks gražios atei
ties... Dainininko Juškos bal
sas gerai išlavintas...”

Apie koncertą rašė 
„Laisvė.” čia paduosime ke
lias ištraukas iš gegužės 12 
d. numerio ilgoko aprašymo:

„Šis koncertas buvo ypa
tingas tuomi, kad visą prog
ramą išpildė tik du solistai— 
Sue Griškaitė ir Ralph Jus- 
ko, pagelbstint Lietuvių Jau
namečių Grupei iš Bostono. 
Programa buvo atidaryta A- 
merikos ir Lietuvos him
nais... Bostono Lietuvių Jau
namečių Grupė, vadovauja- 
na Onos Ivaškienės, sklan
džiai atliko savo šokių, dai

"•uoše Kolumbo V y ch

New Yorko valsty
aarigrū 
; kūrybinė

lumbo Vyčiai gegužė A Simai- 
mšaukia seimelį Albanu

1 d® lietu-
PARDUODA įjuse- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ša tuojau, 
. J ajiLietu- 

itkasiK- 
si Lietu- 
:Amerikos

5 namai, labai pigiai ir 
Gražiose ir patogiose vie 
ti parkų, krautuvių ir „i 
stočių.

Kas nori pigiai įsig T’ū” " 
nuosavybę, patartina ne baldau- 
geros progos šiam pirki 3 rimtam

Kreipkitės: j J-
J. VASTUNAS 1

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

iadie tik- 
i Šiandie 
Į lietuvių 
tik smul-

■ į-‘

Vysk

Gauta žinių, ka< 
rių vyskupu pas 
Eksc. vyskupas T« 
tulionis, gerai 
Amerikos lietuvia 
skirtas mirusio pi 
šiadorių vyskup< 
Kuktos vieton.

1934 m. vysk. 1

ir

Keli lietuviai 
smarkiai praturtėj 
tai paradoksu, bet 
jei tikėti tam, ką 
angliškoje spaudoji 
New Yorko „Herak 
įsidėjo Salomėjos I 
kablegramą, o dab: 
žinių, kad panašią 
mą, pasirašytą Au 
ciaus vardu, įsidė 
„Manchester G 
Sal. Neries šlovi 
„Laisvės” pastogės 
vanų pundelius, o 
si kelių šimtų žod 
gramomis...

Sal. Neris jau se 
tuvoje buvo pakry] 
donųjų pasaulį. G 
stovykloj nebuvo, 
uolus „Lietuvos Ai( 
cijos narys, kurį 
bolševikai 1940 r 
mėnesį išgabeno Ru 
gi patikrins, kas Gi 
du kablegramas

ia, kad 
3 Taryba 
Šyvos su- 
pradžioje 

geriausias boferen- 
, prižiūri tūtij rei- 

prieinamiai šsAme-
kainomis pagal jų rū i Lietu

si įstaiga įsteigta prieš 4 v.
vykdyto- siunčia? Kas suzim

Saugok Savo
Teikiamas ; 
patikrinimas, 
AKINIAI

Ši įstaiga įsteigta prieš 4
iJKdyiO- uiuuvia ; uaa ouzaui

Stenser & Ste * Wj4*Gricius ir kitiLiko lietuviai galvoja? I

OPTOMETRISTAS — OPI 7.^.

391-398 Broadway, Brooklyn'

$

$ 
g 
g 
$ t 
$ 
U $

y

Lietuv t skaliją
A L U D Efc

a ’’VU uv

KARŠTI UŽKAND2
KASDIENI

Patogi vieta užejifl 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Drf
— Didelis pasirinkimas | 

gfirimų

Juozas Žeidi
411 GRAND STRB3

BROOKLYN, N. Yd

HAvemeyer 8 - 025!
RALPH K R UI

FOTOGRAFĖ
65 - 23 GRAND AVĖS

Maspeth, N. Y. |

Įminėti, 
-ėkomi- 
^timū-

Dr.

Para-

itraips-
hvių

dėl

manyti apie tuos, 
kščiai vartoja ž 
žmonių vardus Lie 
vergimo reikalams 

— * —

„Amerika” visa 
davo, kad visos mūs 
kos srovės ar idėjii 
būtų tvirtai susioi 
sios. Todėl mes lai 
kiai sekėme Brookl 
ninku grupės mėgi: 
ryti stiprų rytinių 
tautininkų centrą.

Deja, labai teko 
jų gegužės 30 d. koi 
kurioje galėjo štun 
tutiniausi asmens 
jiems nenaudinga: 
rikos lietuvių vie: 
geras Amerikos lie 
das. Ta konferem 
rašo „Vienybė”, p: 
dos, kad „neverta 
taktą nei su social 
su katalikais”.

s^itar- Toliau „V” pažyr
ri klausimai buvo
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