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ADVOKATAS

b. 4th Street,

\ 9 9 d. sukako lygiai 
Į* ii, kai Benito Musso- 

saVo kraštą karan. 
jis metus triukšma- 
imarškiniai prie sa- 
s balkono, tikėda- 
ą pasaulį paglemžti 
ui ir viešpačiui Hit- 
ancūzija tada braš- 
iglijos atsparumui 
Gatavas grobis kve-

(WilliamsburghBridgep> r šiandie karingieji 
kiniai? Kur jų nu- 
I Etiopija? Neteko 
to imperijos Afriko- 
riuomenės nuostoliai 
ižiausiai 633,000 vy- 
jie patys prisipažįs- 

Lengvi užkandžiai, Km, jos pakraščiai šian- 
ris ir naktį lankomi

i paukščių. Netoli 
kai Italijon įžygiuos 
inkai.
išikavimai neapsimo- 
fašistai tai žino jau 

er vėlai jie tai paty-

Wergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PA<:
GEWAUSI0S R®5

iCLAl—PIETŪS—VAKARIEN2

Juozas Ginh

ME BUVUSĮ „AME- 
)S” KONCERTĄ valkus,?-, 

žėti&Kį
> spauda labai palau- 
minėjo „Amerikos” 
io Koncertą.
nė” geg. 14 d. mnne- 
rašė, kad koncertan 
ko virš 700 rinktinės 
.” Toliau pažymi: 
i savo pareigas atli
pamai. Visiems pa- 
nutė artistė Griškai- 
Juška, kurie, berods, 
syk šios apylinkės 
savo gražiais ir gerai

__ siautimas Lietuvoj 
šytond kiaušio laipsnio. Ne 
riais es jie žudo, bet ir lie-
peras fc;

bus rh 
tarpe fe-

iltūros lobynus šly
ti naikina. „New 
mes” korespondento 
lu, nacių gestapinin- 
ikino lietuvių kalbos 
kuris buvo ilgame- 
aprastai kruopštaus 
nkų ir visos liaudies
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muose min. pirmt'^ Churchill 
birželio 8 d. pasak^albą, ku
rioje nurodė, katj ^.junginin- 

?pon arti- 
inkai pa-

Londonas.

kų įsiveržimas 
naši, kad Sąjun| 
siryžę sunaikintrašį iš oro ir 
kitomis priemonėmis. Jis pa
reiškė gilų paėiienkinimą, 
kad mirtinas povandeninių 
laivų pavojus baigiamas nu
galėti.

Paminėjo, kad Tunisijoje 
nelaisvėn paimta 248,000 
priešo karių, o 50,000 žuvo

George Axelsson, „New York 
Times” korespondentas Šve
dijoj, iš Stockholmo pranešė 
tokias žinias apie nacių siau
timą Lietuvoje:

Pagal gautus privatiniais 
keliais pranešimus iš Kauno 
birželio 4 d., ant Lietuvos kri
to pilnas vokiečių keršto svo
ris už nuolatinį atsisakymą 
duoti vadinamą savanorių le- 
gijoną „nacių žygiui prieš bol 
ševizmą”.

Keturi Lietuvos Tautinės

froute. Jo pareiškimu, Tuni- 
sija ir Stalingradas buvo di- 

I džiausi pralaimėjimo smū
giai, kokius Vokietija kada 
nors yra turėjusi. Anglų ka
riuomenės Tunisijoj nuosto
liai buvę 35,000 žuvusių ir 
dingusių.

Churchill su pasitenkinimu 
kalbėjo apie visišką jo ir pre
zidento Roosevelto sutarimą 
svarbiausiais klausimais, 
apie Kongresą ir apie Ameri- Tarybos nariai suareštuoti, 
kos kariuomenės štabo virši- kaip ir beveik visi įžymūs in-

. rF ilsius. Jie sunaikino 
gamzno^L ijau(jįes dainų melo- 
gos bendr ■ 
nal Lifeh 

is balsais linksmino. merica. 
užavėjo j a unamečių 
čių dainavimas ir šo- 
ę lietuviškąją dainą

kšteles. Jie apiplėšė 
lėto ir valstybės kny-

į tai padaryta iš ker
viams- Keršyta lietu- 

r įspūdingai pakai- Washir P t0’ kad at®Lsa’ 
f K Pakštas.” S- Paver?lami ir kunu 
LZ g^Kaciai savo barbariš-

nis lankėsi Amerikoje. 1933 
m. rudenį jis grįžo Lietuvon 
iš Rusijos, kur bolševikai jį 
buvo įkalinę per keletą me
tų.

Vysk. Matulionis yra nepa-

Gauta žinių, kad Kaišiado
rių vyskupu paskirtas Jo 
Eksc. vyskupas Teofilius Ma
tulionis, gerai pažįstamas 
Amerikos lietuviams. Jis pa
skirtas mirusio pirmojo Kai-, 
šiadorių vyskupo Juozapo prastai švelnaus būdo, gilios 
Kuktos vieton.

1934 m. vysk. T. Matulio
širdies asmuo.

oji Gadynė” gegužės 
įčiame koncerto apra- 
įžymėjo:
lių susirinko apsčiai; 
svečių net iš Ainster- 
. Y., ir Philadelphia, 
gramo j e visai vyku- 
irodė Bostono Ūetu- 
luolių grupė... Prof.

pasakė gan jautrią 
pie dainos reikšmę 
gyvenime. Juška tu- 
lavintą baritono bal- 

zana Griškaitė turi 
lyrišką sopraną... 

na atidaryta Ame- 
r Lietuvos him-

baigta duetu 
ori,” kuris yra la- 
lodingas ir jį labai 

jau minėti solis- 
lavo. Parengimo nuo- 
ivo labai gera ir bend- 
aras reikia skaityti 
siu.”

’raoše'Kfc

Nct 
lumbo Vi 
šaukia sc

jais dar labiau užgrū 
;uvį, o jo kūrybinė 
tkurs vandalų sunai- 
autos gerybes.

nimo, dėl kurio vokiečiai ė- 
mėsi tokio baudimo, siekia 
šių metų vasario mėnesį, kai 
vokiečiai generolui Stasiui 
Raštikiui ir min. Kubiliūnui, 
Tautinės Tarybos pirminin
kui, pareiškė, kad atėjo laikas 
naujiems lietuviams aktyviai 
dalyvauti Vokietijos kare 
prieš Rusiją, sudarant sava
norių armiją.

Taryba pareikalavo garan
tuoti Lietuvos nepriklauso
mybę. Vice — gubernatorius 
von Rentelen atsakė, kad vo
kiečių generolai negali laukti 
ir pridūrė, kad politiniai klau
simai galės būti diskutuojami 
tik po karo.

Lietuviai pasiliko kieti 
kaip deimantas net ir po to, 
kai vokiečiai kreipėsi į Kauno 
arkivyskupą Skvirecką, pra
šydami remti jų reikalavi
mus. Vyskupas atsakė, kad 
jis niekada neprisidės „vilio
jime lietuvių jaunimo į nacių 
pinkles.”’

Tada vokiečiai atspausdi
no savo atsišaukimus, susi
laukdami nedaugiau 200 sa
vanorių, pasisiūliusių kovoti 
už Vokietiją—taigi visiškas 
nepasisekimas. Tada į Lietu
vą atvyko gestapo viršinin
kas Heinrich Himmler ir po 
jo apsilankymo prasidėjo vo
kiečių keršto banga prieš at
sparią lietuvių šviesuomenę.

Dar ir prieš tai vokiečiai 
nuogai išplėšė Lietuvos me
džiaginį turtą. Apskaičiuo- 
■įaųia. kad vokiečiai paėmę

telektualai, įskaitant profe
sorius, gydytojus, advokatus 
ir kunigus.

Visi universitetai ir viešie
ji knygynai uždaryti ir ges
tapo gaujos išsiųstos tyčia 
sunaikinti ar prašalinti mo
kslo įstaigų įrengimus ir tau
tinių knygynų knygas.

Čia tikima, kad tuomi „atsi 
lyginta” lietuvių šviesuome
nei už priešingą veiklą vokie
čių pakartotiems savanorių 
šiems metams prašymams, 
kurie baigėsi visišku nepasi
sekimu; nacių okupacinė val
džia dabar pasimojo sistema- 
tiškai sunaikinti šalį, sunai
kinti kultūrines įstaigas ir 
žiauriai persekioti šviesuome
nę.

Vilniuje, pranešama, Ges
tapo gaujos sudaužė visus 
medicinos akademijos apara
tus. Policija įsiveržė į moks
lų akademiją, sudegino Lietu
vių Žodyno rankraščius, kurie

ninką generolą Marshall.

ANGLIAKASIŲ GINČAS NEBAIGTAS

Washington. — Birželio 1 
d. į streiką išėjo apie 530,000 
angliakasių. Jie išėjo strei- 
kan po to, kai darbdaviai vėl 
atsisakė padidinti atlygini
mą dviem doleriais per dieną. 
Birželio 3 d. prezidentas 
Roosevelt išleido įsakymą 
angliakasiams grįžti į darbą 
birželio 7 d.

Birželio 4 d. angliakasių u- 
nijos pirm. Lewis paskelbė 
„nutarimą,” kviesdamas an-

gliakasius grįžti į darbą, bet 
apkaltindamas Karo Darbo 
Tarybą, kuri sukliudžiusi 
darbdavių ir angliakasių de
rybas. Jis nenori pripažinti 
Karo Darbo Tarybai teisės 
spręsti angliakasių ir darb
davių ginčą.

Nauju Lewis pareiškimu, 
angliakasiai dirbs tik iki bir
želio 30 d„ jei jų reikalavimai 
nebus patenkinti.

Maj. Roosevelt 
Mirė Alaskoj

Naujos Kautynės 
Saliamono Salose

Birželio 5 d. Aliaskoje mi
rė majoras Kermit Roose- 
velL velionies%. prezidento

Washington. — šiomis die
nomis armijos ir laivyno lėk- 
tųvąŲ nusk;andino_ vieną ja-

Kooseveii Įspėjo’ 
Prieš Dujų Karą

reikalavo 40 mėtų darbo, tarp 
pat sudaužė 2,000 lietuvių 
dainų plokštelių.

Meno akademija taip pat 
apiplėšta. Kaune mokslo ir 
muzikos akademijų ir teisių 
fakulteto archivai sunaikinti. 
Iš valstybinės bibliotekos pa
vogta 10,000 knygų, o iš uni
versiteto bibliotekos —23,000 
knygų.

Pradžia lietuvių pasiprieši-

Theodore Roosevelt suniks, 
53 metų amžiaus. Pirmajame 
ir dabartiniame kare jis bu
vo veiklus karys. Kol Ameri
ka buvo neįstojusi į karą, jis 
buvo įstojęs savanoriu į An
glijos kariuomenę.

Velionis paliko žmoną, tris 
sūnus karius, vieną dukterį, 
motiną, dvi seseris ir du bro
lius karius. Buvo didelės lai
vų bendrovės įsteigėjas, la
bai mėgęs keiones po pasau
lį, daug keliavęs.

700 pramones, dirbtuvių ir 
monopolių įstaigų, įskaitant 
Maisto bendroves, be to — ir 
bankus. Be to vokiečių kolo
nistams pavedė dvarus ir 
ūkius. Pažadai grąžinti nuo
savybes lietuviams, kaip vi
liojimas prisidėti prie naujos 
tvarkos, atšaukti kaip kita 
bausmė už priešinimąsi na
cių savanorių legiono idė
jai.

ponų naikintuvą, padege du 
mažesnius laivus ir nušovė 
15 japonų „Zero” lėktuvų. 
Keturi Amerikos lėktuvai ne
grįžo. Kautynės įvyko šiau
rinių Saliamono salų dalyje.

Iki šiol Saliamono salų ka
ro fronte nuskandinta 190 
japonų laivų ir nušauta be
veik 1,000 jų lėktuvų.

Keli lietuviai Maskvoje 
smarkiai praturtėjo. Skamba 
tai paradoksu, bet tai tiesa, 
jei tikėti tam, ką matome 
angliškoje spaudoje. Neseniai 
New Yorko „Herald Tribune” 
įsidėjo Salomėjos Neries ilgą 
kablegramą, o dabar gavome 
žinių, kad panašią kablegra
mą, pasirašytą Augusto Gri
ciaus vardu, įsidėjo anglų 
„Manchester Guardian”... 
Sal. Neries šlovintojai iš 
„Laisvės” pastogės renka do
vanų pundelius, o ji švaisto
si kelių šimtų žodžių kable- 
gramomis...

Sal. Neris jau senokai Lie
tuvoje buvo pakrypusi į rau
donųjų pasaulį. Gricius toj 
stovykloj nebuvo. Jis buvo 
uolus „Lietuvos Aido” redak
cijos narys, kurį su šeima 
bolševikai 1940 m. birželio 
mėnesį išgabeno Rusijon. Kas 
gi patikrins, kas Griciaus var 

„ du kablegramas Anglijon
ingo darbo vykdyto- siunčia? Kas sužinos, ką šian

---- ftinio Amerikos lietu- 
p^pnkimo idėja jau se- 

a. Jo norėta tuojau,
5 namaite ridėjo pirmoji Lietu- 
Gražiosežg jacija. Bet niekas rre- 
tiparbįt j fakto, kad 
stočių.

iybė” geg. 14 d. ra-Į

Lietu- 
jmė atrado Amerikos 

Kas e j labai susiskaldžiu- 
nuosavyte jasiruošusius rimtam 
geros pę i darbui. Šiandie tik- 

Kreįfci įsai kitokia, šiandie 
J.B amerikiečių lietuvių 

496 tesi riešai yra tik smul- 
TdF ištutinės grupelės.

. abai sveikintina, kad 
---- os Lietuvių Taryba 

p Į imtos iniciatyvos su- 
□aUS’H rugsėjo pradžioje 

1 oš lietuvių konferen- 
rios darbai būtų rei- 

paffir^ *r Jungtinėms Ame- 
Valstybėms, ir Lietu- 

. tka tik palinkėti, kad

Washington. — Preziden
tas Roosevelt šios savaitės 
pradžioje vėl įspėjo priešus 
prieš vartojimą dujų. Tai jau 
trečią kartą Roosevelt pasi
sakė griežtai prieš dujų karo 
pavojų, kuris gali kilti iš a- 
šies valstybių.

Roosevelt nurodė, kad yra 
įrodymų, liudijančių ašies 
jėgas ruošiantis pavartoti 
dujas. Jis įspėjo ir priminė, 
kad Amerika bus pasiruošu
si tinkamai atsakyti.

Marshall Grįžo

Karo Bonams
25 Bil. Dol. PRANCŪZAI PASIEKĖ VIENYBĖS

Lenkų Auksas
Išgelbėtas

nių buvo beveik pil- 
ainė. Dalyvavo Bos-1 
unamečių grupė, 0-1 
škienės vadovaujama, 
dainavo ir pašoko eilę 
kų dainų ir šokių, 
ečių grupė gana gerai 
a ir publikai labai pa-(j 
rmu kartu New Yor- j 
avo dainininkė Sue 
kuri turi malonų so- 

>alsą ir, galima tikė- 
ilauks gražios atei- 
ainininko Juškos bal
ai išlavintas...”

koncertą rašė ir 
.” čia paduosime ke- 
raukas iš gegužės 12 j 
;rio ilgoko aprašymo: 
koncertas buvo ypa- 
:uomi, kad visą prog-1 
pildė tik du solistai— j 
iškaitė ir Ralph Jus-’ 
elbstint Lietuvių Jau- 
į Grupei iš Bostono, 
na buvo atidaryta A- 

ir Lietuvos him- 
Jostono Lietuvių Jau- 
1 Grupė, vadovauja- 
s Ivaškienės, sklan- 
liko savo šokių, dai-

Iždo sekretoriaus padėjėjas 
Herbert E. Gaston birželio 7 
d. pareiškė, kad šiais metais 
karo bonų turėtų būti išpir
kta už 25 bilijonus dolerių. 
Iki birželio pradžios karo bo
nų išplatinta už 7 bil. dol., 
tad iki metų galo turi būti iš
parduota dar už 18 bil. dol.

Trečioji karo paskola, nu
matoma, bus rugsėjo mėnesį. 
Birželio 28 d. bus pasiūlyta 
nauji vidutinio termino bo- 
nai, kuriais norima sukelti 
pustrečio bilijono dolerių. 
Lenkų aukos

Alžyras. — Prancūzų pajė
gos pasiekė vienybės. Gen. 
Giraud ir gen. de Gaulle su
darė tautinį prancūzų išlais
vinimo komitetą, kurin, šalia 
abiejų generolų, įeina dar 
penki asmens. Derinimo ir 
bendrinimo veiksnį atlieka 
generolas Catroux, kurs pa
skirtas Alžyro gubernato
rium ir musulmonų komisa
ru.

Naujo prancūzų komiteto 
pirmininkai bus gen. Giraud 
ir gen. de Gaulle.

Kai Prancūzija krito 1940 
m. birželio m., gen. de Gaulle 
išbėgo iš Prancūzijos ir Ang
lijoje sudarė Kovojančių 
Prancūzų Komitetą. Gen. Gi
raud buvo patekęs į vokiečių 
nelaisvę, iš kurios jis pernai 
pabėgo į Prancūziją, o iš ten 
į šiaurės Afriką.

Londonas. — Čia patirta, 
kad lenkų vyriausybė ištrė
mime išgelbėjo 80 mil. dolerių 
aukso, kuriam buvo pavojus 
patekti į vokiečių rankas. 
Prieš pat karo pradžią len
kai auksą buvo perkėlę į Pa
ryžių; kai vokiečiai artinosi 
prie Paryžiaus, lenkų auksas 
buvo perkeltas į Dakarą, va
karų Afriką, kur jis gerai iš
saugotas.

Kur dabar yra tie 80 mil. 
dol. aukso, viešai neskelbia
ma, bet juo lenkai naudoja
si savo valstybės išlaisvini
mo darbams remti.

Kitoks likimas Belgijos au
kso, kurio 800 mil. dol. iš Bel
gijos išgabenta, bet 266 mil. 
600 tūkst. dol. Vichy valdžia 
„grąžino” belgų bankui, kurį 
valdė naciai, tad jie ir užgro
bė.

Washington. — Gen. Geor
ge C. Marshall, Amerikos ka
riuomenės štabo viršininkas, 
šios savaitės pradžioje grįžo 
iš šiaurės Afrikos. Drauge su 
min. pirm. Churchill jis lan- 

t , . . , * o t> 4. i kčsi Afrikoje, kur tarėsi sulietuviai galvoia? Bet ką pa- „ . . . ,J ’ .,. . . .J, Sąiunginmkų kariuomeniųmanvti apie tuos, kurie sly-i, ° ..w.1'. 1 , . L. ■ idalmiu vadais,ksciai vartoja žinomesnių _____ ___________________ ___
žmonių vardus Lietuvos pa- ~" 
vergimo reikalams?

kaino®?
’bingai ištvertų, kad: die Gricius ir kiti ^tremtiniai

I ilauktų vaisingiausio
StW’ os lietuvių visuome-

SS4-BJ&*' s dienomis išėjo nau- 
elė knyga-Amerikos 
4 Katalikų Darbai. Ją 
A.. L. K. Kunigų Vieny 

l jaskirta Lietuvos ne- 
jomybės paskelbimo 
lį sukakčiai paminėti, 
sako redakcinė komi- 

rėta „praturtinti mū- 
ūrinį gyvenimą”, 
ą redagavo kun. Dr. 
bncius (pirm.), kun. 
kalnis, kun. J. Bal-

- na* r kun. St. Raila.
penki skyriai: Bara

te ir Įstaigos,
Ju , j Įstaigos, Spauda ir 
411^ įjos. Be to, labai iš- 

prof. Pakšto straips- 
e Amerikos lietuvių 

ų veiklą kovoje dėl 
s nepriklausomybės, 
puošia 40 paveikslų.
nygos išleidimu Ku-

enybė žymiai pasitar- 
tuvių tautai.

ARGENTINOJ PERVERSMAS PAVYKO

rimtai ir sklandžiai”. Įdomu, 
kokiu rimtumu galima pava
dinti kai kurių tos konferen
cijos dalyvių švaistymąsi rie
biais epitetais naudingą dar
bą dirbančių Lietuvių Tauti- 

Todėl *mes~labai”palan- Į nės Tarybos ir Amerikos Lie- 
kiai sekėme Brooklyno tauti- tuvių Tarybos adresais. Už
ninku grupės mėginimą suda kliuvo jiems ir N. Yorko Lie- 
ryti stiprų rytinių valstybių tuvių Taryba, kurios pirma- 
tautininkų centrą. eiliams ir nuoširdžiausiems

Deja, labai teko nusivilti Pareigūnams kaip kun. N. 
jų gegužės 30 d. konferencija, iPakalma1’ adv;. K JVr^!ai 
kurioje galėjo šturmuoti kraš nepagailėta stiprių žodžių.

„Amerika” visada pagei
davo, kad visos mūsų lietuviš
kos srovės ar idėjinės grupės 
būtų tvirtai susiorganizavu
sios.

Pasirodo, kad dar turime
nenaudinga: nei Ame- lietuvių, kuriems lietuvis lie- 
lietuvių vienybė, nei tuviui yra vilkas, o ne būti- 

Amerikos lietuvių var- nas ir reikalingas tautos na- 
Ta konferencija, kaip rys. Bet Klingų ir Simokai-

tutiniausi asmens. Niekas 
jiems 
rikos 
geras 
das.
rašo „Vienybė”, priėjo išva- čių joks galvojantis asmuo 
dos, kad „neverta eiti į kon- nepaisys. Šiandie lietuvis kul- 
taktą nei su socialistais, nei turingas ir kūrybingas. Lie
su katalikais

Toliau „V” pažymi, kad „vi 
si klausimai buvo svarstomi

tuvių vienybė augs ir stiprės. 
Ji vainikuosis Amerikos per
gale, laisvu pasauliu ir nepri
klausoma Lietuva.'

Kariu Nelaimes

Daugiau Mokesčių

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė netru
kus pasirašysiąs Kongreso 
priimtą naują mokesčių įsta
tymą. Nuo liepos 1 d. bus iš
skaitoma valstybės mokes
čiams 20 nuošimčių nuo algų.

Roosevelt taip pat nurodė 
prašysiąs Kongreso priimti 
naują 
miems

Birželio 6 d. Austin, Neva- 
doje, iš dviejų motorų armi
jos transportinio lėktuvo li
kučių išimta 15 lavonų. Lėk
tuvas nukrito kelyje iš Colo
rado Springs į Reno, Nev. Žu
vusiųjų tarpe buvo pulk. P. 
R. Love, gyv. New York, bu
vęs artimas Charles A. Lind- 
bergho bendradarbis.

Birželio 6 d. prie Nashville, 
Tenn., nuo tilto nukrito armi
jos sunkvežimis. 18 karių už
mušta, 6 sužeisti.

Didžiulis kariuomenės lėk
tuvas, lėkęs tarp Pope Field, 
N.C. ir Maxton Army Air 
Base, nukrito birželio 7 d. 
sudužo. Žuvo 24 kariai.

ir

Žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi-įstatymą papildo- mvl Į>nn^ain 

mokesčiams įvesti.i me. Pirkime Karo Bonus!

Buenos Aires. — Birželio
4 d. Argentinos kariuomenės vo pasiskelbęs 
daliniai įvykdė perversmą. 
Prezidentas Castillo mėgino 
priešintis ir buvo pabėgęs 
drauge su savo ministeriais 
vienu karo laivu, bet vėliau 
sugrįžo ir atsistatydino. Per
versmas praėjo labai ramiai. 
Atrodo, prezidento niekas 
negynė. Perversmą įvykdė 
generolai Rawson ir Ramirez 
(ką tik buvęs Castillo vy
riausybėje krašto apsaugos 
ministeriu).

Prez. Castillo buvo griežto 
neutralumo šalininkas. Jis 
atsisakė nutraukti santykius 
su Ašies valstybėmis. Argen
tina — vienintelė Amerikos 
valstybė, palaikiusi santy
kius su Vokietija, Italija ir 
Japonija. Pradžioje manyta, 
kad sukilimas pravestas Są
jungininkų ir Amerikos val
stybių vieningumo šalininkų.

Pradžioje gen. Rawson bu- 
prezidentu, 

bet birželio 7 d. atsistatydino 
—jam nepavykę sudaryti vy
riausybės. Prezidento parei
gas tada pasiėmė gen. Rami
rez.

Naujoji Argentinos vy
riausybė birželio 6 d. uždarė 
komunistų dienraštį ir suė
mė 14 komunistų vadų, šiaip
jau šalyje esą ramu. Sukili
mo 
nų.

metu žuvo apie 40 asme-

ATLEIS DAUG 
TARNAUTOJŲ

Washington. — Per atei- 
načius 6 mėnesius Karo De
partamentas atleis 100,000 
civilių tarnautojų. Šiuo metu 
departamente dirba 1,305,000 
tarnautojų. 1940 m. liepos 
mėn. ten tarnautojų buvo tik 
140,000.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.

Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

BARBARAI SIAUČIA LIETUVOJE
Įžangos vietoje

Liūdnoka mums buvo Lie
tuvoje 1938 m. rudenį. Lietu
vos dar niekas nebuvo užpuo
lęs. Bet vokiečių įsiveržimas 
į Čeko-Slovakijos Sudetus 
spalių 11 d. Kaune buvo labai 
teisingai palaikytas didžiau
sių nelaimių pradžia. Mane 
6 vai. ryto tą dieną telefonu 
prikėlė mielas „Židinio” re
daktorius Dr. Ignas Skrups- 
kelis, kurs jau nakčia sekė 
Miuncheno nutarimų išda
vas. Jau anksti rytą organi
zacijų ir kai kurių laikraščių 
pareigūnai pradėjome rink
tis skubiems pasitarimams. 
Gilus liūdesys mus buvo apė
męs. Daug kas ir ašarų nusi
šluostydavo. Labai gailėjo
mės čekų-slovakų, bet spėjo
me ateisiant dar didesnių ne
laimių. Mes aiškiai vaizdavo- 
mės, kad mažųjų tautų sau
gumas atsidūrė katastrofiš
koje padėty, kai didžiosios 
valstybės darė į jas spaudi
mą nusileisti brutališkai Vo
kietijos jėgai.

Visos eilės mūsų pasitari
mų išvada: sudarymas vie
nos politinės platformos 
dviem didžiausiom Lietuvos 
partijom — katalikų ir liau
dininkų. Prie jų užmegstos 
vienybės skubiai linko žy-

pagal žiaurumo laipsnį gali
ma būtų padalinti į tris pe
riodus.

Pirmas periodas arba flirtas 
iš baimės

Tai truko nuo 1941 m. bir
želio 24 d. iki rugp. 10 d. Ru
sų okupacijoj nustoję kelių 
dešimtų tūkstančių ištremtų 
į Sibirą, kelių tūkstančių žu
vusių politinių kalinių ir už
muštų per visuotinį sukilimą 
prieš bolševikų tiraniją, la
bai menkai ginkluoti lietuviai 
jautėsi labai pavargę ir pri
slėgti, kad galėtų visu stipru
mu priešintis naujai okupa
cijai. Įžengę į Kauną, vokie
čiai jau rado ten naują lietu
vių nacionalinę, koalicinę val
džią, p. J. Ambrazevičiaus 
vadovaujamą, šitos valdžios 
vokiečiai ir neketino pripa
žinti, bet iš karto dar neuž- 
darinėjo jos įstaigų. Mat, pa
tiems vokiečiams pradžioje 
dar neaišku buvo, kas jų lau
kia Rusijoj ir jie gal skaitė 
negudru tuojau aštriai susi
kirsti su lietuviais. Betgi pa
lengva vokiečiai nuginklavo 
Lietuvos kareivius ir kasdien 
siaurino lietuviškos valdžios 
galią. Jauni, mažiau patyrę 
Lietuvos politikai tuomet pi
rmiausiu savo rūpesčiu laikė

Vakarų Europos valstybėse. 
Su šitomis moralinėmis lie
tuvių jėgomis net šiaurės vo
kiečiai rado reikalinga šiek 
tiek skaitytis, neatakuoti jų 
iš fronto, bet apeiti jas ap
link, kitaip sakant: gudriai 
apgauti. Per pirmą okupaci
jos pusmetį gudriai ir palen 
gva Gestapo suėmė visus kra 
što siūlus, visus gyvenimo 
nervus į savas rankas, be
veik visur pakeisdama armi
jos atstovus savais viešais ir 
slaptais agentais. Tuomet 
prasidėjo čiulpimas visų eko
nominių Lietuvos syvų. Vo
kiečiai atsisėdo garsiuose 
Lietuvos kooperatyvuose, ak 
cinėse bendrovėse, bankuo
se, dvaruose, goresniuose na
muose ir elgėsi kaip tikri sa
vininkai, lietuvių nesiklaus
dami. Jų elgesys buvo pana
šus į pirmiau nustatytas bol
ševikų normas: pas sovietus 
viskas priklausė valstybei ar 
kai kuomet partijai; pana 
šiai buvo ir pas nacius. Lie
tuviai turėjo virsti proleta-, 
rais, į savo darbu uždirbtą 
turtą jie dar galėjo pasi
žiūrėti, bet negalėjo jo savu 
vadinti arba juomi naudotis. 
Už prasižengimus grėsė dide 
lės bausmės.

Tačiau kultūrinėje ir reli
ginėje srity vokiečiai tolera
vo kelias mažesnes boševikų 
atimtas laisves. Pamaldos 
buvo leistos net per radiją 
transliuoti. Leista atspaus
dinti evangelijas ir kai ku
riuos patriotinius raštus. Bol 
ševikų griežčiausiai uždraus
ta Lietuvos vėliava, buvo lei
sta iškabinti prie Karo Mu
ziejaus. Nors nepriklauso
mybės šventė buvo uždraus
ta, bet lietuviai draudimo ne- ' 
paklausė ir 1942 ir 1943 m. 
vasario 16 d. papuošė savo 
namus tautinėmis vėliavo
mis, bažnyčiose laikė pamal
das ir turėjo mitingus. Visų 
tipų mokyklos ir universite
tai dirbo ir visas mokslas ė- i

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS
Kur
Kur
Ten
Ten

kuo daugiau išgelbėti bran- N ° Įįetuvių kaba. Liko ir se-

banguoja Nemunėlis, 
Šešupė miela plaukia,— 
Lietuva mano brangi, 
širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos,
Ir mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona ten gardesnė...
Ši dainelė, taip pamilta ir 

taip paplitusi, kad ji dainuo
jama po visą pasaulį, kur tik 
yra lietuvis. O ar visi žinome, 
kad šiemet jau sueina 80 me
tų, kai ji sukurta ir 5 metai, 
kai mirė jos autorius . Ksave
ras Vanagėlis — Sakalaus
kas.

Jisai buvo dzūkas iš Sim
no valsčiaus, gimęs 1863 m. 
bal. 27 d. Būdamas šešerių 
metų, jis neteko savo motu
tės ir augo prie pamotės. Naš
laičio sievartai gal jame ir 
išugdė tokią jautrią sielą, ku
rią jis daug kartų turėjo pro
gos pareikšti. Jau besimoky
damas Veiverių mokytojų se
minarijoje ne kartą kukliu 
savo maistu dalinosi su el
getaujančiais. Krokialaukio 
pradžios mokykloje išmokęs 
groti smuiku, jis buvo draugų 
mėgiamas muzikantas auk 
štesnėj mokykloj. Pradžioj 
namie buvo lenkiškai moko
mas, bet Veiveriuose pasitai
kė susipratusių lietuvių mo
kytojų, kurie išugdė jame di
delę savo tautos ir savosios 
kalbos meilę. Jis godžiai skai
tė knygas, aprašančias Lietu
vos praeitį ir, prisipažįsta, 
verkė skaitydamas apie nar
suolį Margį, kurs prieš kry
žiuočius gynėsi iki paskutinio 
sios, o nebeatsilaikydamas 
verčiau sudegė su saujele vy
rų ant laužo, bet gyvas nepa
sidavė.
„Aš eisiu kur gimiau, kur 

vargas didesnis.”
— Lietuvių kalba, piemenų 

kalba,—kalbėjo kai kurie su
lenkėjusieji jo draugai, bet

socialdemokratai. Ruošėmės 
kiek įmanydami pasaulinę 
katastrofą sutikti didžiau
sioje lietuviškų širdžių vie
nybėje. Mes manėme, kad 
pirmiausia mus gali užpulti 
vokiečiai, bet rusiškų apeti
tų mes irgi prisibijojome. 
Bet valdiškos viršūnės laikė
si visai ramiai, optimistiškai, 
vienybe nesidomėjo...

Po penkių mėnesių visa 
Čeko-Slovakija buvo praryta, 
ogi Lietuvai buvo tuomet at
plėštas tik Klaipėdos kraš
tas (1939 m. kovo 22 d.). Lie
tuva neturėjo galimybių pa
sipriešinti vokiečių smakui, 
nes britai, prancūzai ir daug 
žadą rusai labai aiškiai pasi
sakė negalėsią mums padėti. 
Jei būtume pasipriešinę — 
tai vokiečiai būtų užėmę visą 
Lietuvą, ne vien tiktai siau
rą pajūrį. Taigi, agresija 
prieš Lietuvą buvo viena pir- 
mesniųjų.

Po tos agresijos man darė
si aišku, kad jau laikas mu
ziejų ir bibliotekų brangeny
bes, auksą ir kitas pinigines 
vertybes gabenti iš Lietuvos 
Švedijon, ogi iš ten Ameri
kon. Tuo reikalu pirmiausia 
nusiskubinau pas ministerį 
pirmininką Černių, paskiau 
pas kelius kitus ministerius. 
Kalbėjau ir su muziejų direk
toriais: Galaune ir gen. Na
gevičium. Aukštoji biurokra
tija dar buvo rami. Kai ku
rie pripažino tiesos mano ar
gumentams, bet jie negalėjo 
pakrutėti negavę aiškaus 
ženklo iš pačios viršūnės. 
1939 m. prasidėjęs pasauli
nis karas ir būsimos okupa
cijos tikslais įvesti rusų gar
nizonai irgi neprivertė val
džios gelbėti lengviau kilno
jamas dvasines ir finansines 
vertybes. Matyt, stigo inicia
tyvos, patriotizmo ir atsako
mybės jausmo...

Po metų nežmoniškai žiau
rios bolševikų okupacijos, ki
lo rusų vokiečių karas ir nau
ja Lietuvos okupacija, kurią

- -
žinąs ar daugiau lietuviškų 
laikraščių, nors stipriai cen
zūruojamų. Tai buvo daroma 
lietuviams nuraminti ir prie 
naujos „tvarkos” pripratin
ti.

likučių — stengėsi kai ką de
rybomis laimėti. Bet kai vo
kiečiai rugpiūčio pradžioje 
galutinai pasakė, kad jie jo
kios nepriklausomos Lietu
vos nepripažins — tai Lietu
vos patriotai tas derybas nu
traukė. Lietuvos ministerių 
kabinetą vokiečiai norėjo ma
tyti „patarėjų” pareigose, be 
jokios sprendžiamos valdžios. 
Su tokia padėtimi Lietuvos 
ministerial nesutiko ir visi 
rezignavo.

Antras periodas — normaliai 
žiauri okupacija.

Tai prasidėjo 1941 m. rug
piūčio mėn. ir tęsėsi, rodos, 
iki 1943 m. kovo 19 d., kuo
met staigiai buvo uždaryti 
Vilniaus ir Kauno universite
tai, o gal ir kitos šešios au
kštosios mokyklos. Jei pir
majam periodui galima skir
ti iki septynių savaičių, tai 
antrasis truko apie 20 mėne
sių. Bet ir šis antrasis perio
das nebuvo vienodas savo 
žiaurumu. Per pirmą okupa
cijos pusmetį Lietuvą valdė 
vokiečių kariškos jėgos, ku
rių elgsena priminė 1915 — 
1918 m. vokiečių armijos prie
spaudą Lietuvoje. Tačiau bu
vo ir skirtumų: 1915 m. vo
kiečiai Lietuvoje rado maža 
inteligentijos ir dar nedaug 
nacionalizmo kaimiečiuose. 
1941 m., nežiūrint masinių 
deportacijų į Sibirą, Lietuvo
je dar buvo keli tūkstančiai 
universitetus baigusių žmo
nių ir dešimtys tūkstančių 
su gimnazijų (kolegijų) mok 
siu. Beveik visi kaimiečiai 
buvo išėję pradžios mokyk
las ir jau gerokai moderni
zuoto galvojimo. Patriotiz
mas rėmėsi ne vien tūkstan
čio metų garsia istorija, bet 
gal dar labiau pastarosios 
kartos dideliais ūkiškais ir 
kultūriniais laimėjimais, ko
kiais Vokietija negalėtų pasi
girti.

Patriotizmas ir laisvės troš 
kūlys Lietuvoje buvo žymiai kokią buvo suteikę jai rusai 
didesnis, negu kai • kuriose okupantai: bus „lietuviškų”

Trečias periodas — 
vandalizmas

Antrajame periode Lietu
vos padėtis buvo kiek panaši 
į Bohemijos-Moravijos pro
tektoratą. Betgi buvo ir žy
mių skirtumų. Lietuva buvo 
labiau išnaudojama ekono
miškai, lietuviai mažiau gau
davo maisto už čekus, bet 
Lietuvos universitetai dar 
tebedirbo, mokyklose nacifi- 
kacijos įtaka mažai buvo jau 
čiama dėl didelio mokytojų 
atsparumo.

Šių metų vasario mėnesį 
vokiečiai sumanė pritraukti 
lietuvių „savanorių” į vokiš
ką armiją. Tų savanorių ne
buvo, nors vokiečiai ir gyrė
si jų turį. Vėliau, pavasarį, 
vokiečiai nusprendė praves
ti priverstiną mobilizaciją 
Baltijos respublikose, kurio
se jie tikėjosi gauti iki pu
sės milijono karo tarnybai 
tinkamų kareivių ir karinin
kų. Nuo šešių milijonų gy
ventojų šis skaičius yra maž
daug normalus. Nuo trijų mi 
Ii jonų Lietuvos gyventojų 
galėtų gal sumobilizuoti apie 
250,000 vyrų ir apie 4,000 
karininkų. Mobilizacijai pas
katinti buvo šaukta „visos 
Lietuvos konferencija” (ba
landžio 5d.), bet joj nedaly
vavo nei vienas svarbiųjų po
litikos veikėjų, nesutiko da
lyvauti nei vyskupai, nei vie
nas visuomeniškai įtakingas 
generolas. Smulkesnieji žmo
nės konferencijon susirinkę 
kalbėjo kažkaip miglotai ir 
neryžtingai. Visa Lietuva su 
prato, kad konferencija irgi 
neišsiderėjo pilnos nepriklau 
somybės.

Iš kelių šaltinių žinome, 
kad vokiečiai siūlė tik tokią 
atsiprašant „autonomiją”,

šventą tėvų paveldėjimą. Jis 
liko vienu iš uoliausių 
tinto jų Prūsuose slapta lei
džiamų lietuviškų raštų, 
kiniai net pradėjo savo
kraštelį leisti mokykloje. 
Tai buvo jų slaptas lietuviš
kas darbas, kurį jis tęsė ir 
mokytoju likęs. Jau porai me-

pla-

Mo- 
lai-

quislingu valdžia, kurios pre
zidentas tik tiek galios turės, 
kiek Sovietų Ukrainos ar Mo- 
ravijos-Bohemijos „preziden
tai” turi. Tokią dovaną Lie
tuvos patriotai atsisakė pri
imti ir už ją kariauti. Apie 
3,000 jaunų studentų išbėgio
jo į girias, inteligentija už
čiaupė lūpas. Smarkiau plito 
slaptoji spauda. Jaunimas 
kiek įmanydamas slapstėsi, 
kad išvengtų mobilizacijos ir 
privalomų darbų vokiečių ka
ro mašinai.

Lietuva gana savotiška ša
lis: jos studentai turi magiš
kos įtakos į visą jaunimą. 
Kiek sekiau statistiką, nepas 
tebėjau nei vienos šalies, kur 
biednų ūkininkų vaikai be
veik vieni užpildytų univer
sitetus, kaip Lietuvoje. Jie 
nuostabiai gerai organizuoti, 
artimiausiais draugystės ry
šiais susijungę su plačiomis 
ūkininkų ir darbininkų ma
sėmis ir per tai turi milžiniš
ką įtaką visame krašte, o da
lis jų, ypač gausūs ateitinin
kai (t.y. katalikų studentai) 
jau nuo seniau yra pripratę 
ir slaptai veikti, ir individu
aliai orientuotis.

Kai universitetus vokie
čiai uždarė — darėsi jau vi
siškai aišku, kad studentai 
sutrukdys mobilizaciją! Ir 
taip vokiečiai nustojo dide
lės armijos Baltijos respubli
kose, kuomet toji armija jai 
labiausiai pasidarė reikalin
ga. Ar supras laisvasai pa
saulis, kiek čia buvo rizi
kos ir kiek reikėjo didvyriš
kos drąsos? Ar įvertins dar- 

pripažinimu?
(Bus daugiau)

Dr.

bu,

K. Pakštas

tų praslinkus nuo seminari
jos užbaigimo, jis, kaip rašo 
a.a. kun. Milukas, prisidėjo 
prie slapto lietuviškos spau
dos platintojų būrelio, įneš- 
damas didelę tais laikais au
ką — 200 rublių.

Jau seminarijoj atostogų 
metu Ks. Vanagėlis - Saka
lauskas eidavo per lietuviš
kus Dzūkijos kaimus su daina 
lūpose, su spauda rankose ir 
su meile širdyje. Jis taip pa
milo lietuviškąją liaudį, kad, 
atsisakydamas nuo geresnių 
tarnybų, ryžosi darbuotis lie
tuviškame kaime.

Žandarų sekamas, kratų 
kamuojamas.

Laikinai paskirtas pasie
nio mokykloje, vėliau perkel
tas kitur, jis vis platino „Au
šrą” ir kitas lietuviškas kny
gas. Caro žandarai jį sekė, 
krėtė ir pagaliau 1888 m. jis 
buvo nukeltas į Lomžos gu
berniją, kur išgyveno 20 me
tų. Ten jis susipažino su lie
tuvių klebonu kun. V. Alek
sandravičiumi; abu jie daly
vavo pirmajame lietuvių su
važiavime Vilniuje 1905 m. 
ir sugrįžę vėl į Lomžos prie
miestį, suieškoję kiek lietu
vių, įkūrė ten lietuvių draugi
ją „Pagalba”. 1908 m. buvo 
paskirtas į Varšuvą, kur uo
liai prisidėjo prie vietinių lie
tuvių veiklos ir kur gyveno 
iki mirties — 1938 m. birže
lio 15 d.

Lietuvos meilės 
apdainuotojas.

Ks. Vanagėlis turėjo tik 20 
m. amžiaus, kai sukūrė savo 
nemirštamą dainelę „Kur 
banguoja Nemunėlis”. Kele
tą metų ji keliavo iš lūpų į 
lūpas ir tik 1887 m. buvo pir
mą kartą atspausdinta kata
likų laikraštyje „Šviesa”. Bet 
šiaip kai kurie Ks. Vanagėlio ' 
raštai jau pirmame slaptame 
lietuvių laikraštyje — „Au- 
aroįp” soaiisdinami. Jo . 
poezija, tai Lietuvos apdai
navimas.
—Graži žemė ir dangus... 
Lietuva — tai kraštas mūs!
— mėgsta jis kartoti.

Kitų tautų, kaip, pvz., čekų, 
atgimimas jam kelia nuotai
ką ir jis jų garbei eilėraščius 
rašo, o čekų dainelė „Kde do- 
mov muj?” jam davė įkvė
pimo parašyti lietuvišką dai
nelę: „Kur namas mūs? Kur 
kraštas mūs”. Jis taip jau
trus Lietuvos vargams ir juos 
šitaip išrokuoja:
Taip... pančiais sunkiai su

varžyti
Jie braukia ašaras karčias, 
Ir baudžiavos takais varyti 
Didžiausias kenčia jie kan

čias.
Jis taip atjaučia sunkią lie

tuvio tremtinio dalį, kad į jo 
lūpas moka įdėti šį gražų pos
melį apie išsiilgimą Lietuvos:
—Kaip be vandens miršt žu

velė,
Be rasos kaip džiūst žolelė,— 
Be tavęs širdis taip džiūsta 
Sveikos dienos mano žūsta.

Istorijėlė apie deimantą
Ks. Vanagėlis rašė ir įvai

rių apsakymėlių, pasakėčių. 
Ir čia atsispindi meilė tėvų 
šalies, noras paraginti žmo
nes šviesti, laikytis blaivių 
papročių. Štai jis primena pa
sakaitę, kaip keleivis Ispani
joj radęs vaikus bežaidžiant 
dideliu spindinčiu akmenuku. 
Vaikams jis buvo menkos 
vertės, jie keleiviui atidavė, o 
tas pažino, kad tai brangus 
deimantas. Taip, lygina Va
nagėlis, ir lietuvių kalba — 
jos gražumu žavisi moksli
ninkai, jos senumą vertina 
specialistai, o eiliniai žmonės 
jos brangumo nesupranta. 
Poetas gi net ragina tuos tė
vus, kurių vaikai mokslo pa
ragavę niekina tėvų kalbą ir 
jos nesimoko, kad tokiems ir 
valgio nepaduot, kol tėvų kal
ba nepaprašys:
— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 
duonos!

Ko išmoko tarp svetimųjų.
Didelę savo amžiaus dalį 

gyvendamas tarp lenkų, Ks. 
Vanagėlis jų įtakai nepasida
vė ir net labiau išmoko my
lėti savo kalbą, taip jis prisi
pažįsta viename eilėraštyje. 
Jo kūryba vietomis labai ar
tima liaudies poezijai. Saky
sime, dainele virtęs jo eilėraš
tis:
—Oi žiba žiburėliai, oi dega 

liktorėliai:
Tai manęs laukia sena močiu
tė
Iš šliubo parvažiuojant!

Kitas jo kūrinių labai ryš
kus bruožas, tai jo didelis re
ligingumas. Ne vieną iš savo 
kūrinių jis baigia kaip mal
dos žodžiais, prašymu „Dieve, 
duok”. Jis kūrė giesmes į Šv.

Kazimierą, Aušros v .___
zaus Motiną, apdaĮj^ šve- 
maldas bažnyčioje 
višku „Šventas Dm

Tiesa, kai kuriuos 
čiuose nedaug poea 
bartiniai poetai toli 
lį pralenkia ir apsal 
se, bet „Aušros” g 
jis pasiliks nemaru 
atmintyje. O jis vii 
ka taip nuoširdžiai 
Tik prisiminkime j( 
tį „Mylimajai”: 
—Aš bijau pasakyt, 

ve aš myliu, 
Aš bijau prasitart ii 

negaliu,
Nes vėjelis išgirs, lai 

pavydės
Ir pasauliui garsins 

mano širdies.”
K. J.

^VĖDUOS AKIRA
hbai įdo- 
fubai pil-

remiasi, ar Atlante 
ką reiškia.

Štai prieš akis tu
han. Su čių laikraštį Kaune 
l.ja. Sve*!
ustebėji- 
Kip lygiai 
L pasaulį. 
Los visą 
>,savo 

nes
^jūroje, 
fjijos su 
’ susisieki
ąs tat da- 
<jėję žur- 
įjdio: vo- 
,.jj ir ame- 
jįikraščiai

VOKIETIJOS BOMBARDAVO
Vokietijos bombardavimo 

tikslas yra susilpninti vokie
čių industriją. Milžiniški a- 
takai prieš Dortmundą ir 
Dusseldorfą, kurie sekė Ruhr 
miestų bombardavimus, pa
darė daug nuostolių. Negali
ma perkelti daug industrijų 
iš Ruhro, didesnė dalis turi 
ten pasilikti ir kentėti nuo 
bombardavimų.

Mažai militarių autoritetų 
sutinka su oro jėgos rėmėjų 
nuomone, kad galima laimėti 
karą vien bombardavimu. 
Bet bombardavimai tokioje 
skalėje, kokioj amerikiečių 
ir britų oro jėgos dabar vyk
do Vokietijoj, jeigu gana il
gai bus tęsiami, gali pavo
jingai susilpninti industriją, 
kuri būtinai reikalinga vo
kiečių armijai. Galimas da
lykas, kad susilpnins ir vokie
čių moralę. Kad tie bombar
davimai jau pradeda atsiekti 
tikslą, parodo skundai, ku
riuos girdime iš priešo ir jo 
draugų.

Ispanų spauda ir radijas, 
ispanų fašistų partijos kon- 

prieš šiuos bombardavimus. 
Pradžioje, ispanų laikraščiai 
pakėlė skundą dėl atakų ne
žmoniškumo prieš civilius gy 
ventojus. Apie nežmonišku
mą jie nekalbėjo, kada vo
kiečiai atakavo civilius gy
ventojus — net ir nesiskun
dė, kada vokiečių lakūnai,

^gyse.ir A- ;
Europoje, 

abiejų pu- 
įii žurna- 

.lišoma An- 
įs spaudoje, 
į - kas 
# Nors 
šuoliuoja- 
šiai suvar- 
j stebėtojai 
jip eilučių, 
savaime šu

<auen pakrikštijo, 
1943 metų vasario 
numerį kuris patvi 
no išdėstytas mint 
numery rašoma, ka 
tauta, kuri yra ] 
bolševizmo patyrus 
kad jos žmonių gy 
vė ir saugumas pril 
dabar einančios n 
kovos Rytuose rezi 
dėl esą reikalinga i 
je, kaip ir Reiche, p 
visas turimas dar 

’ kaip vyrų taip ir m 
klų ar karo indust 
patingai esą reikės 
laisvas profesijas 
kio laipsnio jos < 
šiol būtiną karo d; 
bą, būtiną civilių 
gyvybei. Esą taip 
ma iš jaunųjų, ka< 
mesią visas savo j 
galės darbą. Joks 
jaunimo tarpo šit 
privalo būti be da 
sinti savo jėgas d; 
nėra esminis. Stu< 
gi privalo supras 
Vokiečių kareivi

kurie padėjo Franci 
Ispanijos civilį kar; 
vo ispanų civilius ] 
jus. Tik vokiečių g 
atakai yra nežmoniš

Bet dabar duoti į! 
ispanų laikraščiams 
kitokią liniją. Jie ti 
sakyti, kad Ispanija 
rūpi bombardavimai .ripdome 
gyventojų, kaip f ak 1 Klauso- pergalę savo krai 
jie veda prie keršto; sekame daug svarbiau, k 
so. Taip kalba ispai i) spaudą, dentas) būtų esn 
tai. Jie neįspėjo vok jaus iriais- 
bombarduoti Varšui I"'".’ 
Rotterdamo, ar Belį Zeitung” 
Londono todėl, kad: 
šauktų kerštą. Bet 
kada atsilyginimai Į 
jo, jie nori, kad mes 
šauktume.

Mes girdėsime daiL 
daugiau šių kalbų ii 
čių, ir italų ir japoi Baltijos^ 
draugų, kada priešas ^Pas’ro^ 
daugiau užgautas. S Vo- 
me daug apeliacijųl®ūiristeng 
humanitarinius jausmai P™ 
atsiminkite, kad šiWitingai vo- 
gandos ■ kova prieš ®ti, kad esą 

yra vienas priešo giu latvius ir 
strumentas, kuriijp stiprus 
bandys atidėti prali 
jeigu jiems pasisek 
ti mums, kad bomba isriky reiš- 
turėtų liautis, tai zį® į Balti- 
kad daugiau amerik atag pa
tų ligi karo pabaigoi iau, nes

Elmer ūi stovi, vi-

daug svarbiau, k

Vokiečių lei-

jriai, o lie
si pripuo- 
ai vokiečiai 
įiaį išleisti, 
įima išskal
btos, susi-

jį Baltijos

ralio. Vo-

vokiečiai 
bauginimas

Sį garanti-

SESELĖS KAZIMIERIETES AUKES 
ai bolševikų 
pėdžiai seka 
j vyrų 

kyklas inspektuoja sptijosval- 
filė, be to jomis rūl^Ni^to 
pati motina Juozapiff 
goję birž. 3 d. ,per S 
ruošiama lietuviškųjų 
klų dainų šventė aki 
patalpose.

PENKIS TŪKSTANČIUS VAI
Chicagos mieste ir artimo

je apylinkėje (Chicago Hei
ghts ir Waukegan; Chicagos 
arkivyskupijos ribose) yra 13 
lietuviškų parapijinių moky
klų, kuriose šiemet buvo 1,972 
mokiniai. Su jais dirbo dau
giau kaip 70 Šv. Kazimiero 
seserų, mokytojų, šv. Kazi
miero Seserų akademijoje 
šiemet 490 studenčių ir dau
giau kaip 20 seselių mokyto
jų. Šiemet baigs akademiją 
120 mergaičių. Antroje sese
rų kazimieriečių akademijo
je — Juozapo Marijos viloje 
šiemet baigs 10 mergaičių. Iš 
viso šv. Kazimiero seserys 
dirba 30 mokyklų (parapijų), 
kuriose yra 4,436 mokiniai.

Trys iš tų mokyklų yra ne
lietuvių. Priskaitant ir akade
mijose esamas auklėtines, tu
rėsime, kad Šv. Kazimiero Se
serys lietuviškose mokyklose 
auklėja arti 5,000 mokinių. 
Jei lietuviškos parapijos gali 
išlaikyti savo mokyklas, tai 
tik dėka seselių mokytojų pa
sišventimo, kurios sutinka 
dirbti už tokį mažą atlygini
mą, kad iš jo beveik neįmano
ma pragyventi: tik 30 dolerių 
mėnesiui. Tačiau seserys dir
ba su dideliu pasišventimu, 
rūpindamos ne tik mokymu 
ir auklėjimu, bet ir įkvėpimu 
meilės savo lietuviškai kilmei 
ir kalbai.

Kad pačios seserys geriau 
įprastų prie lietuvių kalbos, 
jos yra įpareigotos savo tar
pe kalbėt daugiausiai lietuviš 
kai. Seserų kazimieriečių mo-

1

Kun. M. Kaz
Sukaktys

poste, negu bei 
skaitų. Nors, gi 
reikalinga imt: 
griežtų priemonii 
strijos išdavų ; 
visa tai esą nieki 
su tomis aukomi; 
ša Vokietijos ka 
te.

Šis straipsnis : 
mų aiškus: jei v 
kiš, jus bolševi: 

, kins, o kad to ne 
te eiti į ginklų f 
dentai turi ir s 
ti. Kad viskas ta 
vokiečiai nor, „ 

ga imtis dauge 
priemonių.” Tos 
lietuviams žinom 
turtų konfiskav 
portacijos.

Kartais skaita: 
tuvoje vokiečių 
laikraščius sunl 
žinti, kad tai r 
Lietuvos įvykius 
rio 19 dienos „K 
tung” rašo api 
Lietuvos Ekonor 
konferenciją pad 
dustrinės produk 
voje. Tų Lietuv 
nių Rūmų Viršii

Julius Zeyei

is Kofetu.
(Tęsinys)

Gralius Kofetua po platųjį ] 
-esto j miestą, iš pilies į pilį, 
ėdamas į girių tankumyn 
■Šas kalnus, nusiirdamas į 

nerado tos, kurios ieško

Pitsburgo šv. Ki 
parapijos klebonas 
Ka,zėnas’|ieme‘šv!nJStoTkūrios?elko 
gubą jubiliejų: biržą 1 irj0riteriai būdavo svečii 
suėjo 30 metų jo kurija vartais, namuose 
sukaktis, o liepos mi 
jam sukaks 60 metų.

Kun. M. Kazėnas j 
Šv. Marijos kolegijoj 
troit, Mich. ir Šv. Giri! 
Šv. Metodijaus semin 
Orchard Lake, Mich.į 
navo parapijose: Šv. Ji 
Donora, Pa, Šv. AntanC 
geville, Pa. Dabar sek 
darbuojasi Pitsburge.

NAUJAS VYSK

Nauju Ogdensburgo, 
vyskupu paskirtas 1 
Bryan J. McEntegart 
tinės Katalikų Gerbvėi 
ferencijos karo pašalpa 
riaus vedėjas.

Naujasis vyskupas ( 
metų amžiaus, gimęs 
gęs New Yorke. Kui 
šventintas 1917 m. r 
8 d.

'90vartais, sėdėdavo salėse, 1 
įjaspiso kolonos, už ebeno r 
pojo po sodus, kur medz 
|'4a lenkėsi į spindinčius, k; 
R Karalius Kofetua ir jo ri 
pe, riogsojusiose ant sta 
rtao girdimas ginklų žvan 
m sapnuojančiuose soduc 
hįrq dainos varžėsi su laksi 
pinui, ieškojo pirklių ir mi 
Ptnose dvaruose, mariose pri 
|Wai kuždančių varpų, tei 
lygėse, žiūrėjo niūriuose 
TWbuvo tos, kurios ieške 
Įy'terų matė čia beveik besil 
W įr žemčiūgų sunkybės 

chalcedono aslas, ten bei 
>Wgiškoj balsvoj senučių 
J jia saulės kepinamas bet 
Jaukuos, o kur kitur besvt 
|^soduose. Matė netgi tas, j 
l^uėj besišaukiančias Die 
ji^grotų! Bet tos, kurios 
išbuvo, ir karalius Kofe 

m;^). Nuovargis palaužė nt 
viltis, ir nuliūdęs jis pa

p jinai tegyvena tik m 
p mino ilgesys yra tasai s
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svetimųjų, 
mžiaus dalį 
? lenkų, Ks. 
:ai nepasida- 
išmoko my- 
aip jis prisi- 

eilėraštyje. 
uis labai ar- 
ezijai. Saky- 
;ęs jo eilėraš-
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iliai, oi dega

zaus Motiną 
maldas bažį __ 
višku „švėnų rn* i
v. iesa’^>^ )abar, prisipažinsiu,___

bartinMfc 5je yra Pasidar« labai Šd°- 
lį pralenktai. gyventi’Jei taip labai pil" 
se> bet „AiiįJ ‘suveržti nereikėtų, 
jis pasiliks istu ir čia sunkoka, 
atmintyje, o < -----------.
ka taip nuošį 
Tik prisimhį i<

LIETUVA Iš ŠVEDIJOS AKIRAČIO
Šve-

i sena močiu-

riuojant!

rių labai ryš- 
jo didelis ne
vieną iš savo 
;ia kaip mai
šymu „Dieve, 
giesmes į Šv.

nominių Rūmų reikalų vedė
jas (Hauptgeschaefsfueh- 
rer), kuris nurodęs kokiais 
būdais reikia imtis įvairių 
užduočių atlikimo.

Veltui tu žmogus tuose ap
rašymuose ieškotum lietuviš
kų pavardžių — vien tik 
Bremhorstai, Klingsporai, 
lyg tai vyktų Bavarijoj.

„Kauener Zeitung” kovo 6 
dienos numeryje Th. Hensen, 
Maisto ir Žemės Ūkio Sky
riaus Viršininkas Generali
niam Lietuvos Komisariate, 
rašo: Mėsos kiekis civiliams 
gyventojams Latvijoj buvo 
pereitą mėnesį padidintas 
(bet kiek — nepaminėta). 
Tatai esą buvo galima pada
ryti tik todėl, kad Latvijos ū- 
kininkai pristatė jiems nus
tatytas kvotas savo laiku. 
Lietuvoje gi, nors pastaruoju 
laiku patėmyta žymus page
rėjimas mėsos pristatyme, 
vienok kai kuriose apskrity
se ūkininkai dar yra atsilikę 
mėsos pristatyme. Todėl vy
riausybė imasi energingų 
priemonių tam, kad užsilikę 
pristatymai būtų atlikti gali
mai greičiau.

Toliau Herr Hensen rašo, 
kad esą nereikia manyti, kad 
jeigu Lietuvos ūkininkas ne- 
pristatysiąs pakankamai mė
sos, tai tas atsiliepsiąs į tą 
kiekį, kurį gauna vokiečių 
kariuomenė. Faktas esą pasi
lieka, kad tam tikri kiekiai 
buvo iš anksto nutatyti ir jie 
turi būti Lietuvos ūkininkų 
pristatyti, šie kiekiai nebus 
pakeisti. Jie privalo būti iš 
ūkininkų išgauti. Ir tik iš to, 
kas bus ūkininkų pristatyta 
virš tų kiekių, būsią galima 
naudoti civiliams gyvento
jams. Tuo būda bet kuris pa- 
dinimas mėsos davinių visiš
kai priklausysiąs nuo to, kiek 
Lietuvos ūkininkai kooperuo-

tatyti daugiau negu „Wehr- 
machtui” reikalinga. Tai ly
giai taip lyg gegužė savo vai
ką į svetimą lizdą įmetusi 
sakytų: Jei nenorite, kad jū
sų vaikai badu stiptų, tai 
prisotinkite mano vaiką, nes 
jį pasotinti reikia, o kas nuo 
jo liks, tai ir jūsų vaikai ga
lės maitintis, bet jei prista- 
tysite mažai, tai jūsų vaikai 
badu pastips, taigi, nuo jūsų 
pačių priklauso jūsų vaikų li
kimas.

Prieš Lietuvos inteligentus 
nukreiptą žinią įsidėjo kovo 
20 d. „Kauener Zeitung”: 
„Mums tenka sužinoti iš ka
ro vyresnybės, kad rekruta- 
vimas į Lietuvos „Hilfswilli- 
ge” (kurie nori gelbėt, atsi
eit — laisvanoriai) tarnybai 
su Vokiečių Wehrmachtu ei
na toliau. Pasipriešinimas iš 
neatsakingų Lietuvos inteli
gentų pusės jokiu būdu ne
gali nukreipti Vokiečių Weh- 
rmachto nuo mobilizavimo 
visų jėgų prieš bolševizmą... 
Yra neleistina, kad šio visuo
tino karo metu būtų leista 
svyruojantiems ir piktos va
lios elementams ištrūkti be 
bausmės. Jie ir vėl yra kvie
čiami pasekti gerą pavyzdį 
estų ir latvių ir pavyzdingą 
elgesį tų lietuvių, kurie šian
dien išvyksta į frontą.”

Kiekvienam Lietuvos pa- 
trijotui užsienyje ši žinia pa
rodo, kad Lietuvos inteligen
tai gerai orientuojasi padėty
je ir nepasiduoda vokiečių 
bolševizmo baubui. Nors jie 
ir bijo bolševizmo,
taip pat nekenčia ir vokiečių. 
Jie supranta, kad vokiečiai, 
kurie Lietuvą užrašė bolše
vizmui, nėra jokie „gelbėto
jai.” Ne vokiečiai išgelbės 
Lietuvą nuo bolševizmo, kaip 
lygiai ne bolševikai išgelbės 
Lietuvą nuo nacizmo — tą 
padaryti turės Amerika ir 
Anglija, ten dedamos Lietu
vos žmonių viltys.

Tų samprotavimų akivaiz
doje lietuvių „laisvanorių” 
.rekrutavimas i Lietuvių Le- 
gijoną eina labai lėtai, o po 
Vilniaus incidento tas regis
travimasis ir visiškai susto
jęs. Tą patvirtina ir „Kauen
er Zeitung” savo aimanavi
mais.

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
remiasi, ar Atlanto Čarteris 
ką reiškia.

Štai prieš akis turiu vokie
čių laikraštį Kaune, kurį jie 
Kauen pakrikštijo, išleistą 
1943 metų vasario 8 dienos 
numerį kuris patvirtina ma
no išdėstytas mintis. Tame 
numery rašoma, kad lietuvių 
tauta, kuri yra praktiškai 
bolševizmo patyrusi, žinanti, 
kad jos žmonių gyvybė, lais
vė ir saugumas priklauso nuo 
dabar einančios milžiniškos 
kovos Rytuose rezultatų. To
dėl esą reikalinga ir Lietuvo
je, kaip ir Reiche, paliuosuoti 
visas turimas darbo jėgas, 
kaip vyrų taip ir moterų, gin
klų ar karo industrijai.... Y- 
patingai esą reikės peržiūrėti 
laisvas profesijas — ligi ko
kio laipsnio jos dirbo ligi 
šiol būtiną karo darbą, dar
bą, būtiną civilių gyventojų 
gyvybei. Esą taip pat laukia
ma iš jaunųjų, kad jie taipgi 
mesią visas savo jėgas į per
galės darbą. Joks asmuo iš 
jaunimo tarpo šiandien ne
privalo būti be darbo, ar gai
šinti savo jėgas darbui, kuris 
nėra esminis. Studentai taip
gi privalo suprasti, kad kai 
Vokiečių kareivis moka už 
pergalę savo krauju, tai yra 
daug svarbiau, kad jis (stu
dentas) būtų esminiam karo 
poste, negu beklausąs pa
skaitų. Nors, girdi, esą bus 
reikalinga imtis daugelio 
griežtų priemonių karo indu
strijos išdavų padidinimui, 
visa tai esą niekis, palyginus 
su tomis aukomis, kurias ne
ša Vokietijos kareivis fron
te.

Šis straipsnis ir be aiškini
mų aiškus: jei vokiečiai pra
kiš, jus bolševizmas sunai
kins, o kad to neįvyktų, turi
te eiti į ginklų fabrikus. Stu
dentai turi ir studijas mes
ti. Kad viskas taip dėtųs kaip 
vokiečiai nor, „bus reikalin
ga imtis daūgeiio^^ciezįų 
priemonių.” Tos „priemonės” 
lietuviams žinomos: areštai, 
turtų konfiskavimas ir de
portacijos.

Kartais skaitant tuos Lie
tuvoje vokiečių leidžiamus 
laikraščius sunku ir beatpa- 
žinti, kad tai rašoma apie 
Lietuvos įvykius. Štai vasa
rio 19 dienos „Kauener Zei
tung” rašo apie įvykusią 
Lietuvos Ekonominių Rūmų 
konferenciją padidinimui in
dustrinės produkcijos Lietu
voje. Tų Lietuvos Ekonomi
nių Rūmų Viršininkas kaž-

PARŪPINIMAS NAMŲ 
KARO DARBININKAMS

1. Surašyti visus tuščius 
namus, apartmentus ir kam
barius, kuriuos karo darbi
ninkai galėtų vartoti.

2. Patarti atvykstantiems 
karo darbininkams kur gali
ma rasti vietų.

3. Patarti apylinkei išsprę
sti apgyvendinimo problemą 
būdais, kurie tiktų toje apy
linkėje.

4. Remti „Karo Svečių” 
programą, kuri nereikalauja 
būtinai reikalingų medžiagų.

5. Raginti nuosavybių sa
vininkus pakeisti statybas į 
gyvenimo vietas savo pini
gais dėl karo darbininkų.

National Housing Agency 
prašo statybų savininkų vi
sose šalies dalyse padėti pa
rūpinti tinkamus namus dar
bininkams, kurie dabar per
sikelia į karo produkcijos 
centrus.

Kiek tik medžiagos gali 
būti nukreipta nuo karo pro
dukcijos ji yra vartojama 
parūpinti namus darbinin
kams, tai probema nebūtų 
tokia sunki. Nėra pakanka
mai medžiagos parūpinti nau 
jų namų jiems visiems.

Šiam trūkumui sutikti, 
NHA išsiunčia sekamą pra
šymą kiekvienai iš šių apy
linkių :

(1) Ragina nuosavybių sa
vininkus pavesti karo darbi
ninkams ir jų šeimoms visus 
tuščius namus, apartamen
tus ir kambarius, kurie tik y- 
ra tinkami be remontavimų 
ir be vartojimo reikalingų 
medžiagų.

(2) Ragina savininkus ki
tų nuosavybių, kurios dabar 
netinkamos, pakeisti arba pa 
taisyti jas savo pinigais ar
ba su finansavimo įstaigų 
pagalba.

(3) Jeigu nuosavybių sa
vininkai negali arba nenori 
imti šio žingsnio, NHA siūlo 
nuomoti namus arba staty
bas valdžios vardu ir juos at
remontuoti valdžios pinigais. 
Ši nuomojimo programa ap
ims tik tam tikrus centrus. 
Pagal šią programą Home 
Owners Loan Corporation 
(HOLC) tvarkys ir užlaikys 
nuosavybę; paims morgičius 
ir taksų mokesčius sutarties 
laikui, ir užmokės savinin
kui nuomą iš anksto sutartą.

Namų problemos negalima 
išspręsti be kooperacijos žmo 
nių karo produkcijos zono
se. Tas reiškia visų žmonių

Su 
Šve- 

a yra pasidariusi stebėji- 
akis į Europą, kaip lygiai 

ies akis į Vakarų pasaulį, 
upavus vokiečiams visą 

—Aš bijaup^ mcūziją, Šveicarija savo 
ve aš unksmės yra nustojusi, nes 

rirto tik sala Ašies jūroje, 
no tarpu iš Švedijos su 
carų pasauliu susisieki- 
s dar galimas. Už tat da- 

čia ir yra prigūžėję žur- 
manolfe *s^ viso pasaulio: vo- 

i čiai, italai, britai ir ame- 
_ onai. Švedijos laikraščiai 

i savo laikraščių atstovus 
lemokratinėse šlyse ir A- 
j okupuotoje Europoje, 
"gauna žinių iš abiejų pu- 
i Vokiečių ir italų žurna- 
ai gaudo, kas rašoma An
os ir Amerikos spaudoje, 
.nglai ir jūsiškiai — kas 

atakai yraneį omą Ašies spaudoje. Nors 
ūda Ašies kontroliuoja- 
j Europoj ir labai suvar- 
a, bet įgudę stebėtojai

ve as

Nes vėjelis 
pavydės

Ir pasaulinių

□JOS BOMBARBI
ombardavimo 
Ipninti vokie- 
Milžiniški a- 
ortmundą ir 
rie sekė Ruhr 
■davimus, pa
stolių. Negati
ng industrijų 
snė dalis turi 
kentėti nuo

kurie padėjo 
Ispanijos dvi 
vo ispanų ck; 
jus. Tik votį

rių autoritetų 
jėgos rėmėjų 

galima laimėti 
ombardavimu. 
rimai tokioje 

amerikiečių 
;os dabar vyk- 
jeigu gana il- 
ni, gali'pavo- 
nti industriją, 
eikalinga vo- 
. Galimas da- 
Ipnins ir vokie- 
id tie bombar- 
■adeda atsiekti 
skundai, ku- 
iš priešo ir jo

Bet dabar į 
ispanų laihį 
kitokią linija .v . .x . x v.
sakyti, kad į lg Isskalto lr tarP eilučių, 
rūpi bombarį les, lietuviai, savaime su
gyventoji}, fe; 
jie veda prie ( 
so. Taip kalia 
tai. Jie neįspės 
bombarduoti i 
Rotterdamo. t 
Londono todt 
šauktų kenti 
kada atsiljp iškus laikraščius pripuo- 
jo, jie nori, k la* — matomai vokiečiai 
šauktume, k

Mes girde į 
daugiau šiiĮE o tam tikras vaizdas. Lie
čiu, ir italui: jai iš visų trijų Baltijos 
draugų, kadai stybių gyventojų pasirodė 
daugiau i^i Kiaušio nugarkaulio. Ve
rne daug ap. šiai daug vargo turi steng 
humanitarinį

ntama, gaudyti gaudome 
as iš Lietuvos. Klauso- 

s Kauno radijo, sekame 
iečių ir lietuvių spaudą, 
kada pasiekia mus ir laiš- 
iš Lietuvos. Vokiečių lei- 

imą „Kauener Zeitung” 
inu veik reguliariai, o lie-

įgia juos į užsienį išleisti, 
ir iš to, ką galima išskai- 
iš vokiečių spaudos, susi-

aies juos „privesti prie 
da ir radijas,- atsimirihte,i rkos”. Kuo ypatingai vo- 

partijos kon- gandos tonj Šiai nepatenkinti, kad esą

bombardavimus, 
banų laikraščiai 
ą dėl atakų ne- 
prieš civilius gy 
)ie nežmonišku- 
Ibėjo, kada vo- 
vo civilius gy- 
net ir nesiskun- 
>kiečių lakūnai,

yra vienas p ižiai užkrečia latvius ir 
strumentas.
bandys atife
jeigu jiems e
timums,hi
turėtų liauti 
kad daugiau
tų ligi karo:

is. Vienintelis stiprus 
das, kuriuo vokiečiai 
dojas.— tai bauginimas 
levikais. Bolševikų reiš- 
nos prentenzijos į Balti- 
valstybes labai daug pa- 

: įauja vokiečiams, nes 
) dabar reikalai stovi, vi- 
nesimato aiškių garanti- 

' kad bolševikai jų vėl ne- 
S KAZIMIERO «lemžtų- Jdomu pastebėt> 10 IVnijllTlLLlULlE ir švedai labai bolševikų 

>, todėl labai atidžiai seka 
lokratijų valstybės vyrų 
įsakymus dėl Baltijos vai-

KIS TEKSTAM)1
mieste ir artimo- kyklas insft bių likimo. Anot jų, ant to 
e (Chicago Hei- filė, be to p 
tkegan; Chicagos 
jos ribose) yra 13 
arapijinių moky- 
šiemet buvo 1,972 
a jais dirbo dau- 
ro Šv. Kazimiero 
cytojų. Šv. Kazi- 
srų akademijoje 
studenčių ir dau- 
0 seselių mokyto- 
baigs akademiją 

čių. Antroje sese- 
riečių akademijo- 
ipo Marijos viloje 
s 10 mergaičių. Iš gubą jubife' 
Kazimiero seserys 
>kyklų (parapijų), 
. 4,436 mokiniai.
ų mokyklų yra ne
įskaitant ir akade- 
nas auklėtines, tu- 
l Šv. Kazimiero Se- 
viškose mokyklose 
ti 5,000 mokinių. 
>kos parapijos gali 
avo mokyklas, tai 
sėlių mokytojų pa- 
, kurios sutinka 
okį mažą atlygini- 
jo beveik neįmano- 

renti: tik 30 dolerių 
Tačiau seserys dir- 
eliu pasišventimu, 
>s ne tik mokymu 
tiu, bet ir įkvėpimu 
o lietuviškai kilmei

pati motin ■ 
goję biri J:

klų dainųfr L 
patalpose.

PitsbW 
parapijos * 
Kazėnas, £

Julius Zeyeris

aralius Kofetua
(Tęsinys)

U Igai važinėjo karalius Kofetua po platųjį pa- 
lį, važiavo iš miesto į miestą, iš pilies į pilį, iš 

- no į kaimą, užsukdamas į girių tankumynus, 
opdamas į aukštus kalnus, nusiirdamas į to- 
is salas, bet niekur nerado tos, kurios ieškojo, 
‘alius Kofetua ir jo riteriai būdavo svečiuos 
italo rūmuose su aukso vartais, namuose iš 
•muro su žalvario vartais, sėdėdavo salėse, ku- 
skliautus rėmė jaspiso kolonos, už ebeno me-suėjo 30*

sukaktis, c > skobnių, vaikščiojo po sodus, kur medžiai 
jam sukate' nėlynų rožių našta lenkėsi į spindinčius, kaip 

y į nantas, vandenis. Karalius Kofetua ir jo rite- 
Kuū. «•' JnnkpRi tvirfnipsp rino-smnsinsp ant stanin 

šv. Marį*
troit, MicL , ______ ___ c______ j________________ _________________ ,

Šv. Metoi.- : saldžios trubadūrų dainos varžėsi su lakštin- 
Orchard 1 ir strazdų ulbėjimu, ieškojo pirklių ir mies- 
navo para? namuose, baltuose dvaruose, mariose prino- 
Donora,?1;
geville.P11 
darbuojas ■

, lankėsi tvirtovėse, riogsojusiose ant stačių 
į, kur tolydžio buvo girdimas ginklų žvangė- 
as, lankėsi pilyse, sapnuojančiuose soduose, 
saldžios trubadūrų dainos varžėsi su lakštin

Juozas Žilevičius, 
kompozitorius, prie savo su
rinktų žinių apie lietuvių lai
mėjimus muzikoje, šiuo me
tu p. Žilevičius gydosi po di
delio sužeidimo.

Sukilėlių Vado 
Mirties Sukaktis

UŽUOJAUTA

Mes, philadelphiečiai, nuo
širdūs kompozitoriaus Juozo 
Žilevičiaus bičiuliai, netikė
tai sužinoję apie jo nelaimę— 
sužeidimą, viešai reiškiame 
jam ir jo gerbtinai šeimai 
širdingiausią užuojautą, mal
daudami visatos Kūrėjo, kad 
jis malonėtų sugrąžinti jam 
sveikatą ko veikiausiai.

K. E. Žemačiai, P. P. Pū
kai, Ona Unguraitė, M. Doy- 
lienė, S. A. Mažeikai, P. Jene- 
liūnas, J. Turauskas, K. M. 
Vidikauskai ir kiti...

bet jie

koks Dr. Pense savo kalboje 
pabrėžęs, kad karo „ekono
mika” reikalaujanti produk- j šią su Vokiečių Civile Admi- 
cijos padidinimo visais gali-'nistracija. 
mais būdais. Toliau, rašo 
„Kauener Zeitung”, kalbėjęs 
dipj,..inžinierius Bremhprst, 
Draugovės Industrinei Pro
dukcijai Padidinti Viršinin
kas (matomai savotiška 
„stachanoviška” įstaiga) ir 
išskaitliavo daugybę užduo
čių, kurias teksią šiai įstai
gai atlikti. Ta jo vadovauja
ma įstaiga esą būsianti savi
kritiškoji ekonominė organi
zacija... Vadinas, kaip ir prie 
bolševikų prireikė visokių 
„savikritiškųjų” įstaigų, nes 
lietuviams ir kitiems nevo- 
kiečiams burnos užčiauptos, 
ir iš jų kritikos nėra....

Dar kalbėjęs ir koks tai 
Dr. Klingsor, Lietuvos Eko-

Taigi, viską suvedus, Herr 
Hensen skundžiasi, kad lat- 
via i pea crpnuni" nps iip p~p- *¥*1^ y—Me

riau savo mėsos duokles pri
stato. Čia pat Herr Hensen 
pasako ir kodėl Lietuvos ūki
ninkai savo mėsos prievolių 
neatlieka: jie mano, kad 
viskas eina tam nepasotina- 
mui rykliui „Wehrmachtui,” 
tuo tarpu kai Lietuvos mies
tų gyventojai t uri badauti. 
Herr Hensen „išaiškina” kad 
yra nustatytas kiekis, kiek 
tas „Wehrmachtas” turi gau
ti, o kas nuo jo liks, tai eis 
vietos gyventojams. Vadinas, 
jei Lietuvos ūkininkas neno
ri, kad Lietuvos gyventojai

Vienas iš garsiausių 1863 
metų sukilimo vadų Lietuvo
je buvo Zigmas Sierakovskis. 
Jisai sukilėlių būrius vedė 
per Kamajus Zarasų linkui. 
Paskutinis jo vadovaujamas 
susirėmimas su rusais įvyko 
ties Gudiškių kaimu. Sukilė
liai kovą laimėjo, bet buvo 
sužeistas jų vadas Sierakov
skis.

Kulkos peršautas vadovy
bę jis perdavė Laskovskiui, 
pats gi pasislėpė netolimame 
dvare, čia jį užklupo rusai, 
suėmė ir nugabeno į Vilnių, 
kur 1863 m. birželio 15 d. bu
vo viešai pakartas. Ir po jo 
mirties Lietuvos sukilėliai 
dar kovojo prieš caro atsiųs
tas įgulas. Vieni iš žymesnių
jų vadų buvo Kalinauskas ir 
kun. Mackevičius.

Naciai Neteko
Daug Lėktuvų

NN.

ATIDĖJO KELIONĘ

kooperaciją.
Keliuose centruose Natio

nal Housing Agency įsteigė 
War Housing Centers, ku
riems padeda patarimais ir 
kooperacija War Housing 
Committee, susidedąs iš at
stovų vietinės valdžios ir įvai 
rių miesto ir kitų privačių 
organizacijų. Ši vietinė koo
peracija padeda prisitaikyti 
namų pristatymo programai 
prie rezursų, reikalavimų ir 
parinkimų apylinkės.

War Housing centrų svar-

■ Londonas. — Iš Maskvos 
pranešė, kad rusai nuo gegu- • 
žės 30 iki birželio 5 sunaiki
no 752 vokiečių lėktuvus. Per 
tą laiką kautynėse rusai ne
tekę 212 lėktuvų.

Gegužės mėnesį Rusijos 
fronte vokiečiai iš viso nete
kę 2,069 lėktuvų.

Santiago. — Čilės respubli
kos prezidentas Juan Anto
nio Rios atidėjo savo kelionę 
į Washingtoną. Įvykę vyriau
sybėj pasikeitimai sutrukdė.
Prezidentas dabar turi būtiibiausi veikimai, šalia infor- 

badautų, tai jis privalo pris-!savo valstybėje. Imacijų suteikimo yra:

Daugiau Vedybų
Berlynas. — Vokiečių ra

dijas pranešė, kad 1942 mė 
Vokietijoje buvo 639,770 ve
dybų. Tai buvę 3 nuoš. dau
giau nei 1941 m.

dulys, kuris amžinai krinta ir niekad jokiai akiai 
netaps šviesa!

Ir nuleido galvą, ir beviltiškai nuliūdęs jojo į tuš 
čią tolumą, o paskui jį niūrūs, tylėdami traukė jo 
riteriai.

Tai iki nakties atvyko į miestą, ant aukštos at
šlaitės pastatytą iš melsvo vaiskaus marmuro. 
Nuo kalno papėdės per atvirus vartus matė tuš
čias apmirusias gatves, tik pačiam didelės aikštės 
gale, kur penki fontanai į aukštį svaidė satyri
nius vandenis, kažkas mirgėjo, kažkokia balta 
šviesa atrodė turinti žmogystos pavidalą. Nuo 
vidurinių laiptų vedė platūs laiptai žemyn į snau
džiantį ežerą, melsvą, kaip trobesių ir bokštų ko- 
lumnų ir portikų marmuras tam nematytam mies
te. Abiejomis laiptų pusėmis bėgo Šnarus vande
nys, beiešką poilsio ežero prieglobstyje, o pačiais 
laiptais juosta draikėsi mėnesienos prošvaistė. 
Ir buvo tylu, tik tie vieni vandenys dainavo. Iš pa
dangės, kurios gelmėj šviesa susilieja su tamsa, 
mirgėjo svajonės ir krintančios žvaigždės. Anoji 
balta šviesa, kuri, rodėsi, ėmė judėti aikšte, kur 
fontanai svaidė į bekrintančias žvaigždes vandens 
stulpus, stovėjo dabar vartuose — ir, stebuklas! 
buvo jaunoji mergina.

Iš lėto ji žengė laiptais, kuriais plaukė mėne
sienos pašvaistė, ir rodėsi, kad pati mėnulio deivė 
taip skrieja savo skaistybės vilnimis: bet tik bal
tų balčiausia šviesa tryško iš dramblio kaulo spal
vos veido, to neapsakomai gražaus ir švento mo
teriškės pavidalo. Buvo aukšta. Turėjo, kaip na
ktis, tamsius plaukus, pilnus žydrių atspalvių. 
Jos akys buvo melsvos, kaip vaiskusis marmuras, 
iš kurio tas apokalipsinės išvaizdos miestas buvo 
iškaltas, ir kaip dangus, kuriame tamsa susilieja 
su šviesa. Žėrėjo tos nušvitusios ir pusiau apmi
rusios lėlytės žvaigždėmis ir sapnais! Dar niekad 
panašios akys nebuvo žiūrėjusios į pasaulį: kaž
kokios slaptingos ypatybės dėka žiūrėjo jos tik į 
tolį, ir joks artimas daiktas jose neatsispindėda- 
vo.

Tai suteikdavo joms kažkio paslaptingo, neže
miško, viliojančio ir kartu ilgesio pripildančio gro-

žio. Karalius Kofetua nušoko nuo žirgo, pristigo 
oro jo krūtinė, sudėjo maldingai rankas: „Manoji 
siela, — šnabždėjo, — džiaukis! Suradau tą, ku
rios taip ilgai ir veltui pasaulyje ieškojau!” Pri
siartino prie jos, kai ji jau žengė paskutiniuoju 
laiptu ir koja lietė žemę.

— Nežemiška būtybė,—šnabždėjo karalius Ko
fetua, — ar palieki svajonių miestą, kad suteik
tume! ramybę ir laimę mano išvargusiai sielai?

O ji tylėjo, žiūrėdama į beribį tolį.
I

— Sakyk, — prašė karalius Kofetua: — ar ma
tai mane ir ar mano balsas pasiekia tavo ausį?

— Matau, tolumoje tavo pavidalas skęsta mė
nesienos šviesoje. Girdžiu tavo balsą. Ko nori iš 
manęs? — atsiliepė iš lėto.

Neapsakomas ilgesys suspaudė jo širdį. Tas bal
sas, toks saldus ir toks minkštas, aidėjo lyg iš be
ribės tolumos, ir karalius Kofetua staiga pajuto, 
kad stebuklingasis reginys visados pasiliks jam 
tolimas, nors taip arti jo stovėjo. Ir atrodė jam, 
lyg staiga jūra būtų tarp jo ir jos pakilusi ir iš
plitusi, lyg ta nakties bedugnė būtų juodu skyru
si! Širdis nustojo plakusi, be vilties žiūrėjo į įsi
svajojusias, paslaptingas, į tolį nukreiptas ange
liškos būtybės akis ir baisiai susirūpinęs sušuko:

— Dievo gyvojo vardu maldauju, sakyk, kas 
esi.

— Ar nematai? — atsiliepė.
Parodė savo drabužį ir, kaip sapne, ištiesė iš

maldos prašančią ranką. Karalius Kofetua paste
bėjo, kad drabužis buvo skudus, apdriskęs, kad 
jos baltos, kaip iš dramblio kaulo, kojos buvo ba
sos ir sukruvintos klaidžioje, nepabaigiamoje ke
lionėje po pasaulį.

— Tu elgeta? — sušuko nustebęs.
— Taip, — atsakė, kaip iš sapno, aidinčiu balsu 

moteriškė, įbedė akis į tolį ir ir pradėjo lėtai eiti 
baltu vieškeliu, kurs raitėsi aplink ežerą ir vedė 
į tamsius miškus, dūmojančius vaiskiam akiraty.

Valandėlę karalius Kofetua stovėjo tylus, ta
rytum stulpu pavirtęs, paskui susigriebė, padėjo

pirštą ant lūpų, duodamas ženklą riteriams tylėti; 
jis mostelėjo, kad jotų paskui ją. Nuo tos valan
dos jis tolydžio sekė paskui merginą prideramo j / 
atstumoj, o jo palydovai jojo taip tyliai, taip susi
jaudinę, ir tokiu, kaip kad jo, užsidegimu. Taip A 
keliauja būrys baltų planetų per beribes dausas, ’ 
tyliai, be triukšmo siekdamos deimantinės saulės, 
kuri joms yra siela. Mergina ėjo nepailsdama, die
na iš dienos, nuo ryto ligi vakaro, o jos akys sva
jingu ilgesiu žiūrėjo nuolatos į nepažįstamą ir 
niekad nepasiekiamą tolį, ir rodėsi, lyg nejautė, 
kad tas gražus jaunikaitis sidabro šarvais su bū
riu žymių riterių tolydžio seka paskui ją. Ir taip 
pasiekė gilius Alpių slėnius, kuriais greitai žalios 
upės teka, traukė per kalnus, ant kurių viršūnių 
debesys susidarinėjo ir slinko į dausų žydrumą, 
jojo paliai uolas, nuo kurių šniokštė kriokliai, pū
liai šlaitus ir daubas, kur tamsios pušys ir eglės 
svyruodamos svajojo, o jų pavėsy šaltiniai į iš
blyškusį, sidabru apkaišytą dangų mėlynas savo 
akis pravėrė.

Atvyko į staigių uolų sukaustytas siaurumas, 
kuriomis kadaise pietų barbarų minios, kaip pa
vasario putoją vandenys, į saulėtą žemę slinko, 
pasiekė pagaliau dirvas, kur ant medžių aukso 
vaisiai tarp tamsių, kaip metalas, blizgančių lapų 
suposi, įžengė į didingų laurų ir sugriautų marmu
ro šventyklų šalį, kur nuverstos nuo pjedesta
lų dievaičių statulos nuliūdusios pelenuos gulėjo, 
kur mistiškos katedros šalia tų griuvėsių į dausas 
kilo, ir pagaliau vieną dieną, saulei besileidžiant, 
įėjo į negyvą miestą, kadaise galingą ir didingą, 
netoli jūros ir netoli didelio pinijų miško.

Ties antkapiu, kurio kopula buvo iškalta iš vie- I 
nos milžiniškos uolos gabalo, ties antkapiu, kur il
sėjosi bejėgiai pelenai kadaise visagalinčio gotų 
karaliaus, Kofetua prosenio, jis antrą kartą už
stojo elgetai kelią ir tarė:

— Aš taip pat karalius esu. Ties jūra stūkso 
mano tvirta, neprieinama pilis. Tu elgetauji vieš
keliais, o tavo kojos, baltos, kaip dramblio kaulas, 
basos ir kruvinos nuo ilgų kelionių. Pasodinsiu ta
ve ant sosto. Vainiku apvainikuosiu tavo galvą. 
Būsi mano žmona ir karalienė mano beribių vieš- i 
patijų. Ar sutinki?

ių, tyliai mieguistai kuždančių varpų, teira- 
-J i šiaudinėse pastogėse, žiūrėjo niūriuose ka- 

; muose,—bet niekur nebuvo tos, kurios ieškojo!
•’ k^mergelių ir moterų matė čia beveik besilen- 

įčias nuo diademų ir žemčiūgų sunkybės ir 
NAV^'kančias dimus po chalcedono aslas, ten beklū-

' Čias lyg lelijas, mergiškoj balsvoj senučių ka- 
Nauju^ Prieblandoj, čia saulės kepinamas betriū- 

įčias daržuos ir laukuos, o kur kitur besvajo- 
čias kvapsniuose soduose. Matė netgi tas, juo- 
• drabužiais, ekstazėj besišaukiančias Dievop 
ankių vienuolyno grotų! Bet tos, kurios ieš- 
, jų visų tarpe nebuvo, ir karalius Kofetua 
art labiau nerimo. Nuovargis palaužė ne jo 

į., bet širdį, geso jo viltis, ir nuliūdęs jis paga- 
tarė:

Jos niekur nėra, jinai tegyvena tik mano 
s sapnuose! Ak, mano ilgesys yra tasai spin-

NAV^'

vyskupu

l

iuos seserys geriau 
'ie lietuvių kalbos, 
areigotos savo tar- 
daugiausiai lietuvis 
ų kazimieriečių mo-

riaus

metų 
gęs Ne* 
šventini
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Philadelphijos Žinios
BAIGĖ MOKYKLĄ MŪSŲ KARIAI

5 SŪNŪS KARIUOMENĖJ.

Adolfas ir Marijona Riniai, 
227 Fernon St., išleido ka- 
riuomėn visus savo 5 sūnus. 
Vyriausias Adolfas pašauk
tas šiais metais, Juozas tar
nauja prekybiniame laivyne, 
Kazys armijoj nuo 1942, Pra
nas laivyne nuo 1942, Alber
tas laivyne nuo 1942,

Jauniausias Albertas vi
siems buvo gerai pažįstamas, 
kaip malonus ir veiklus jau
nuolis Šv. Kazimiero parapi
joj ir Vyčiuose. Be to, jis bu
vo smarkus sportininkas, pir
masis krepšininkas, bėgikas 
ir tt. Juozas yra atsižymėjęs 
kaip gabus amatininkas, nes 
ką tik paimdavo į rankas 
tuoj viską galėdavo padaryti.

Riniai yra atvažiavę iš Lie
tuvos. Adolfas Rinius kilęs 
iš Šimkūnų kaimo, Joniškio 
parapijos. Jo žmona Marijona 
(Brazytė) iš Džiogių kaimo, 
Joniškio. Į Ameriką atvykę 
1910 metais, visą laiką gyve
no Philadelphijoj ir dirba Mc- 
Cahan cukraus fabrike. Nors 
nedaug uždirba, bet taupiai 
ir sąžiningai gyvendami, iš
augino gausią šeimynėlę, be 
penkių sūnų dar yra dvi duk
terys, Stasė ir Ona, kuri lan
ko katalikišką mokyklą ir 
veikia prie vyčių.

Paklausus ar ne gaila, kad

visi sūnūs jau kare, tai atsa
kė: „Ką padarysi, mes tik 
meldžiamės Dievo palaimos, 
užprašome šv. Mišių, o kit
kas Dievo rankoje. Kai ir pas
kutinis išėjo, tai apsiverkėm. 
Bet mes turim vilties, kad ir 
mūsų sūnūs prisidės ir prie 
Lietuvos laisvės sugrąžinimo, 
nes mes norime, kad laisvi bū
tų ir mūsų artimieji Lietuvoj 
ir visame pasaulyj”...

DARBŠTI MERGAITĖ

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalanskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8019 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Kai visi baigė Šv. Kazimie
ro moklyklą ir gavo baigimo 
pažymėjimus, tai viena mo
kinė buvo verta ypatingo pa
žymėjimo, nes ji šalia kas
dienio mokslo per visus me
tus pasidarbavo, kad išpildy
tų lietuvių kalbos paskelbtas 
kontesto-varžybų sąlygas ir 
taip laimėtų paskirtą dovaną. 
Ji viena viską atliko, parašė, 
išmoko lietuviškų dainelių, 
perskaitė lietuviškų knygų ir 
tt.

Ta darbščioji mergaitė, yra 
Elena Šaulytė, 331 Wharton 
St. Ji laimėjo 1 dovaną-$15. 
Antro ir trečio prizo laimė
jimas bus užskaitytas į kitų 
metų fondą tokiam laimėji
mui. Teko nugirsti, kad ji 
mielai eitų ir į lietuvišką auk
štesnę mokyklą, jei tik aplin
kybės leistų.

„Amerikos” redakcija svei
kina naują studentę ir linki 
ir toliau nepamiršti „Ameri
kos” ir savo raštų atsiųsti.

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis

Mokyklos užbaigimo iškil
mės Šv. Kazimiero par. pra
ėjo labai sėkmingai. Rytą stu
dentai pasimeldė. Papuoštoj 
bažnyčioj, pasipuošę jaunuo
liai ir jaunuolės dėkojo už 8 
metų mokslą ir auklėjimą. Į 
bažnyčią jaunuolius įlydė j o 
jaunesni draugai ir draugės, 
pasipuošę baltais drabužiais 
ir su gėlėmis rankose. Vaka
re paskutinį kartą kaip tos 
mokyklos mokiniai dar pasi
rodė salėj, atsiėmė diplomus 
ir padėkojo mokytojams bei 
tėveliams už gautą mokslą 
ir auklėjimą.

Šiemetinė laida yra nepa
prasta, nes tai jubiliejinių 
parapijos metų laida, žino
ma, būtų gražu buvę kad ir 
jubiliejinis skaičius (50) būtų 
baigęs, bet dabar tik 8. Bet 
ką padarysi, kad parapija au
go metais, bet mažėjo žmonė
mis, nes ir daugiau parapijų 
atsirado.

I Mokyklos mokslo metų
menininkas IHžbaifim0 . programa buvo 

labai kruopščiai paruosta. Vi- 
jsa programa buvo taip supin-

Šis susirinkimas yra lab 
svarbus. Kas negalės dal 

Birželio 6 d. mirė Pranas vauti, tegul atsiunčia sa1 
Gedvilas, 68 metų, gyv. 1848 draugus ir pažįstamus. „So 
So. 10 St., Camden, N. J. Pa- tiečiai” tą dieną turi pasir 
laidotas birželio 10 d. šv. Ma- dyti geriausiai. Galima ir t 
rijos kapinėse iš šv. Jurgio lefonu pranešti J. Kavalia 
par. bažnyčios, Camden, N. J. .skui, o jis atvyks, paims u 

Simonas Bakanauskas, 13 
mėn. kūdikis, mirė birž. 4 d. 
Palaidotas birželio 8 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse, Philadel
phia.

Laidotuvėse patarnavo 
J. Kavaliauskas.

MIRĖ
Baltinu

Petras Padoris, marinas, 
turįs jau trejų metų patyri
mo, sėkmingai eina savo pa
reigas. Tėveliai ir sesutė da
žnai parašo jam laiškų ir jie 
jį paguodžia ir pastiprina 
savo maldomis, užprašydami 
šv. mišių. Jis išėjo savano
riu ir dabar kovoja kaip tik
ras karys. Pasisekimo Pet
rui. Jo sesutė dirba karo dar
bą ir nori pagelbėti savo bro
liukui greičiau sugrįžti lai
mėtoju.

Antanas Mačiulis kariuo
menėj tęsia savo darbą, kokį 
turėjo ir ne kariuomenėj, ir 
jis rašo, kad ten tikrai gera 
proga dar daugiau išsilavin
ti ir sugrįžti dar didesniu 
specialistu. Pasisekimo An
tanui linki tėveliai ir sesuo. 
Jis jau seržanto laipsnį ga
vo. Jo brolis Jonas išeis į 
kariuomenę, nors jau yra ve
dęs, bet neturi šeimynos.

Broliai Daunorai, Stasys, 
William ir Alękas, visi kai 
vienas drąsiai eina savo pa
reigas. Dabar jie bandys vėl 
visi drauge susitikti namuo
se. Tik nežino, kada tai į- 
vyks. Tur būti, pirmiau jie 
laimės karą.

Antanas Naujokas yra ka
reivis, kurs galėtų ilgą isto
riją savo gyvenimo ir karia
vimo prirašyti, jei tik galė
tų. Tikime, kad po karo jis 
labai daug ko papasakos ir 
aprašys. Šis jaunuolis buvo 
šv. Kazimiero parapijos ge
ras choristas ir visų myli
mas draugas. Jis labai myli j 
savo sergančią mamytę ir pa 
guodžia ją savo laiškeliais 
bei meiliais žodeliais. Jis to
kioj vietoj buvo, kad negalė
jo gauti jokių laiškų bei ka
lėdinių sveikinimų. Jis rašo, 
kad kalėdų sveikinimus ir 
plotkeles gavo tik po 5 mė
nesių, bet ir tada „persižeg
nojau, ir suvalgiau, pasiju
tau, kad man dar Kalėdos ir 
kūčios, prisiminiau mamytę, 
pabučiavau . plotkelę.

BONŲ VAJUS

gr.

va-

Nuo šeštini 
nio buvo kars 
ti 100 laipsnii 
sirgo. Ona 
darže žoles a 
nualpo, net 
Pašauktas gj 
nėse negavo 

/^kilmingą tad gydė nam

Į .-ukanka ly- 
L kai išven
gs Keme- 
įnas. Šios 
r klebonui 
< pagerbti 

Ljelio 1 3d.

sakymus ir parūpins bonus
Parapijos salės adresas ■

331 Earp Street.
J. Kavaliauskas, Į

Karo Bonų Kom. Pirn! s.
-------------------- lįus par.sa-

DARBŠČIOS VYTĖS Teko aplar 
deb. kun. J 
Sakė, ligbnin 
mirė nuo šili 
savo kambar 
puolė, susim 
kelį. Dabar b 
čioti. Gaila 
klebono, kun 
lauks auksi 
jubiliejaus.

Lja kviečia 
Lakyti, 
beėjai, 
k'ovena prie 
L trečiadie- 
L. lietuviš-

Karo Bonų Vajus bus 
romas prie Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios birž. mėn. 
13 d. Po kiekvienų mišių ir 
tarp mišių bus ten pat išpar
duodami karo bonai. Tą die
ną norime už keliolika tūks
tančių parduoti karo bonų. 
Mat, norima prisidėti, kad 
gautume bomberį su lietuviš
ku užrašu. Visi laukia tos die
nos, kad tik daugiau galėtų 
sutaupyti karo bonams tą die
ną nupirkti.

Birželio 6 d. didžiausi 
Convention Hall salėje buj 
įteikti baigimo diplomai i 
soms Hallahan ir kitų hijį 
school studentėms. Iškilmė 
praėjo labai įspūdingai.

Pažymėtina, kad šiemU113^1; , 
diplomus gavo ir trys vytėL311111^ . 
šv. Kazimiero parapijos p| 9va*'mi* 
rapijietės: Agnes Mažeika 
tė, Viola Tylaitė ir Elena j 
daitė.

Spudaitė yra pasižymėji 
muzikantė mokyklos orkes 
re. Ji groja fleita ir skaml 
na pianu. Linkėtina dar dai; prasidėjo 
giau pažengti muzikos mei

St. Serž. A 
liūs, po pu 
tarnybos Ha 
želio 4 d. ] 
Labai nudžii 
škius. Ir pa

misijas

į lietuvių pa-Kristopas Miedžius
Šis jaunasis 

yra gimęs 1937 metais, bir
želio mėn. 11 dieną. Tai tiklį-a su vaidinimu, kad^ beveik 
6 metų, bet gudrus kaip ke- be pertraukos visa mokykla 
liolikos metų berniukas. Jau 
ilgas aikas, kai jis mokosi'Programoje dalyvavo 
pijano ir yra dalyvavęs see- j jauniausio lig vyriausių. Vi- 
noje keliolika kartų. Jis tarp 
kitko moka skambinti „A- 
guonėlės”, „Klumpakojį’,’ 
„Marinų himną”, „The Cai- 
sons go rolling along” ir dau
gybę kitokių. Be pijano jis 
lavinasi ir dainos mene. Pa
dainuoja lietuviškų ir kitų 
dainelių.

Kristupukas bus tikras lie
tuviukas amerikoniukas, nes 
lygiai moka šnekėti lietuviš
kai ir amerikoniškai. Be to, 
jis yra labai gyvo būdo ir su
manus. Kartais šneka kaip 
užaugęs. Kai pasirodo scenoj, 
tai apleidžia sceną taip vik
riai, kad nepamatai, kai jo ir 
nebėra. Kristupo tėveliai,

išpildė savo programos nr.
nuo

sus labai patenkino savo ga
biu šokimu Sutkaitė, ji šoko 
baletą, kaip tikra artistė. 
Kartais abejojai, ar ji skrajo
ja ar šoka. Tikrai gabi šokė
ja...

Jaunesniųjų mokinių ,, lė
lių” šokis, nors paprastas, bet 
labai sumaniai sukombinuo
tas, nes visi šokėjai pasirodė 
dvigubais veidais, todėl publi
kai labai patiko ir visi susiža
vėjo tais dviveidžiais šokė
jais.

Vaikų Darželio orkestro 
pasirodymas visus gražiai 
palinksmino, ypač 4 metų ar 
dar jaunesnis orkestro kapel-

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, birželio 13 d., 
3:30 vai. popiet, šv. Kazimie
ro par. salėje yra šaukiamas 
didžiulis susirinkimas. Bus 
prakalbos, rodomi judamieji 
paveikslai ir kitokia progra
ma. Laukiama lietuvių iš a- 
pylinkės.

NOVENA

Šią savaitę lietuviai tai 
kitų novenų su didžiu pamaL J angliš- 
dumu atlieka noveną į Šj 
Antaną, o birželio mėn. j 
dieną bus pasveikinti visi Ai 
tanai ir šv. Antanas tikri 
suteiks daug gerybių visienį

EMILIJOS GROŽIO SALONAS .

komis Raudonajam Kryžiui

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

yra abu geri lietuviai ir šv. 
Kazimiero parapijos parapi
jiečiai. Jie gyvena 132 Miffin 
St. Šį rudenį Kristupas pra
dės lankyti lietuvišką kata
likišką mokyklą. Tikimės, 
kad nuo tada jį dažniau visi 
pamatysim ir išgirsim links
minant lietuvius. Jis dalyva
vo ir neseniai surengtame 
koncerte Motinos Dienos pro
ga. Linkime pasisekimo mok
sle ir gyvenime.

Šis aprašymas tegul bus 
jam dovana 6 metų gimtadie
niui paminėti.

su rimta dirigento uniforma 
ir labai rimta išvaizda, atro
dė, kaip senas muzikos pro
fesorius. Čigonių šokis ir kiti 
numeriai taipgi skoningai 
praėjo. Bet daugiausia juoko 
ir linksmybės visiems sukėlė 
,,negriukų” pasirodymas. Jie 
taip visus nuteikė, kad kiti 
leipo iš gardaus juoko.

Baigimo diplomus ir dova
nas už gerą mokslą ir neap
leistas pamokas išdalino kleb. 
kunig. Valančiūnas, kurs ir 
gražų žodelį pasakė, primin
damas, kokia laimė, kad mes 
turime savo mokyklą

gera buvo!.. .
Jurgis Karpis, serž., vėl 

gavo atostogų ir aplankė sa
vus. Jis turi progos daug ke
liauti. Iš paskutinės savo ke
lionės vėl parvežė įvairių do
vanėlių. Vienas jo pažįsta
mas gavo labai gražią indijo- 
no galvą, tik ne nukirstą, bet 
iš medžio išdrožtą, tai nėra 
ko ir nusigąsti...

Kazys Norkus labai paguo
džiančiai rašo savo senai ma
mytei ir ramina ją visomis 
galimomis priemonėmis. Jis 
ir dalį savo uždarbio prisiun
čia.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI j

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

■:esis iki bir- išvydęs sav 
Lįs su atlai- ~ 
Lfidd. Misi- 
Lldas, pasijo- 
Lvaitę misijos

Sekmadienį 
bažnyčioje.

Baltimore 
lio 19 d.

k labai įdo- 
k Nuoširdžiai 
įparapijie- 
k gausingai 
s ir naudotis

Hartf(

|j. Kelmelis.

U centrali- 
įiiželio 13 d; 
gerbimo iš

sigyta tamy- 
Moštas gar-

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

Telefonas: POplar 3307

Tet REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. j
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

I iv. Elžbietos 
Į Klintie Str., 

.1} ir pamokslą 
p kunigas. 
■Linden Hall, 
t įvyks kalbų 
pna, tarnybi- 
ikėlimas. Kai
pti „Ameri- 
ps” redakto- 

! Paulauskas

w SEIMAS

—Dr. Al 
tįstas, išė; 
Jam šutei 
laipsnis.

— Bened 
rininkas, y: 
nų nelaisvę

— Raude 
tuvių skyri 
lerija Ks 
skyrius ve< 
automobili:

— „Hari 
ko įdėti vis 
paveikslus, 
raginami y

— Mūsų 
lietuviais 1 
miausi Jui 
das Matusi

— Slaug 
Elena Kad 
kaitė.
- Šv. J 

vysk. O’Br 
Sabulį, ki 
Conn. Jis 
rianapolio

— Dėl ko turėčiau eiti su tavim? — paklausė 
ta paslaptinga žmogysta, akis atrėmusi į tolį. Be
galybė didesnė yra už tavo karalijas, o ji yra ma
no viešpatija.
^Karalius Kofetua nuleido galvą ir atsakė:

— Argi neliūdna tau amžinai keliauti ? Pasilsėsi 
mano soste, o ant mano krūtinės pasieksi tos klai
džios kelionės galą. Paliausi ilgėtis, ir tavo akys 
amžinai nebežiūrės svajingos labiau, negu kada 
nors.

Karalius Kofetua puolė prieš ją ant kelių.
— Tu mano ilgesys! — sušuko sudėjęs rankas, 

— neleisk man mirti iš skausmo! Ar neapkenti 
manęs ?

— Dėl ko turėčiau neapkęsti? — atsiliepė. — 
Juk nieko pikta nesi man padaręs.

— Tad būki mano, — maldavo karalius Kofetua. 
Moteriškė neatsakė, apsiblausė, pagaliau ištarė: 
— Nemyliu tavęs, karaliau. Tavo meilė be at

garsio pranyks, kaip sapnas.
Gražiojo jaunikaičio išblyškusiu veidu riedėjo 

ašaros, bet jis nuslopino raudą ir pratarė:
— Meilė mana, net ir be atgarsio, nepranyks. 

Meilė iš to gimsta, gaivinasi tuo, ką duoda, ne tuo, 
ką gauna. Būki mano, būki mano!

Ji iš lėto nuleido galvą ir tarė:
— Tad imki mane, kad ilgiau nebekentėtum!
Be žodžių, padūkęs nuo laimės, prispaudė ją 

prie krutinės.
Vėliau ėjo per negyvą didžių bazilikų ir tuščių 

rūmų miestą, per žydinčius sodus ir amžinai at
mintinus antkapius, ėjo negyvomis gatvėmis, ir 
įžengė į šventyklą, kur iš tviskančio graikų mozai
kų aukso, baltos procesijos apaštalų ir pranašų, 
tartum apokalipsinės poemos būtybės didžiomis 
akimis į juodu žiūrėjo, o už jų, iš to paties ryškė
jančio paveikslo, simboliški žvėrys, čia briedžiai, 
gesiną troškulį prie šaltinio, ten karveliai, gerią 
iš plataus dubens, harmoningai skaidrėjo, surieda
mi savo poetinį grožį su žmogiškų būtybių iškil
numu tuose paveiksluose.

Po baldakimu, apdengtu nuostabiais audiniais, 
kurio tamsiai žydriam dugne aukso šakos, metū
gės ir gėlės nematytų žemėje augalų pilnoje gro
žio harmonijoje pynėsi ir vyniojosi, netoli didingo

sarkofago, stovėjo sostas iš dramblio kaulo, meis
tro ranka išrašytas išpuoštas pakiliais paveikslais 
liūtų ir paukščių, vynuogių ir varpų šventųjų ir 
angelų. Soste sėdėjo senas kunigas purpuro dra
bužiais, išdžiūvusiomis ir pageltusiomis rankomis 
tartum iš dramblio kaulo, ir mirgančiomis brange
nybėmis senų žiedų, žėrinčių smaragdais ir rubi
nais šventyklos prietemoje.

Ties to bažnyčios kunigaikščio kojomis atsi-> 
klaupė karalius Kofetua ir iš gilios pagarbos dre
bančia ranka, tarytum numirėlį liesdamas, pa
traukė jį už purpurinio apsiausto, prašydamas pa
laiminti ir Dievo akivaizdoje su elgeta sujungti. 
Pamažu atsistojo šimtametis senelis ir, lyg iš mie
go pažadintas, iš lėto pasipurtė, pasirėmęs į mar
muro, žalvario ir sidabro sarkofagą, kuriame per 
siaurą dangtelį buvo matyti bebaigiąs trūnyti, 
pajuodavęs Romos didžiūno kūnas, besėdįs ant 
želvės suoliuko: puvenos ir pelenai aukso, žem
čiūgų, perlų ir brangiųjų akmenų skaistybėj ir 
pažeminančioj niekybėj bei gūdžioj karsto vie
numoj !

Svyruojančiu žvilgsniu kunigas atsitraukė nuo 
išdidumo paminklo, susimąstęs šyptelėjo kara
liui Kofetua ir jo sužieduotinei, kurie, rodėsi, taip 
svajojo apie laimę, pavasarį ir viltį, atsisuko į 
altorių, iškaltą iš vaiskaus Egipto alebastro, per 
kurio išraižytas, blankiai geltonas, kaip mėnulis, 
sienas viduj degančios sidabro lempos salėje, ta
rytum ryto brėkšmės šviesa, į bažnyčios prieblan
dą liejosi, ir ten surišo jaunųjų rankas amžinu ry
šiu.

Po šventų apeigų, kaip sapne, karalius Kofe
tua apkabino savo žmoną, pasisodino priešais sa
ve ant juodo žirgo, ir zovada pasileido per negy
vą miestą, kuris užu jo nyko rūkuose, į naujo gy
venimo rytmetį, — ilgai jojo beribe pinijų giria, 
iš kurios aromatas kilo dangop, kaip svaiginą dū
mai iš milžiniškų smilkytuvų. Žolės stiepėsi ir len
kėsi, tartum ežero vilnys, o buvo pilnos baltų žvai
gždžių, taip kad rodėsi, jog paukščių kelias su
biro į dulkes ir, kaip sniegas, girios prieglobstin 
nukrito, (^paukščiai čiulbėjo ir vėjelis pūtė. Plo
kščios plačios pinijų karūnos sudarė tartum ža
lius debesis, susibūrusius į ilgas eiles, sugulusias

viena ant kitos, o tolumoj buvo girdimas jūros 
šniokštimas, kai bėgo į žemą pakraštį ir vėl trau
kėsi atgal į savo visad neramią, niekad rimties ne- 
pažįstančią įsčią... Ilgai jojo pinijų giria, ligi pri
jojo rūstaujančios jūros pakraščius, kur šiaurės 
jūrininkų laivas sukosi saulės spinduliuose. 
Atrodė, lyg aukso slibinas, o jo burės buvo 
raudonos, kaip kraujas. Ir šitas laivas nune
šė karalių Kofetua ir jo žmoną per putojančių 
vandenų gelmes į šiaurę, kur pilis rūsti, kaip vė
tra, juodavo aukštoj pakrantėj. Iškilmingas bu
vo įvažiavimas, ir niekas nesistebėjo, kad kara
lius tą elgetą vedė, nes buvo gražesnė už visas 
mergaites, kokios iki tol buvo gimusios.

Džiaugsmo svaigulys siekė padangę ir varpai 
tolydžio skambėjo, ir tik vienas pily buvo liūd
nas veidas — karaliaus Kofetua veidas. Bet nie
kas to tylaus liūdesio nepastebėjo, be seno auklė
tojo, kuriam karalius kalbėjo:

— Kaip galiu būti laimingas, jei josios siela 
kažkT klajoja nežinomose tolybėse? Atidavė 
man savo saldų kūną, atidavė savo užuojautą, 
bet meilės man nedavė. Laikau ją glėbyje, o ta
čiau mano ilgesys nenurimo. Žmona mano, nors 
ir prie mano širdies ilsisi, visad man tolima liekti!

— Pats save kankini, o neturi priežasties. Ta
vo žmona myli tave, tikėk.

Bet karalius pakratė galvą.
— Eik su manim, — tarė, — ir pamatysi. Nie

kad josios akys neatsispindėjo manosiose, nors 
beviltiškai ilgėdamasis jų žvilgio ieškau. Eik ir 
pamatysi.

Ir sušaukė karalius Kofetua visą savo dvarą 
karalienės pagerbti, ir atvedė savo žmoną į gin
taro salę, ir pasodino ją sidabro soste, ant kurio 
tvaksėjo dimo baldakimas, ir atsiklaupė ties ba
somis elgetos kojomis, baltomis, kaip dramblio 
kaulas, ir kadaise sukruvintomis begalinėse po 
pasaulį klajonėse. Ties tomis kojomis padėjo sa
vo žemčiūgų vainiką ir žiūrėjo aukštyn, į žmoną, 
ir tyliam skausme maldavo vieno jos žvilgio. Bet 
josios akys klajojo per atdaras salės staktas kaž
kur toli, kur tarp porfyrinių kolumnų mėlynoji 
jūra blizgėjo, putotomis vilnimis maudydama mar 
mūrinius rūmų laiptus. Ir balo, kaskart labiau

ptuvių R. K. 
pjungos dvi- 

: įvyks š. m.
Hotel New 

lik City. Pra
balo karalius Kofetua, ir konvulsingai spaudi p0 sesijų, 
rankas, ir šnabždėjo; -kisvečiams

— Manoji meilė auga dėl to, kad visiškai atšilę -ame 
duodu. Auga ir ryja mane, kaip liepsna kad ryjiLf 
alyvą lempoj ! Įy8,

O tuo tarpu karalienei buvo atiduodama ketuFW suteiks 
rių gaivalų pagarba. Pirmiausia mūsų motinos tisija, į ku- 
dregnosios žemes. Lietum krito ant sidabro sostai, Bnmdza, 
rožes ir lelijos ir visos daržų gėlės, ir visos lauka 
varpos, o karalius Kofetua prijungė dar visą savą 
kenčiančios širdies jautrumą, — bet josios akysi 
nors saldžiai šypsojosi, žiūrėjo į tolį.

Buvo atiduodama pagarba mūsų gaivintojo, ty
rojo oro. Lakštingalos ir strazdai čiulbėjo ginta-Į 
ro salėj, stebuklingais garsais smuikai ir fleitos! 
aidėjo po pilį, kaip angelų chorai, o karalius Ko-| 
fetua prijungė dar visus savo sielos žydriuosius! 
sapnus, bet karalienės akys, nors ji dvasios paki-1 
lime sudėjo rankas, žiūrėjo į tolį. Buvo parodytai 
pagarba visų sutvėrimų ramintojo — giliojo van-| 
dens. Pasipylė priešais sostą srovė žėrinčių perlų,! 
o karalius Kofetua pridėjo dar visas savo ašaras! 
— bet ji, nors akys pasruvo, žiūrėjo į tolį.

Sukurta, kaip pagarba galingiausio žmonijos! 
draugo, šventoji ugnis; visi kvapsniai, atplukdyti! 
iš tolimųjų svečių šalių, o kai pradėjo rūkti iš au-į 
kso ir sidabro smilkintuvų ir pripildė salę debesų,! 
per kuriuos dar prasimušė sąnarių vaiskumas iri 
žvaigždingoji aušra tų dviejų užburtų, paslaptin-| 
gų, neatspėtų elgetos akių, taip svajingai įsižiūrel 
jusiu į tolį, — karalius Kofetua pabučiavo josios 
kojas, baltas kaip dramblio kaulas; o tam pabu-] 
čiavime buvo visa jo meilės aistra, visa tyra jo] 
sielos ugnis, visas jaunas jo sielos įkarštis ir pas-, 
kutinę kibirkštis jo suardyto gyvenimo. Kaip nuj 
laužta lelija, jis gulėjo nebegyvas ant žemės. Jo lū! 
pų paliestas, paraudo išblyškęs josios veidas ir, vi-] 
sam dvarui prikaišiojant, riedėjo iš karalienės] 
našlės akių karčios ašaros: sudejavo ji nepajuda-Į 
mai sėdėdama sidabro soste, kaip statula, su žem
čiūgų vainiku, triskart garsiai sudejavo, bet jo-1 
sios akys, verksmo miglų aptrauktos, vis dėlto 
tebežiūrėjo į tolį, į beribę, į svajingumą, į mįslin-Į 
gumą, nes kitaip žiūrėti nebuvo joms leista... J

Išvertė P. Gaučys

Mahanc

M J. Jan-

Porganizaci- 
’ Žinių” bei 

povė, prašau 
pingai daly-

I. Aleksis, 
d pirminin.

pMAN 
ta

ra Senu

^traci- 
^Vaičhilai-

Gegužės 
į kunigus I 
Jono ir Elz 
Šimkų sūni

Kun. B< 
gimė 1918 : 
hanoy City 
dėjo šv. Ju 
je mokyklo 
aukštu laiĮ 
tus lankė M 
štesnę mok 
jo į šv. Kar 
Overbrook, 
kurią lanki 
Seminarijoj 
deliais gabi 
tyje, nes ] 
mokslo įgij 
už pasižymi 
Šimkus įšve 
J.. E. kardi 
Šv. Petro ii 
je, Phila., P

Primicija: 
Šv. Mišias j 
Juozapo ba 
noy City, Pž 
tinis klebon 
—arkikunig 
vičius iš Ta 
nu, kun. L. 
Frackville 
Ceremonijų 
misijonieriu 
C. P. iš W 
Mass.

^tniota, 
^Lietuvių 

leidinys, 
r'kiis kai- 
bct50e&-

pamokslą pi 
kauskas iš 
kunigai, ki 
micijose, bu 
mantas iš < 
V. Vežis iš I 
P. Laumakis



io- June 11 d., 1943

d. mirė Pranas 
metų, gyv. 1848 
amden, N. J. Pa- 
elio 10 d. šv. Ma
se iš šv. Jurgio 
ds, Camden, N. J. 
Bakanauskas, 13 
t, mirė birž. 4 d. 
nrželio 8 d. šv. 
pinėse, Philadel-

Šis susirk f 
svarbus. 
yauti, tegul .J 
draugus įp 
tiečiai”tą?l ~
dyti geriauįj* yonne,

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

lefonu pran&:
skui,oiiaaJ
sakymus h p^jo iua . sunanKa ly-

Parapijoų' mt metų, kai įšven- 
331 Earn su an. Mykolas Keme-

Baltimore, Md

AMERIKA 5

KNYGA APIE LIURDO STEBUKLUS

se patarnavo 
kas.

gr.

Ų VAJUS

ebono sukaktis
io 10d . sukanka ly-

331 Earpstr^
.pijos klebonas, šios 
s proga, klebonui 
Kemežiui pagerbti 

choras birželio 1 3d. 
,k. ruošia iškilmingą 
ę, kuri bus par.sa-

ų Vajus bus 
iv. Kazimiero pa
tyčios birž. mėn. 
ekvienų mišių ir 
us ten pat išpar- 
to bonai. Tą die- 
ž keliolika tūks- 
loti karo bonų. 
a prisidėti, kad 
nberį su lietuviš- 
isi laukia tos die- 
: daugiau galėtų 
ro bonams tą die-

va-

DABB^

Birželio g į 
Convention į 
įteikti baigC 
soma Hallahb 
school stndet-į 
praėjo labaiUiauuc nuveua prie

Pažymėtu Pe^s būna trečiadie- 
diplomus gavt val- vak- lietuviš“ 
šv. Kaziai^ > vaL angliškai, 
rapijietės-m°Ji Komunija 
i: 13 d npr Q

Nuo Šeštinių iki sekmadie
nio buvo karštos dienos, ar
ti 100 laipsnių. Daug kas su
sirgo. Ona Vasiliauskienė, 
darže žoles apkarpinėdama, 
nualpo, net kalbos neteko. 
Pašauktas gydytojas ligoni
nėse negavo vietos ligonei, 
tad gydė namie.

SU SI RINKIM AS

lį, birželio 13 d., 
piet, šv. Kazimie- 
ie yra šaukiamas 
.sirinkimas. Bus 
•odomi judamieji 
7 kitokia progra- 
na lietuvių iš a-

tė, Viola 
daitė.

Spudaitėyn 
muzikantė į

no komisija kviečia 
usiai atsilankyti.

Rengėjai.
olatinė Novena prie

13 d. per 9 vai.

wark, N. J

bus 
mi-

Teko aplankyti ligoninėje 
kleb. kun. J. Lietuvninką. 
Sakė, ligbninėje du asmens 
mirė nuo šilimos. Klebonas 
savo kambaryje eidamas par 
puolė, susimušdamas akį ir 
kelį. Dabar bijo vienas vaikš
čioti. Gaila mūsų sergančio 
klebono, kurs per Kalėdas su 
lauks auksinio kunigystės 
jubiliejaus.

na pianu. 
giau pažengti-

Šią savaitę; 
kitų novenuc 
durnu atliek

iečių į misijas
'rejybės lietuvių

misijos prasidėjo 
31 d.ir tęsis iki bir- 

*■ d.; baigsis su atlai- 
;elio 13—15 dd. Misi- 
T. Geraldas, pasijo- 

tirmą savaitę misijos 
ai, antrą — angliš-

pa-

St. Serž. Albertas L. Kara
lius, po pusketvirtų metų 
tarnybos Havajų salose, bir
želio 4 d. parvyko poilsio. 
Labai nudžiugino savo nami
škius. Ir pats džiaugiasi vėl 
išvydęs savo gimtą namelį. 
Sekmadienį pasimeldė savo 
bažnyčioje.

Baltimorėje bus iki birže
lio 19 d.

J. K.
dienąbusp^ 
tanai ir į 
suteiks daug

s vedamos labai įdo- 
mingai. Nuoširdžiai 
isus savo parapijie- 

raimynus gausingai 

LIJOS GROŽIO Stalonėmis.'

). kun. Ig. Kelmelis.
Plaukus garinį 

vėliausios mafe;

Hartford, Conn

ĮVAIRCS GAIIii

nden, N. J.
io lietuvių centrali- 
itetas birželio 13 d. 
:arių pagerbimo iš- 
Yra jau įgyta tarny-

Tie įvykiai šimtais atvejų 
kartojasi mūsų dienomis. 
Juos stebi tūkstančiai gydy
tojų, profesorių iš visų kraš
tų, visokių tautų ir visokių 
įsitikinimų. Ir jie turi pripa
žinti, kad Liurde vyksta kaž
kas, ko negalima gamtos 
priemonėmis pasiekti ir iš
aiškinti, — kad Liurde taip 
aiškiai pasirodo ano pasaulio 
ranka.

Žodelis skaitytojui
Atsiklausęs telegrama, iš 

už fronto linijų „Darbinin
kas” gavo vysk. Bučio leidi
mą perspausdinti jo knygą. 
Naujai išleidžiamoji knyga 
apie Liurdą bus gausiai pa
veikslais papuošta. Vien tų 
paveikslų klišių padarymas 
kaštuos apie $170.00, pats 
gi knygos išleidimas atseis 
netoli dvidešimts šimtų do
lerių. Tačiau „Darbininkas” 
ryžtasi to darbo imtis, žino
damas žmonių meilę prie 
Liurdo Šv. P. Marijos ir susi
domėjimą tais nepaprastais 
mūsų laiko įvykias. Tikimasi, 
kad visi lietuviai, kurie tik 
gali, prisidės savo auka prie 
taip svarbios knygos išleidi
mo.

Jei kas aukos nemažiau 
$5.00, gaus knygą ir jo var
das bus įrašytas į Knygos 
Rėmėjų skaičių. Pačioje kny
goje bus rėmėjų vardai, ku
rie liudys tų žmonių įvertini
mą lietuviškos knygos ir 
greitą prisidėjimą prie kata
likams svarbaus reikalo.

Aukas ir užsakymus siųs
ti adresu: „Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Iš anksto reiškia
me nuoširdžiausią padėką, 
nes paremiate didelį spaudos 
reikalą, apie kurį popiežius 
Pijus X pasakė:

— Veltui statysite bažny
čias, veltui darbuositės mi
sijose ir steigsite mokyklas;1 
visi jūsų geri darbai, visos j Juozas ižiūl.gjo skers0. 
jūsų pastangos bus sunaikin-l . k- f . inantį žm0. 
tos, ^ei nepasinaudosite tuo į , 1
pačiu metu taip svarbiu gin- 
klu, kokiu yra gera katali- ” 
kiška spauda.

Kun. J. Prauskis.

šluoju laukan dulkes. Krau
tuvę palieku.

Pranas Bekampis.(Gil- 
birže-Kai vokiečių armijos pul 

kai geležiniu batu marša- 
vo per Prancūzijos žemę, kai 
minios žmonių bėgo nuo už
plūstančio nacių tvano, pali
kęs viską gelbėjosi ir rašyto
jas F. Werfel. Likimas jį nu
bloškė į Liurdą. Čia prasidėjo 
didžiausio įtempimo valan
dos. Kiekvienu momentu ra
šytojas, kaip kovojęs prieš 
nacius, galėjo būti išduotas. 
Ryte keldamasis jis nežinojo, 
ar vakare bus laisvas, ar at
sidurs kalėjime ir bus pa
smerktas mirti. Bebūdamas 
Liurde ir pažinęs Šv. Berna
detos gyvenimą bei Liurdo 
stebuklus, jisai, nors būda
mas žydas, padarė pažadą, 
kad jei Dangaus jėgos padės 
jam iš to pavojaus išsigelbėt, 
jisai parašys knygą, kurioje, 
kaip tik begalės, iškels Šv. 
Bernadetos garbę. Ir Apvaiz
da jį išvedė gyvą.

Atvykęs į Ameriką tasai 
garsus rašytojas savo įžadą 
ištesėjo, parašė knygą „The 
Song of Bernadette.” Tas vei
kalas taip pagarsėjo, kad il
gą laiką buvo labiausiai per
kama knyga Amerikoje. Ji y- 
ra išėjusi jau ir prancūzų 
kalboje. Dabar pagal tą kny
gą gaminama krutamieji pa
veikslai.

Profesoriaus ilgij metų 
tyrinėjimai

Liurdo įvykių garsas dide
lis ir jais susidomėjimas ne
paprastas. Bet mes, lietuviai, 
jau turime puikią knygą apie 
Liurdą: „Šv. P. Marijos Ap
reiškimai Liurde”. Ją parašė 
J. E. vysk. Būčys. Tai gilaus 
proto žmogus. Dabar jisai y- 
ra rytų apeigų vyskupas, 
vienintelis lietuvis, kurs turi 
aukštas pareigas Vatikane,

vak., lietuvių parapijos salė
je, 225 Phillip St.

MAIZEVILLE, Pa 
berton), sekmadienį, 
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.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Sukakčių Dienos
Birželio 13 d. sueina 5 me

tai, kai mirė mokytojas sava
noris ir novelių vertėjas Jo
nas Trečiokas.

Šv. Bernadeta,
kuriai Liurde 1858m. vasario 
11 d. pirmą kartą apsireiškė 
Švč. Panelė Marija. Šis pa
veikslas imtas prieš jai įsto
jant į vienuolyną.

Birž. 14 d. sueina lygiai 30 
metų, kai mirė rytinės Lie
tuvos švietėjas kun. Fel. Se
reika.

Valančiaus laikais jis mo
kėsi kunigų seminarijoje 
Kaune ir buvo taip neturtin
gas, kad atostogoms iš semi
narijos į tėviškę (buvo kilęs 
iš Pušaloto parapijos) parei
davo pėščias. Likęs kunigu 
ėmė rūpintis lietuviškų kny
gų platinimu ir leidimu. Dar 
1896m., spaudos draudimo 
metu, Prūsuose išleido lietu
vių kalbos vadovėlį, kuriame 
vieton tada įprasto lenkiško 
„W” ėmė vartoti lotynišką 
„V”, kaip kad dabar rašoma. 
Jis pirkdavo slaptai leidžia
mas lietuviškas knygas ir jas 
nemokamai žmonėms dalyda
vo, tuo būdu spaudos reika
lams išleisdavo daugiau 3,000 
rublių.

Už tą ir už mokymą jauni
mo lietuviškai skaityti rusų 
valdžiai pabaudos sumokėjo 
300 rublių. Dieną prieš mir
damas su vargu atlaikė Mi
šias, maldingai. Mirė turėda
mas 69m.

Nelaimingas
Moteris (valkatai): — Tu 

toks didelis, sveikas vyras. 
Kodėl neieškai kur nors dar
bo?

Valkata: — Moteriške, pa
sakysiu tau savo nelaimę. 
Aš esu nelaimingas tarpinin
kas.

Moteris: — Ką tai reiškia?
Valkata: — Esu per sun

kus lengvam darbui ir per 
lengvas sunkiam darbui.

Palengvina
— Labą rytą, — linksmai 

tarė gydytojas savo ligo
niui, — kaip jautiesi šį rytą? 
Neturi skausmų ar dieglių?

— Taip... ir ne, — atsakė 
ligonis. — Daug geriau jau
čiuosi, tik labai skauda krū
tinę, kuomet turiu kvėpuoti. 
Pasirodo, kad kvėpavimas 
man tik kenkia.

— Ar taip ? —. pridūrė gy
dytojas džiaugsmingai. — 
Greitai tau duosiu ką nors 
kvėpavimui sulaikyti.

Pasakė tiesą
Mokytoja: — Elenute! Pa

sakyk man, kuo vadiname tą, 
kurs kalba per visą dieną?

Elenutė: — Mokytoja, pa
nelė.

prie popiežiaus. Prieš kiek 
laiko jisai pats buvo nuvykęs 
į Liurdą, iš dokumentų ir 
pirmaeilių šaltinių tyrinėjo 
nuostabius Liurdo įvykius, 
kalbėjosi su stebuklingai iš
gijusiais ligonimis, su dakta
rais, kurie matė gamtos prie
monėmis nebegalimus bepa- 
gydyti sunkiai sergančus, o 
kurie paskiau turėjo pripa
žinti, kad tie nepagydomieji 
stebuklingu būdu pasveiko. 
Tuos savo tyrinėjimus vysk. 
Būčys ir paskelbė minėtoje 
knygoje.

Pagerbiant dvejas 
sukaktuves

Šiemet sueina 85 metai 
nuo pirmojo Šv. P. Marijos 
apsireiškimo Liurde, be to— 
neseniai vysk. Bučiui suėjo 
70 metų. Pagerbiant pradžią 
tų malonių šaltinio, kurios 
taip gausiai liejasi Liurdo 
stebuklais, laikraštis „Darbi
ninkas” pasiryžo išleisti nau
ją laidą knygos apie Liurdą, 
nes anksčiau turėtos atsar- ---- ■ ..   )»■ ..r, i -

—Dr. Alb. Povilonis, dan
tistas, išėjo į kariuomenę. 
Jam suteiktas leitenanto 
laipsnis.

— Benediktas Vaitkus, jū
rininkas, yra patekęs į japo
nų nelaisvę.

— Raudonojo Kryžiaus lie
tuvių skyriui vadovauja Va
lerija Kauniety tė. Dabar 
skyrius veda 1,200 dol. vajų 
automobiliui nupirkti.

— „Hartford Times” suti
ko įdėti visų lietuvių karių 
paveikslus. Tėvai ir giminės 
raginami pasinaudoti.
—— Mūsų miestas į&siž^Rny 
lietuviais lakūnais, kurių žy
miausi Jurgis Pranaitis, Ta
das Matusevičius.

— Slaugės mokslus baigė 
Elena Kadžiutė ir Jeveraus- 
kaitė.

— Šv. Juozapo katedroje 
vysk. O’Brien įšventino kun. 
Sabulį, kilusį iš Ansonia, 
Conn. Jis buvo lankęs Ma- 
rianapolio kolegiją.

Palestinoje šiuo metu yra 
1, 585,545 gyventojai, kurių 
905,864 musulmonų tikybos; 
543, 881 žydų; 175,366 krik
ščionių ir 10,434 kitokių.

Brooklyno vyskupijoje per 
Velykas našlaičiams užlaiky
ti surinkta $255,800.61 au
kų.

Žinoma
— Kaip matau, gerą darbą 

dirbi, Juozai. Matyt, visą 
krautuvę iššlavei?

Atauginami j lva įr paruo§tas gar- 
pasaiw §as

—-i- ,. ryte šv. Elžbietos 
VEIDOfe je, E. Blanche Str., 
——šy. -mišios, 

atlaikys ir pamokslą 
lietuvis kunigas, 
popiet Linden Hall, 
16 St., įvyks kalbų 
programa, tarnybi- 

ivos iškėlimas. Kal- 
Į pakviesti „Ameri- 
„Vienybės” redakto-

Plauką spalvos Ė

FA IR KRISTUPAS ŽB
EN STREET muit

Telefonas: POplar 330'

J. Forgach iš Frackville, kun.
J. Basovsky iš Emaus, Pa., 
kun. A. Nevarauskas iš Gi
rardville. Penna... ir kun. S.

■ * 1 1 ■ - - ' »—

Venslauskas, vietinis vika
ras.

Ilgiausių metų!

Palestinoje pragyvenimo 
brangumas nuo karo pradžios

Newtown, Pa

t 8434.

[CHMOND GROfflll
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Stepone®

NININKŲ SEIMAS

Savininkai Lietuviai StaponsrIS kos Lietuvių R. K. 
PERKAME ČIA - REMIAME Si^kų Sąjungos^ dvi-
Eichmond Street

Mahanoy City, Pa
julseimas įvyks š. m. 

o 10 d. Hotel New 
New York City. Pra-

------------------------------- "7 vai. ryte. Po sesijų, 
ilo karalius Kofetua, ir kone Jyviams bei svečiams 
mkas, ir šnabždėjo:
— Manoji meilė auga dėl to,k 
jodu. Auga ir ryja mane, kaip k 
yvą lempoj! 
O tuo tarpu karalienei buvo £ 

ų gaivalų pagarba. PirmiausisJ 
rėgnosios žemės. Lietum krito ę

j bus (tame pačiame 
je) bankietas.
informacijas suteiks 

įį įimo komisija, į ku- 
, muz. J. Brundza, 
Dulkė, muz. J. Jan- 

įžės ir lelijos ir visos daržui. luz- 4’ eVlsminąs- e 
arpos, o karalius Kofetua priju? ns W1 organizaci- 

v’ L ' Muzikos Žinių” bei
ors saldžiai šypsojosi, žiūrėjo i1 eities gerovė, prašau 
Buvo atiduodama pagarba mis ime skaitlingai daly-

enčiančios širdies jautrumu-'' Muzikos Žinių” bei

Buvo atiduodama pagarba M; 
yjo oro. Lakštingalos ir straz^ 
i __UJ, -I-'. ' ’ „ ’ _ ". 
įdėjo po pilį, kaip angelų chort 
itua prijungė dar visus savo P 
a,pnus, bet karalienės akys, no^ 
me sudėjo rankas, žiūrėjo į to^ 
agarba visų sutvėrimų ramioj' 
ens. a — — . ..

karalius Kofetua pridėjo dar
- bet ji, nors akys pasruvo, 
Sukurta, kaip pagarba gali^

raugo, šventoji ugnis; visi 
5 tolimųjų svečių šalių, o kai p^; 
so ir sidabro smilkintuvųir p^ 
er kuriuos dar prasimušė sąi^; 
vaigždingoji aušra tų dviejų 
ų, neatspėtų elgetos akių, jajpį 
LlOllį į ----- n.aiauuu^«- ,r. _ . .
ojas, baltas kaip dramblio ka^ e gauti A. Vaičiulai- 
iavime buvo visa jo meilės 
ielos ugnis, visas jaunas jo si^,' 
utinė kibirkštis jo suardytoj 
lūžta lelija, jis gulėjo nebegy^1,
U pancoiao, jjcxj. uuuv 

am dvarui prikaišiojant,
..v.. --- .

įai sėdėdama sidabro soste, Nį 
iūgų vainiku, ^^art gab
ios akys, verksmo miglų aP;,-j

d salėj, stebuklingais garsais^ įsandras J. Aleksis, 
TS. Centro pirminin.

auja Knyga
■oa visų sutvėrimų nuiuwr.! LITHUANIAN 
Pasipylė priešais sostą sį ANGUAGE

prof. Alfred Senn 
ima įsigyti 
rikos” Įstaigoje 
So. Ninth Street 
na tik 40 centų

usių į tolį, — karalius Kofetua KOS administraci-

NE HISTORY OF 
įf ITHUANIAN 

uizia lelija, j.» guieji;gį, terattre 
ų paliestas, paraudo isblysK^
am dvarui prikaišiujaui, gausiai iliustruota, 
ašies akių karčios ašaros: sjS >usl. ir yra Lietuvių 

io Instituto leidinys, 
egzemplioriaus kai

lį o užsisakant 50 eg- 
ibežiūrėjo į tolį, į beribę,! |ių ar daugiau—30c.
urną, nes kitaip žiūrėti neb^

Gegužės 29 d. įšventintas 
į kunigus Bernardas Šimkus, 
Jono ir Elzbietos (Tirviūtės) 
Šimkų sūnus.

Kun. Bernardas Šimkus 
gimė 1918 m. kovo 24 d. Ma- 
hanoy City, Pa. Mokslą pra
dėjo šv. Juozapo parapijinė
je mokykloje, kurią baigė 
aukštu laipsniu. Dvejis me
tus lankė Mahanoy City auk
štesnę mokyklą. Paskui įsto
jo į šv. Karoliaus seminariją, 
Overbrook, Philadelphia, Pa., 
kurią lankė dešimts metų. 
Seminarijoje pasižymėjo di
deliais gabumais mokslo sri
tyje, nes per dešimts metų 
mokslo įgijo net 14 medalių 
už pasižymėjimą. Kun. Bern. 
Šimkus įšventintas į kunigus 
J.. E. kardinolo Dougherty, 
Šv. Petro ir Povilo Katedro
je, Phila., Pa.

Primicijantas laikė Pirmas 
Šv. Mišias gegužės 30 d. šv. 
Juozapo bažnyčioje, Maha
noy City, Pa. Patarnavo: vie
tinis klebonas, kun. P. čėsna, 
—arkikunigu; kun. J. Šuke- 
vičius iš Tamaqua — dijako- 
nu, kun. L. Peciukevičius iš 
Frackville — subdijakonu; 
Ceremonijų tvarkytoju buvo 
misijonierius kun. Geraldas, 
C. P. iš West Springfield, 
Mass.

Labai gražų ir pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. K. Ra
kauskas iš Minersville. Kiti 
kunigai, kurie dalyvavo pri
micijose, buvo: kun. M. Dau
mantas iš Girardville, kun. 
V. Vežis iš Philadelphia, kun. 
P. Laumakis iš St. Clair, kun.

Šioje apylinkėje turime lie
tuvišką mergaičių gimnaziją. 
Tai Seserų Kazimieriečių už 
laikoma Villa Joseph Marie 
mergaičių gimnazija. Gimna
zija yra patogiai prieinamoj 
vietoj tarp Philadelphijos ir 
New Yorko (apie 10 myių 
nuo Trenton, N. J.).

Šiais metais gimnaziją lan
kė 26 mergaitės, tarp kurių 
buvo keletas ir nelietuvaičių.

Birželio 6 dienos vienuoli
ka mergaičių, tur būt, nieka
dos neužmirš, nes tą dieną 
jos oficialiai baigė gimnazi
ją-

Gimnazijos baigimo pažy
mėjimų įteikimo programoj 
vertingas kalbas pasakė kun. 
Dr. V. Martusevičius ir Jo
seph T. Coghain Jr. iš Phi
ladelphijos. Buvo sudainuo
ta keletas lietuviškų ir ang
liškų dainų. Jautrias atsis
veikinimo kalbas pasakė abi- 
turijentės Emilija Valavičiū
tė ir Elena A. Jankauskaitė.

Kun. Pr. Vasiliauskas įtei
kė gimnazijos baigimo pažy
mėjimus šioms mergaitėms:

Helen M. Adomaitis, Ruth 
M. Baltramaitis Dorothy T. 
Bates, Helen A. Jankauskas, 
Jeannette M. McColgan, Ja
ne T. Rupsis, Stella M. Sai
doms, Frances M. Siedlik, 
Danutė I. Staknis, Emily B. 
Valavičius ir Mildred M. Zer- 
dy.

Geriausio pasisekimo abi- 
turijentėms naujam gyveni
mo kelyje!

Tikimės, kad ateityje lie
tuviai vis daugiau ir daugiau 
leis savo dukreles į šią švie
timo įstaigą.

Nereikia net priminti, kad 
už visą tai turime būti dė
kingi Seselėms Kazimierie- 
tėms, kurių darbas be galo 
yra vertingas mums lietu
viams. S. P. R.

gos išsibaigė, o daugiau tos 
knygos iš Lietuvos atsiga
benti nebegalima, gi susido
mėjimas Liurdo įvykiais kas
kart labau auga. Tai drauge 
bus pagerbimas ir garbingo 
jo knygos autoriaus, vysk. 
Bučio 70 m. amžiaus sukak
ties. O svarbiausia— visiems 
įdomu įsigilinti į tuos ste
buklingus Dangaus galybių 
pasirodymus Liurde, patirti, 
kaip visiškai akli žmonės 
Liurde yra pagiję, kaip už
gijo gydytojų per ilgus metus 
nepagydomos žaizdos, kaip 
iš ligos patalo pakilo mirtinai 
džiova sergantieji ligonys, 
kaip pūnančios veido kiaury
mės užsitraukė plaunamos 
Liurdo vandeniu, kaip sulau 
žyti kaulai ūmai suaugo ir 
vyras laisvai ėmė vaikščio
ti.

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- 
nijoj.

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.

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

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDĖ, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas šven
čiausiai Jėzaus širdžiai.

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

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

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

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

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

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

Užsakymams adresas:

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

an įsar-Tie:* 4£StJpa.K‘

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlei pat Aprelfiklmo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikfitynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI ,
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



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.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

PAGERBK KUN. LEKEŠĮ

AME
3

Birželio- June 11 d

gams už pagerbimą, dovanas 
ir linkėjimus.

Ketvirtas karys.
Kariuomenėn išvyksta jau 

ketvirtas Wezviku sūnus — 
Jonas, Jočių žentas.

Gegužės 31 d. priėmė Pir
mą Komuniją 7 metų sulau
kęs Mikas Kutulis.

O. P.

Angelą Karalienės 
Parapija

V. KRĖVĖ APIE SOVIETINIM4
J

Brooklyno Lietuviai Gydytoja

AMERIKOS LEETUV" 
LEKŲ VTSUOMKNI 
KULTŪRINIO GY1 

SAVAITRAfil

EINA KAS PENKr

II
l
fe

• Vysk. R. A. Kearney bir
želio 27 d. lankysis Apreiški
mo par. bažnyčioje ir suteiks 
Sutvirtinimo Sakramentą.

• Antanina Pažereckienė, 
Angelų Karalienės par. dr- 
jų uoli veikėja, artima „Ame 
rikos” rėmėja, baigia stiprėti 
šv. Kotrynos ligoninėje. Pe
reitą savaitę jai padaryta 
sunki operacija. Linkime jai 
veikiai išsveikti.

• Edv. Pranckevičius, ka
rys, buvo sužeistas šiaurės 
Afrikoje. Jo tėvai gyvena 
367 Bedford Ave., Brooklyne.

• Serž. Alt. Zenka Afriko
je jau išsveiko ir dabar pa
skirtas į signalistų dalinį.

• Apreiškimo CYA nariai 
birželio 13 d. per 10 vai. mi
šias turės bendrą komuniją, 
o po to bendrus pusryčius.

• Marija Žilevičiūtė birže
lio 10 d. baigė šv. Elzbietos 
kolegiją. Diplomą įteikė Pa- 
tersono vyskupas.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos valdybos posėdis bus 
pirmadienį, birželio 21 d., 8 
vai. vak., Apreiškimo parap. 
muzikos kambaryje.

• S. Serž. Jurgis Tumaso- 
nis iš Floridos perkeltas į 
Tennessee.

• Komp. J. Žilevičius sėk- 
sveiksta. Elizabetho

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus šį sekma
dienį 9 vai. mišių metu. Tuo- 
jaus po mišių parapijos salė
je bus svarbus ir trumpas su
sirinkimėlis. Visi nariai ir tie, 
kurie yra pasižadėję prisira
šyti prie mūsų draugijos, pra
šomi atsilankyti.

mingai

Birželio 6 d. Maspetho par. 
draugijos surengė iškilmingą 
vakarienę kun. Pijui A. Leke- 
šiui pagerbti, atžymint jo ku
nigystės 15 metų sukaktį. 
Vakarienė įvyko par. salėje 
kuri buvo pilna svečių.

Programą pradėjo kleb.
Jonas Balkūnas, o vadovavo Birželio 6 d. Brooklyne buvo 
kun. J. Kartavičius. Kun. P./šv. Vardo vyrų draugijos pa- 
Lekešiui sveikinimus pareiš- |radas. Mūsų parap. vyrai, iš- 
kė ir dovanų suteikė visos 
Maspetho par. draugijos, ku
rių vardu sveikino pirminin
kai: rengimo komiteto — 
muz. A. Visminas, Moterų są
jungos — Kivytienė, Rožan
čiaus — Kurienė, choro — 
Rokus, Sodaliečių — Zem- 
brauskaitė, Šv. Vardo — Be
nedict, Tretininkių Paulaus
kienė, Altoriaus — Šimkienė, 
Šv. Onos Sodalicijos — Mj*s. 
Brady, Great Necko dr-jų— 
Radzevičius. Visų draugijų 
vadovybės džiaugėsi kun. Le- 
kešiaus veikla, pagalba, ma
lonia parama. Dar sveikino p.
Mockevičius.

Kunigų vardu sveikino 
kun. K. Paulonis ir kun. N. 
Pakalnis.

Visiems sveikintojams, vi
siems vakarienės dalyviams 
kun. P. Lekešis labai nuošir
džiai padėkojo.

Vakarienėn buvo atvykę 
daug vietos ir apylinkės ku
nigų. Be jau minėtų dalyva-

iractas. Musų parap. vyrai, iš
rodo, aptingę pasirodyti to
kioje katalikų viešoje demon 
stracijoje.

Bet mūsų parapija, nors 
mažame skaičiuje, dalyvavo, 
o mūsų kaimynai visai nepa
sirodė... Gaila ir dar kartą 
gaila, kad tokiame gražiame 
ore nedalyvauta.

Mūsų kaimynai, italai nuo 
Union avė, dalyvavo labai 
gausiai: buvo du benai, vai
kų skyrius ir apie 100 suau
gusių. Jie gražiai pasirodė.

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų pamaldos
Vardo draugijos ben-

vargonininko pareigose ]j pa
Bro. Jonas Banys, 

MIC.
• New Yorko apylinkės lie

tuviai uoliai ruošiasi Lietu
vių Dienai, kuri šiemet bus 
liepos 11 d. Klasčiaus parke.

• Kaz. Balakonis, karys iš 
Newarko, yra patekęs į italų 
nelaisvę.

NAUJA TARNAUTOJA

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaigoje pradėjo dirbti 
Stella Žostautaitė, 1940 m. 
grįžusi iš Lietuvos. Neseniai 
ji baigė linotypo mokyklą ir 
jau sėkmingai valdo naują ji 
„Amerikos” intertypą.

St. Žostautaitė yra duktė 
gerai Brooklyno lietuviams 
pažįstamų Žostautų, kurie 
prieš keliolika metų išvyko 
į Lietuvą ir ten vadovavo 
„Drobės” fabrikui. Užėjus 
bolševikams, „Drobės” fabri
kas 1940 m. vasarą buvo a- 
timtas iš amerikiečių lietu
vių, jo savininkai ir vedėjai 
sugrūsti į kalėjimus. Julius 
Žostautas ir žuvo bolševikų 
kalėjime, kur buvo nužudy
tas.

Str Žostautaitė Kaune yra 
baigusi Pavasarininkų gim
naziją, o po- to studijavusi 
Šveicarijoje.

Tenka tik nuoširdžiai pa
sveikinti naują įstaigos ben
dradarbę ir palinkėti jai gra
žiausio pasisekimo.

Aleksiūnas, kun. J. Gurins- 
kas, kun. J. Laurynaitis, kun. 
V. Pinkus, kun. Geraldas 
C. P., kun. J. Dambrauskas 
M. I. C., kun. V. Masiulis, 
kun. J. Simonaitis, kun. Dr. 
J. Starkus, kun. A. Pažerec- 
kas, kun. P. Aukštikalnis, S.J.

Muzikalinę programą, muz. 
A.Vismino vadovybėje, atli
ko solistai M. Žemaitytė — 
Bitter ir Pr. Kalibatas; juo
du dainavo ir solo ir duetą. 
Seselių pranciškiečių išmoky
ta vaikų grupė suvaidino lin
ksmą vaizdelį.

Vakarienė praėjo labai jau
kiai ir smagiai.

Ilgiausių metų kun. P. Le- 
kešiui!

Šv.
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.

pi jos vyrai prašomi dalyvau
ti.

Teko gauti numerį Londo
no laikraščio, kuriame pa
kartojama, ką yra pareiškęs 
komunistų parinktasis Lie
tuvos Užs. Reikalų Min. Krė
vė - Mickevičius apie Lietu
vos susovietinimą 1940 me
tais.

Kai Krėvė grįžęs iš Mask
vos, jis pasišaukęs „Liaudies 
Vyriausybės” vidaus reikalų 
ministerį M. Gedvilą. Tasai, 
Krėvės žodžiais betariant, 
taip išsipasakojęs:

„Jis, kaip komunistas, pa
tekęs į tokią klampynę, kad 
jam belieka ar iš proto išeit, 
ar nusišauti. Kasdien ateina 
pas jį verkiančios moterys 
dėl suimtųjų. Jis negalįs tų 
ašarų pakęsti, bet yra bejė
gis kuo nors joms padėti, 
nes turi vykdyti komunistų 
partijos nutarimus. Neturi 
teisės ir prasišalinti, nes tuo 
atveju partijos 
griežta ir į apleidusį 
vietą 
kaip į išdaviką, su kuriuo a- 
titinkamai ir pasielgiama.”

Toliau Krėvė atskleidžia, 
kaip laikėsi Paleckis. Krėvė 
rašo:

„Pasinaudojau proga ir pa
informavau J. Paleckį apie 
savo pasikalbėjimą su V. M. 
Molotovu ir paklausiau, 
jam iki šio mano pranešimo 
buvo žinomi Maskvos suma
nymai. Atsakė, kad žinomi, 
ir tas jį taip paveikęs, kad jis 
buvo, kaip aš jau žinojau, iš
ėjęs iš proto ir dabar gaili
si, kad protą atgavo. Aš ė- 
miau jam prikaišioti, kad da
bar, versdamas mane grei
čiausiu laiku svarstyti rinki
mų įstatymų projektą, tuo 
pačiu padeda Maskvai prary
ti Lietuvos nepriklausomybę. 
J. Paleckis ėmė aiškintis ir 
pradėjo verkti, pasakoda
mas, kad, priimdamas pasiū
lymą sudaryti vyriausybę, 
jis buvo apgautas, nes jį De-

......1/oJ

disciplina 
savo 

komunistą žiūrima,

xi.cxiXOzj'U v clo

Lietuvos 
nėra pavojaus.

Toliau Krėvė rašo, kad 
jausdamas, jog bolševikų o- 
kupacijoje ir jų planais išrin
ktas seimas turės pasisakyti 
už Lietuvos prijungimą prie 
SSSR, jis kaip galėdamas 
delsė paskelbimą įstatymo a- 
pie tokio seimo rinkimus. Ta
da pas Krėvę-Mickevičių at
vyko sovietų pasiuntinybės 
žmonės ir tolimesnę įvykių 
eigą Krėvė taip aprašo:

„G. Dekanozovas šiurkš
čiai ėmė kalbėti, kad jis su 
N. G. Pozdniakovu manė su 
manimi tartis, kaip geriau ir 
sėkmingiau būtų galima pra
vesti rinkimus, o aš keliu vi
sokius ekonominius klausi
mus trukdymo tikslu. Visa 
tai, girdi, man E. Galvanaus
kas prikuždėjęs į ausį... Išei
damas G. Dekanozovas pa
reiškė, kad rinkimai į seimą, 
vadinasi, ir rinkimų įstaty
mo paskelbimas turi įvykti 
vienu metu visose Pabaltijo 
respublikose. Jei aš sabotuo
ju, apie tai bus pranešta V. 
M. Molotovui ir bus suras
tas būdas, kad įstatymas bū
tų savo metu apsvarstytas, 
priimtas ir paskelbtas.”

Kokie buvo tolimesni bol
ševikų spaudimo rezultatai, 
toliau Krėvė taip aprašo: 

nnj,,Kitą dieną, dar prieš 12 va
landą einąs Resp. Prezidento 
pareigas J. Paleckis, matyti 
ne savo noru, pareikalavo 
kad E. Galvanauskas tuojau 
atsistatydintų. Kiek vėliau 
man pranešė telefonu, kad 
šiandien 17 vai. jis preziden
tūroj šaukia ministerių ta
rybos posėdį, kuriame jam 
pačiam pirmininkaujant bus 
svarstomas rinkimų į seimą 
įstatymas.”

Taip viskas ir ėjo toliau ne 
pagal Lietuvos žmonių va
lią, o pagal svetimos valsty
bės atstovų dirigavimą, kaip 
dabar viskas eina pa-gal na; J

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-Ml 
VALANDOS:

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

Šventadieniais

IŠ KOMITETO VEIKLOS

Birželio 6 d. piliečių klu
bo salėje įvyko Dariaus-Gi
rėno paminklui statyti komi
teto susirinkimas. Dalyvavo 
60 atstovų nuo 18 draugijų. 
Valdyba palikta ta pati, pa
pildant jos sąstatą iki 16 na
rių ir pavesta jai vykdyti gy- 
veniman pradėtus darbus.

Posėdyj gauta aukų $50.50 
Dariaus ir Girėno skridi
mo dešimtmetis paminėtas 
visų dalyvių atsistojimu.

J.š.

Parduoda Namus
Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Maspetho Žinios
SIUVĖJŲ AUKOS 

PAŠALPAI

nepriklausomybei ciU biaurią ir piktą prievar
tą, kurios purtosi lietuviai.

PRISIPAŽĮSTA DAUG IŠGABENĘ

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

TeL EVergreen 7
VALANDOS

9 —12 ryte
1 — 8 vakai 

Penktadieniais

Entered as Second-Class
Office at Brooklyn, N. 3

pašven- 
jjecii} na-

Pr0Sa

WATERBUI
DIDŽIUI

Čia visada dari 
lietuviškos organi

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

labai

_____ _____ 
, ''•etu''lus jausta, kad truk 
i? lietuvių krypties bei 
isinine-6 

i papročių.
< >pti Lietuvių Tarybą. 

?U' ganizavimo komi

Kelių veikėjų pa 
nutarta įsteigti

kas

;irkivys-
\ lietuviai,

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, 1

Jok. Trečiokas, A 
Ant. šambaris, i 
ney ir P. Jokūbe

Balandžio 4 d. 
gijų atstovų s 
kuriame dalyva 
mens, atstovavę 
joms ir visuomei

par.

par.

Iškilmingos vestuvės.
Birželio 5d. per 11 vai. mi

šias kun. P. Lekešis suteikė 
šliubą Onai Vyšniauskaitei 
su Philip Mattaliono. Asista
vo kun. K. Paulonis ir kun. 
J. Kartavičius. Pirmaisiais 
liudininkais buvo Zuzana 
Minčinauskaitė ir J. Navic
kas.

Vestuvių puota įvyko 
salėje.

Pagerbė tėvelius
Ona Kučinskaitė, uoli

veikėja, Raudonojo Kryžiaus 
sekr. drauge su broliais Albi
nu ir Edvardu, pagerbė savo 
tėvelius Marijoną ir Aleksan
drą Kučinskus, sulaukusius 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukakties. Puota suruošta 
slapta, netikėtai. Svočia bu
vo M. Kutulienė, Svotu — 
S. Talutis.

Programai vadovavo Ona 
Petrulienė. Sveikino Kučins
kų dukrelė, sūnūs, marti, Ta- 
lučiai, Petruliai, Kutuliai, Bu
bniai ir kiti. Sesers Cerebie- 
jūtės, Augustinaitė, Gvaz- 
dauskaitė, Petrulytė links
mino visus lietuviškom daine
lėmis.

Kučinskai labai dėkingi sa
vo vaikams ir visiems drau-

Tarptautinė Moterų Dra
bužių Siuvėjų Unija, kuriai 
vadovauja David Dubinsky, 
1943-44 metams karo pašal
pos ir labdarybės draugijoms 
paskyrė 1 mil. 300 tūkst. dol. 
Šis fondas susidaro iš unijos 
narių aukų — kiekvieno vie
nos dienos uždarbis. Unijai 
priklauso 315,000 narių.

Didžiulė pašalpos suma 
taip išskirstyta:

Amerikos Raud. Kryžiui
— 100,000 dol.; ŪSO—50,000 
dol.; Kinijai — 100,000 dol.; 
Rusijai — 50,000 dol.; italų 
amerikiečių darbo tarybai ir 
italų požeminei veiklai remti
— 50,000 dol.; Anglijos pašal
pai 25,000dol. Kiti pinigai pa
skirti katalikų ir protestantų 
labdarybės dr-joms, Kanados 
Raud. Kryžiui. Apie 300,000 
dol. pasilikta atsargoje.

Birželio 15 d. sueina treji 
metai, kai į Lietuvą įžygiavo 
okupacinė raudonoji armi
ja. Kas toliau dėjosi — žino
me, bet iki šiol lietuviai ne
gali pamiršti tų baisių scenų, 
kuros įvyko iš Lietuvos išga
benant tūkstančius žmonių. 
Kai Amerikoje buvo paskelb
ti Sibiran ištremtųjų sąrašai, 
sudarytieji Liet. Raudonojo 
Kryžiaus, Amerikoj komuni
stai tvirtino, jog tai esą ne
tiesa, tai gal nuo kapų nura
šytos pavardės ir tp. Bet 
prieš Lietuvos žmones, kurie 
gerai tą dalyką žino, nenu
slėpsi. Todėl komunistiška
me laikraštyje „Tarybų Lie
tuva”, kurs platinamas ir 
tarp Lietuvos žmonių, norė
dami pasigirti prieš Lietuvos 
visuomenę, Paleckio raudo
nieji komisarai paskelbė sa
vo nuopelnus.

Straipsnyje „Lietuvos 'vy
riausybės kai kurie darbai 
atikti evakuacijos metu” ra
šoma:

„Sąjunginė vyriausybė at
leido iš sąjunginio biudžeto 
lėšų evakuotiems lietuviams 
piniginėmis pašalpomis ap
rūpinti. 7,410 labiausiai pa
galbos reikalingų šeimų gavo 
per įgaliotinius vienkarti
nės pašalpos nuo 300 iki 800 
rublių...”

New York, N
RETESNI TRAUKINIAI

Nuo liepos 4 d. Independent 
linijos požeminiai traukiniai, 
aptarnaują Queens apygar
dą, rečiau važinės. Tai sutau
pys miestui apie 500 tūkst. 
dolerių metams.

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

Parapijos vakarienė. •
Birželio 20 d. 6 vai. vak. 

bus Aušros Vartų parapijos 
vakarienė. Įvyks par. salėje. 
Bus labai gera proga susipa
žinti su nauju parapijos vika
ru, kun. Kazimieru Malakaus
ku.

Visi parapijiečiai ir jų 
draugai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

kaip 30,000 žmonių, nes Lie
tuvoje šeimą vidutiniškai su
daro apie 4 asmenys.

Tarp išvežtų į Rusiją Lie
tuvos žmonių bolševikai tik 
labiausiai pagalbos reikalin
gų surado 7,410 šeimų, bet 
jie nesako, kiek buvo rasta 
šeimų, kurios pašalpos nega
vo, taipgi — nesako, kiek iš
vežta pavienių žmonių, ne 
šeimomis. Be to—reikia skai
tytis, kad straipsnyje mini
ma „centrinė komisija eva
kuotų lietuvių reikalams,” 
kuri pravedė išvežtųjų regis
traciją, galėjo kai ko ir į są
rašus neįtraukti, nesurasti. 
Taip, kad net ir remiantis pa
čių bolševikų paskelbtais da
viniais, aišku, kad Sibiran iš
vežtųjų lietuvių yra žymiai

Kiek ta pašalpa verta, gali 
me spręsti kad ir iš to, jog 
Rusijoje batų pora ar vienas 
apsiaustas kaštuoja daugiau, 
negu ta duota šeimai pašal
pa. Bet šiuokart svarbu at
kreipti dėmesį, kad patys 
bolševikai prisipažino, jog 
iš Lietuvos į Rusiją buvo iš
gabenta daugybė tūkstančių 
žmonių. Jei jie patys tarp iš
gabentų šeimų rado pašalpos 
labiausiai reikalingų šeimų 
net 7,410, tai jau vien tuo 
pripažįstama, kad iš Lietu
vos buvo išvežta daugiau,

< Gy- 
jirkivysk., 
įperša-

> y, IK/AXAKJ A A. v A KJ K/iA A <

u ^Z1US tarta suorganiz 
būrio Lietuvių T 
padaryta. Valdy 

,n°’ pirm. kun. Dr. 
vicepirm. Dr. P. 
Trečiokas ir E 
sekr. M. Andri 
Jenušaitienė, ii 
Aleksis ir T. M; 
A. Orentas ir 
iždo globėjai - 
kas, Ona Bark; 
na Bružienė. I

! 12 valdybos na

•įdėję visi' 
įpnavaliai,

----------------------------- -  rūbą nebe-, 
nių. „Lietuvos Valą 
Leidykla” nuo karo p , 
atspausdinusi 49 pava r$jo ne 
leidinius, iš viso 1,658,1^^8. 
zempliorių. Iš Rusijos] .^1^. 
stotis 6 kartus per died ;ia8joreį. 
kanti lietuvišką progrl.^^.

1; jis turite 
'uote tvirta 

J i nepajėgė 
^užplūs-

VYČIŲ SUVAŽIAVI

L. Vyčių New York 
Jersey apskrities suv 
mas bus sekmadienį, l 
13 d., 2:30 vai. popfc 
Onos par. salėje, Gram 
Manning Ave., Jersey

Darbotvarkėje yra s 
reikalų, naujos valdyb( 
kimas ir kt.

Visos kuopos prašomi 
siųsti savo atstovus. La

Kadangi aukščiau išdėsty
ta informacija paeina iš Ma
skvos, tai nežiūrint savo pir
mykščio faktų kraipymo, ją 
išspausdino ir Amerikos ko
munistų spauda.

Toliau ten iš Maskvos pra
nešama, kad išvežtieji lietu
viai yra paskirstyti į 17 sri
čių, dirba žemės ūkyje ir fab
rikuose. Pripažįstama, kad 
buvo išgabenti vaikai iš Pa
langos ir Druskininkų vai
kams auklėti įstaigų. Lietu
viams vaikams „perauklėti” 
esą įsteigti šešeri namai. 
Ruošiami nauji lietuvių ko
munistų partijos kadrai Ru
sijoje. Netrūkus būsią atida
ryti lietuvių gailestingųjų se
serų kursai. Sudarytame me
no ansambliuje esą 150 žmo-

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

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

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

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

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

Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

Gatvė

Miestas

Valstybė

nr.

POPIEŽIL
storiai. Jūs 
. Dabar jų 
raryti, išnai- 
i/įrodykite, ta žinių apie 
ajbė ir kad įninku a 
jis išliksite

• Apreiškimo par. n 
los mokslo metų užbaij 
bus birželio 20 d.

PARDUOD

Bernas. — Š

jpadrąsini- 
■as lietu- 
; fenyčios 
Įssnuošir

darbininkų a1 
popiežių Pijų 
Ii jos dalių a1 
kai pareiškė s 
piežiui, miniri 
mo 30 metų

Atsilankius

h paramos 
Aada neuž-

Jsavodrau- 
I Atėjo jis iš 
Įgytas pap
ilyje, bet be
orės sengal- 
.iromis aplai- 
iausias il-

5 namai, labai pigiai ir 
Gražiose ir patogiose viet< 
ti parkų, krautuvių ir „sų 
stočių. j

Kas nori pigiai įsigyt 3. „Kaip al- 
nuosavybę, patartina nep: į" - 
geros progos šiam pirkini

Kreipkitės: I
J. VASTUNAS

Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-16’

496

kam popiežius 
bą, kurioje h 
ir tėviškai sv 
kus, nurodyd 
Bažnyčia vis: 
gynėja ir dai 
saugotoja. Ji 
voliuciją, k 
priemonę da 
lams ginti ii 
kai kurių šal 
kad Vatikan

akinsi duo-

-rašo su
sukų išsiil-

Saugok Savo A

tėvą dalia 
ilstančių ir 
Jfflių, kurie

-■du seneliai,
'M?, kad 

nk’.osios gūž- 
dTiiran? Ko- 
B ii kiti tūk-

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūreji 
AKINIAI prieinamiaus 
kainomis pagal jų rūši
ši įstaiga įsteigta prieš 40 ra turėjo būti 

L klonių ir 
Stenger & Stengi svetimon

siuntė Mask 
kvai jis dirb

Sovietai ti 
lyje laikyti 
ir skirti jų t 
tai nustato 
sės taisyklė 
stybių susit; 
teisę turi t< 
nautojas ka 
tos vardu?

OPTOMETRISTAS - OPT«

394-398 Broadway, Brooklyn, NUtoklUS Sa- 
JĮpi garbin-

Lietuviška
ALUDE

karšti užkandžiai
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry All
— Didelis pasirinkimas viso* 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

fotografa:
65 - 23 GRAND AVENl 

Maspeth, N. Y.

Nuo liepc 
nos pradės 
kesčių įsta 
algų ir atb 
išmokėjimo 
skaitoma 2 
gi, darbinii 
pajamos su 
tadaliu. Ta: 
narni „balt 

Wdlr'.‘ bininkai, k 
daugumoje‘įniršo savo ,. t .

I* išmokė k,e Pat’ ,k0 
p joms sakė 
R!

dažnai' 
konsulate : 

ptos atsto- 
pilato tar- 
fMomskis, 
[Mdėjęs ne- 
P įvairius 
L bestus, 
r surengia 
tingus” 
FtNau- 
I ’Mainuro

yra 
L raudonas 
i'^auja bu- 

paver- 
15 jo ne-

leris metus 
smarkiai p

Jau rim 
vėl naujų 
nes karo p 
ja vis dauj 
laidų. Kai 
vybė pavo 
jonai amei 

i miasi su m 
, visai ne v 

kia nauja 
užguls g: 
tik, kad t< 
siems lygi 
nų ir post 
taip ir bu 
kratinės r 
kurie pat, 
tus atsto 

• reikalus.
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