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ADVOKATU

So. 4th Street,

eles arkiv. Cant- 
is dienomis pašven- 
ių pranciškiečių na- 
plytėlę. Ta proga 
cilmių dalyviams jis 
albą, kurioje labai 

pasisakė apie Įže
is ragino lietuvius 
avo vaikus lietuvių 
ietuviškų dainų, ne- 
įietuviškų papročių, 
no tėvus „įkvėpti

(Will iamsburgh Bridge pasididžiavimo jau-
* ur jie yra kilę, kas

■ ■ ■ tėvai .
lįsidėmėtini arkivys- 
žiai: „Jūs, lietuviai, 
ig gražaus savo kul- 
" to nepamirškite, ir

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALį
GERIAUSIOS RSį

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artai, į ite kaip tauta”. Gy- 
iyčiai—pietos—VAKARffiNi į. ikti, sakė arkivysk., 
RYMAS gamintas namie U gejlauša £ kalba npr qa
ių bravorų. Parengimams priimami J

Juozas Ginhj
Srand Street,

ikti, sakė arkivysk

WATERBURIO LIETUVIAI RUOŠIASI 
DIDŽIULEI LIETUVIŲ DIENAI

►,000 žmonių, nes Lie- 
šeimą vidutiniškai sū
dė 4 asmenys.
išvežtų į Rusiją Lie

menių"bolševikai tik 
iai pagalbos reikalin- 
ido 7,410 šeimų, bet 
iko, kiek buvo rasta 
kurios pašalpos nega- 
>gi — nesako, kiek iš- 
javienių žmonių, ne 
is. Be to—reikia skai- 
:ad straipsnyje mini- 
ntrinė komisija eva- 
lietuvių reikalams,’’ 
avedė išvežtųjų regis- 
galėjo kai ko ir į są- 

eįtraukti, nesurasti, 
id net ir remiantis pa- 
levikų paskelbtais da- 
aišku, kad Sibiran iš- 
lietuvių yra žymiai 

unęgu 30,000, “ _t 

agi aukščiau išdėsty- 
macija paeina iš Ma- 
ai nežiūrint savo pir- 
) faktų kraipymo, ją 
lino ir Amerikos ko- 
į spauda.
u ten iš Maskvos pra- 
, kad išvežtieji lietu- 
i paskirstyti į 17 ari
ja žemės ūkyje ir fab- 
. Pripažįstama, kad 
gabenti vaikai iš Pa
ir Druskininkų vai- 
uklėti įstaigų. Lietu- 
vaikams „perauklėti” 
:eigti šešeri namai, 
ni nauji lietuvių ko- 
į partijos kadrai Ru- 
Netrūkus būsią atida- 
uvių gailestingųjų se- 
rsai. Sudarytame me- 
imbliuje esą 150 žmo-

nių.
Leidykh 
atspaus- 
leidiniu, 
zempfc.

giesmę ir gražius

H būtų arkivyskupo 
kalbą girdėję visi 

tieji ir silpnavaliai, 
lietuvių kalba nebe-

rskupas kalbėjo ne
- Angeles lietuviams, 

stotis^ tįnka visiems lietu- 
kantilir ;aį dar vienas j0 reį_ 

- j kalbos skyrelis:
VICĘi istorijoje jūs turite 

•aeitį. Buvote tvirta 
ir kurią nepajėgėLJjt

Jerseyę !ti ir Europą užplūs- 
maste; azijatai, totoriai. Jūs
13 U
Onosp: s nori praryti, išnai-
Mannii? "

ot tada. Dabar jų

kimas ii

1MESIUI

bė suskirstė savo 
stus į įvairias zo- 
patarnauti laiškų 
adrese šalia savo 

umerį. Pavyzdžiui,

‘et,
Z.

ojų tuojau praneš- 
laikraštis būtų

Įkirpti žemiau at- 
užklijuoti ant at- 
ir išsiųsti. (Jeigu 
nalonėkit paklaus-

Čia visada darbščiai veikė 
lietuviškos organizacijos, bet 
jausta, kad trūksta vienin-. 
gos krypties bei atstovybės. 
Kelių veikėjų pasitarimuose 
nutarta įsteigti Waterburio 
Lietuvių Tarybą. Laikiną or
ganizavimo komisiją sudarė 
Jok. Trečiokas, Ant. Orentas, 
Ant. šambaris, Dr. M. Col- 
ney ir P. Jokubauskas.

Balandžio 4 d. įvyko drau
gijų atstovų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 106 as
mens, atstovavę 23 draugi
joms ir visuomenei. Jame nu
tarta suorganizuoti Water
burio Lietuvių Tarybą, kas ir 
padaryta. Valdybon išrinkti: 
pirm. kun. Dr. J. Bogušas, 
vicepirm. Dr. P. Vileišis, Jok. 
Trečiokas ir EI. Devenienė, 
sekr. M. Andrikytė ir Nelė 
Jenušaitienė, ižd. komp. Al. 
Aleksis ir T. Matas, fin. rašt. 
A. Orentas ir M. Zailskienė, 
iždo globėjai — A. Lazdaus- 
kas, Ona Barkauskienė ir O- 
na Bružienė. Be to, dar yra 
12 valdybos narių.

Kas trys mėnesiai bū- 
visuotiniai susirinkimai. Jau 
yra atlikta keletas svarbių 
darbų. Pirmiausia pravestas 
sėkmingas karo bonų vajus. 
Surinktomis žiniomis, Wa
terburio lietuviai per pasku
tinius dviejus metus išpirko 
karo bonų už per milijoną 
dolerių. Atsimenant, kad čia 
yra tik apie 5,000 lietuvių, 
tai yra didelė suma. Birželio 
14 d. pravestas kariams krau 
jo davimo vajus.

Birželio 27 d. 3 vai. popiet 
Buckingham salėje įvyks 
masinis susirinkimas. Jin pa
kviesti Connecticut guberna
torius Baldwin, Lietuvos mi- 
nisteris Žadeikis, Latvijos 
ministeris Dr. Bilmanis, es
tų atstovas Kaiv, prof. K. 
Pakštas, gen. konsulas Bu
drys, senatoriai Maloney ir 
Dannaher, kongresmanai 
Claire Luce, Talbot ir Monke 
vich, lietuvių organizacijų va 
dai, laikraštininkai ir 1.1. Ti
kimasi, kad šis masinis susi
rinkimas bus labai sėkmin
gas.

POPIEŽIUS KALBĖJO DARBININKAMS

įkykitės ir įrodykite, 
ėgoje teisybė ir kad 
) galia jūs išliksite

guodos ir padrąsini- 
žiai visiems lietu- 
katalikų Bažnyčios 
jerarchai yra nuošir 

us biditlliaiį ’ gefar- 
nėjai. Jų paramos 

auta niekada neuž-

siųsti si

los moks: 
bus biriei

I škaičiau savo drau- 
.laišką. Atėjo jis iš 
ibiro. Rašytas pap- 
popiergalyje, bet lie- 
ro ir lietuvės sengal- 
tinos ašaromis aplai- 
Jame didžiausias il- 

vo sūnaus. „Kaip al- 
rruose šaukiasi duo- 
) aš šaukiuosi tavęs, L c 7

sūnau”... rašo sū- 
tėviškės laukų išsiil- 
;ina.

I draugo tėvų dalia 
:aip ir tūkstančių ir 

kitų žmonių, kurie 
karo dievaičio naiki- 
larinami, kankinami, 
nusikalto du seneliai, 
metų sulaukę, kad 
ėšė iš gimtosios gūž- 

patiki- (įgrūdo Sibiran? Ko- 
ie, kaip iri kiti tūk- 
i lietuvių, turėjo būti 
iš gimtinės klonių ir 
a nugrūsti svetimon

5 namai 
Graateer; 
ti parbįfc 
stočių.

nuosavi 
gerosps

496

v

Teikia-'

kainos

m

OPTOSf

Jausimai, kurie turė- 
nnti net ir tokius sa- 
os pavergėjų garbin- 
lip Mizarą, Bimbą ir 
hiausius bendradar- 
►jau jie užmiršo savo 
, kurios juos išmokė 
tai, kurios joms sakė 
:as pasakas?

dkų spauda dažnai 
P ,d Sovietų konsulate 

ietuvių tautos atsto- 
ii esąs konsulato tar- 

’ 3 Povilas Rotomskis, 
RH^jiiu laiku pradėjęs ne- 

eliauti po įvairius 
Kanados miestus, 

imunistai surengia 
sinius mitingus”.

oji Gadynė” ir „Nau- 
dškiai ir drąsiai nuro 
šis „atstovas” yra 
itas, kaip raudonas 
is, kurs tarnauja bu- 
ietuvių tautos paver- 
įietuvių tauta jo ne- 

neskyrė. Jį čia at-

„1*

tracijai

ks:

Bernas. — Šveicarijoje gau 
ta žinių apie 25,000 Italijos 
darbininkų atsilankymą pas 
popiežių Pijų XII. Iš visų Ita
lijos dalių atvykę darbinin
kai pareiškė savo pagarbą po
piežiui, minint jo vyskupavi
mo 30 metų sukaktį.

Atsilankiusiems darbinin
kam popiežiusjJašSke ligą'RaT 
bą, kurioje labai nuoširdžiai 
ir tėviškai sveikino darbinin
kus, nurodydamas jiems, kad 
Bažnyčia visada buvo taikos 
gynėja ir darbininkų reikalų 
saugotoja. Jis pasmerkė re
voliuciją, kaip netinkamą 
priemonę darbininkų reika
lams ginti ir pasisakė prieš 
kai kurių šaltinių kaltinimus, 
kad Vatikanas norėjo karo.

Popiežius nurodė, kad dar
bininkų reikalus ir siekimus 
gali patenkinti tik pažangi ir 
išmintinga evoliucija, lydima 
krikščioniškų teisingumo ir 
teisybės nuostatų. Jis tvirtai 
pakartojo savo ir savo pirm- 
takūnų popiežių reikalavimą 
darbininkams teisingai pri-

darbininkas galėtų išlaikyti 
savo šeimą, aprūpinti drabu
žiais, maistu, pastoge, auklė
jimu ir reikalinga taupmenų 
atsarga.

No. 25 (487) Kaina 5c.

Italijoj Laukia Invazijos
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ANGLŲ KARALIUS LANKOSI AFRIKOJ

ITALAI RAGINAMI PASIDUOTI

Anglijos ribų.

D AR KIEČIAI ATMETĖ KOMUNISTUS

Daug Paramos

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

Du dideli armijos bombone 
šiai susidūrė virš New Mexi
co kalnų ir nukrito: 19 žmo
nių žuvo. Tik vienas išsigel
bėjo parašiutu.

muose amerikiečiai neteko 
106 lėktuvų, o priešas - I__
lėktuvo; be 187 priešo lėktu
vai gal sunaikinti ir 231 su
žalota.

Londonas. — Birželio 13 d. 
didžiausias skaičius Ameri
kos lekiojančių „tvirtovių”

Iš daugelio miestų gyvento
jai kraustomi į saugesnes vie
tas.

Sąjungininkų lėktuvai 
bombarduoja beveik be jokios

Karo Darbams
Visus Priims

Washington, -t Kariuome
nės, Laivyno ir Teisingumo 
Departamentai ir Laivyno 
Prekybos Komisija išleido 
bendrą pareiškįpią, kuriuo 
karinius darbus ‘^atliekančios 
įstaigos raginamos priimti 
darban ir nepiliė^ius.

Naujose taisyklėse nuro
dyta, kad tik aviacijos ir kla
sifikuotų kontraktų darbams 
atlikti nepiliečiams darbinin
kams reikia gauti atitinka
mos valdžios įstaigos leidi
mą.

Prof. Alfred Senn 
Bus Chicago]

Vienos mokslo įstaigos pa
kviestas skaityti paskaitas 
apie lietuvių literatūrą, at
vyks į Chicagą žinomas lie
tuvių prietelis ir lituanisti
kos specialistas prof. Sen
nas. Numatoma, kad garbin
gas svečias Chicagoje išbus 
visą savaitę: nuo birželio 28 
d. iki liepos mėn. 4 d.

Londonas. — Birželio 16 d. 
čia pranešta, kad Anglijos 
karalius Jurgis V šiuo metu 
lankosi šiaurės Afrikoje. Ka
ralius Afrikon atvyko po dvie 
jų savaičių, kai čia lankėsi 
ministeris pirmininkas Chur
chill ir užsienių ministeris 
Eden. Karaliaus palydovų 
tarpe yra du ministerial.

Karalius Jurgis aplankė 
Anglijos, Amerikos ir Pran
cūzijos kariuomenių dalinius. 
Lankymosi proga karalius į- 
teikė generolui ,Eisenhowe- 
riui aukščiausią Anglijos 
duodamą pagerbimo ženklą. 
Gen. Eisenhower yra Sąjun
gininkų kariuomenės Afriko
je vyriausias vadas. Jo vado
vybėje išlaisvinta Afrika ir 
jau paimtos keturios italų sa

kios Viduržemių jūroje. Nuo 
1939 m. gruodam 4 d. karalius 
t.™, Z. JD

bombardavo vokiečių Bre
meno ir Kielo povandeninių 
laivų bazes. Vokiečių bazes 
gynė labai didelis vokiečių 
kovos lėktuvų skaičius. 26 
Amerikos keturmotoriniai 
bombonešiai žuvo puolimo vei 
ksmų metu. Prieš tai Ameri
kos bombonešių didžiausias 
nuostolis buvo balandžio 17 
d., kai netekta šešiolikos lėk
tuvų ; tada bombarduotas Bre 
menas.

Nors puolimas ir brangiai 
kaštavo, bet Amerikos avia
cijos Anglijoje viršininkas 
pareiškė, kad kaina nebuvo 
per brangi, palyginus su da
viniais, kurių pasiekta puo
limo žygyje. Tuo pat metu an
glų lėktuvai puolė vokiečių 
industrijos centrus Ruhro a- 
pylinkėje. Vokietijoje bom
bardavimai vis daugiau ir

Italijos žemyne didelis su
sirūpinimas dėl laukiamo Są
jungininkų veržimosi, kurio 
čia netrukus tikimasi. Itali
jos radijas nuolat kalba apie 
reikalą visomis jėgomis lai
kytis ir grąsina didžiausio
mis bausmėmis tiems gyven
tojams, kurie nepraneštų 
apie priešo dalinių ar jo agen 
tų išlaipinimą.

Romos radijas skelbia, kad 
Viduržemio jūroje, prie šiau
rės Afrikos, Sąjungininkai 
turi sutraukę didžiausią lai
vyną, kuris paruoštas žygiui 
prieš Siciliją. Tai pranešda
mas, radijo kalbėtojas kvie
tė visus italus pasiruošti le
miamiems veiksmams.

Berlyno radijas skelbia, 
kad prie Bizertės uosto Są
jungininkai yra sutraukę 
daug puolimo laivų, kuriuos 
ašies lėktuvai buvę užpuolę 
ir apnaikinę. Bet apie tai Są
jungininkų vadovybė nepra
neša jokių žinių.

Madride gautos žinios iš 
prancūzų Vichy skelbia, kad 
Sąjungininkų lėktuvai Sicili-

jos ir Sardinijos salose pada
rė labai daug nuostolių, ypač 
aerodromams, kur sunaikin
ta lėktuvai ir lėktuvų stotys. 
Italų ir vokiečių lėktuvai vis 
daugiau ir daugiau ištraukia
mi į Italijos žemyną. Pieti
nėje Italijoje italai stiprina 
priešlėktuvinę artileriją.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad Sardinijos salos gyvento
jai buvo iškrausomi į Italiją; 
įsistiprinimų darbininkai pa
reikalavo sugrąžinami į savo 
tėviškes, nes jie labai nuken
tėjo nuo bombardavimų.

Suardyti šeši tiltai
Nežiūrint nacių kietų baus

mių, Lietuvoje nė kiek nema
žėja gyventojų pasipriešini
mas. LKFSB. koresponden
tas iš Londono praneša ga
vęs žinių, kad Lietuvoje ties 
Vileika sabotažo veiksmai 
padarę ypač didelių nuosto
lių vokiečiams: suardyti šeši 
tiltai ir nuo bėgių nuleisti 
penkių vokiečių kairuomenės 
transportų traukiniai.

VOKIEČIAI NEBESITIKI PERGALES
Stokholm. — Švędų „Tid- 

ningen” laikraščio korespon
dentas iš Berlyno praneša, 
kad Vokietijos valdomuose 
sluoksniuose yra įsitikini
mas, jog vokiečiai negalės nu
galėti Rusijos karine jėga. 
Dabar vokiečiai tikisi Rusi
ją nugalėti ,,draugiškais mos

siuntė Maskva ir tik Mas
kvai jis dirba.

Sovietai turi teisę šioje ša
lyje laikyti savo konsulatus 
ir skirti jų tarnautojus. Visa 
tai nustato tarptautinės tei
ses taisyklės, abišaliai vai-; tais”. Panašiai prasitarė ir 
stybių susitarimai, bet kokią 
teisę turi tas konsulato tar
nautojas kalbėti lietuvių tau 
tos vardu ?

Vokietijos pasiuntinybės tar
nautojas Paul Schmidt.

Po Stalingrado pralaimėji
mo kiekvienas vokietis pra
dėjęs suprasti, kas buvę iš 

Nuo liepos mėnesio 1 die-pradžių aišku vokiečių va
nos pradės veikti naujas mo
kesčių įstatymas. Nuo visų 
algų ir atlyginimų, prie pat 
išmokėjimo šaltinio, bus at
skaitoma 20 nuošimčių. Tai
gi, darbininkų ir tarnautojų 
pajamos sumažės visu penk
tadaliu. Tai pajus ypač vadi
nami „baltų apykaklių” dar
bininkai, kurių atlyginimai 
daugumoje šiandie tebėra to
kie pat, kokie buvo prieš ke- 
leris metus, o pragyvenimas 
smarkiai pabrango.

Jau rimtai kalbama apie 
vėl naujų mokesčių įvedimą, 
nes karo programa reikalau
ja vis daugiau ir daugiau iš
laidų. Kai visos valstybės gy
vybė pavojuje, kai keli mili
jonai amerikiečių kaslien grū 
miasi su mirtimi mūšių lauke, 
visai ne vietoje sielotis, ko
kia nauja mokesčių našta 
užguls gyventojus. Svarbu 
tik, kad toji našta kristų vi
siems lygiai, kad nebūtų sū
nų ir posūnių. Tikėkime, kad 
taip ir bus, nes esame demo
kratinės respublikos piliečiai, 
kurie patys per savo išrink
tus atstovus tvarko krašto 
reikalus.

dams, kad negalima laimėti 
Rusijos militariškai. Todėl 
dabar vokiečiai naudojasi so
vietų generolu Vlasovu. šio 
renegato generolo įtraukimas 
savo tarnybon rodo vokiečių 
naujas priemones kovai ves
ti. Dabar jie bando laimėti už 
kariautų teritorijų gyvento
jus ir ruošia naujus politinius 
planus.

Washington. — Karo lai
vyno sekretorius pulk. Knox 
praneša, kad šiomis dienomis 
Amerikos povandeniniai lai-

vai nuskandino dar 12 japo
nų laivų ir sužalojo penkis. 
Nuo karo pradžios iki šiol A- 
merikos povandeniniai laivai 
nuskandino jau 156 priešo lai 
vus. Iki šiol nuo Perlų Uosto 
užpuolimo priešas sunaikino 
(ar nuo jo veiksmų žuvo) aš
tuonis Amerikos povandeni
nius laivus, kurie jau dauge
riopai pakeisti naujai pasta
tytais laivais. Prieš karo pra
džią Amerika turėjo 111 vei
kiančių povandeninių laivų, o 
73 buvo statomi, šiandie, 
nors ir Knox skaičiaus ne
sakė, jų yra žymiai daugiau.

Knox labai pasidžiaugė, 
kad paskutiniu laiku povan
deninių laivų tarnyba labai 
žymiai pagerėjo, kad jų įgu
los yra puikiai pasiruošusios. 
Jis taip pat pažymėjo, kad 
kova prieš priešo povandeni
nius laivus ir Pacifike ir At-I 
lante taip pat duoda geres
nius davinius. Amerikos lai
vai prasiskina sau kelius per 
didžiausius pavojus ir gar
bingai atlieka jiems patikė
tas pareigas.

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

liepos 4 d., vis toje pačioje vietoje — Klasčiaus parkevo 
ir salėje, Maspethe. Šiemet liepos 4 d. neturėsime šios svar
biausios apylinkėje šventes — 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.

Kai Viduržemio jūros Pan- 
tellerijos saloje italai iškėlė 
baltą vėliavą ir apie 15,000 jų 
karių pasidavė amerikiečių 
ir anglų nelaisvėn, preziden
tas Roosvelt pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė, 

italai turėtų nuversti Mu-
ssoimi'ilPvisą jo fašistinę"uik-1 
tatūrą, išvyti vokiečius iš sa
vo žemės ir taip atstatyti sa
vo valstybę į garbingą Euro
pos tautų šeimą. Kol Mussoli 

. , . . v. . ni valdys Italiją ir jos liki-
atvangos ir kitas vokiečių į- m ]ems vokiečiai, Jungtinės 
sistiprinimų vietas, neaplen- Tautos neturi kitos Cities, 
kiant ir, vokiečių ^užgrobtų kaįp įįk tęsti prieš Italiją ka- 

i n galutinės pergalės, —
sakė Roosevelt.

kraštų, kaip Pranzūzijos, O-, 
landijos, Belgijos, kur vokie-1 
čiai turi įsisteigę karo pra
monės centrus. Vokiečių lėk
tuvai retkarčiais atlekia į An
glijos pakraščius ir čia nume
ta gaisrinių bombų, bet didės 
nio puolimo pravesti nebepa
jėgia.

Nuo sausio 27 d. iki birže
lio 13 d. Amerikos lakūnai 
puolė vokiečių miestus bei 
jų uostus ir kitas kariškas I , , 
vietas 18 kartų. Tuose puoli- rR! atstovavimą,

- pries komunistus aiškia dau- 
^7-į guma-1,951,000 balsų prieš 

712,000.
Tai jau trečią kartą Angli

jos komunistų brovimąsi į so-

Londonas. — Anglijos Dar 
bo partijos atstovai metinia
me susirinkime atmetė komu 
nistų partijos prašymą pri
imti jų dalinius į Darbo parti 
ją. Atstovai, pagal savo sky- 

pasisakė

Suomiai Moka 
Savo Skolas

Pantelleria pasidavė birže
lio 11 d. Sala buvo nuolat 
bombarduojama nuo gegu
žės 29 d. iki birželio 10 d. Tai 
pirmas atsitikimas karų is
torijoje, kad gynimosi tvirto
vė pasidavė^ aviacijos pajė- - - ■ - ... . - —

stoliai šios salos bombarda
vime buvo labai maži.

Pantellerijai kritus, netru
kus pasidavė ir Lampedusos 
sala. Po to sekė dvi visai ne
reikšmingos mažos salelės. 
Iš Romos pranešta, kad Pan- 
tellerijos gynėjams pasiduoti 
įsakęs pats Mussolini.

cialistinę Darbo partiją atme 
tė. Darbiečiai ankščiau nuro 
dė, kad jiems nepakeliui su 
partija, kuri įsakymus ima iš 
svetur, o ne Anglijos gerovės 
reikalais vadovaujasi.

Kai Maskva uždarė inter
nacionalą, komunistai vėl 
kreipėsi pas darbiečius, nuro
dydami, kad dabar nebesą 
jokios abejonės dėl Anglijos 
komunistų savarankiškumo. 
Bet patriotiški Anglijus dar
biečiai nepasidavė komunistų 
vilionėms. Komunistų „ben
dradarbiavimo” visur vengia
ma.

Washington. — Preziden- 
Jtas Roosevelt atsakė Sovietų 
prezidiumo pirm. Kalininui į 
telegramą, kurioje birželio 
11 d. pareiškė dėkingumą A- 
merikai už teikiamą paramą 
pagal paskolos-nuomojimo 
sutarties nuostatus. Birželio 
11 d. sukako lygiai vieneri 
metai, kai Washingtone pasi
rašyta Sovietų ir Amerikos 
sutartis pagalbai teikti.

Maskvoje šios sutarties su 
kaktis plačiai atžymėta. Lai
kraščiai turėjo ilgus straip
snius, radijas teikė praneši
mus, o užsienio reikalų komi
saras Molotovas surengė Ame 
rikos ambasadoriui Standley 
pagerbti pietus, kuriuose duo 
ta 30 valgių.

Savo atsakyme Kalininui 
Roosevelt pažymėjo, kad atei 
tyje Rusija gaus dar daugiau 
paramos.

Washington. — Birželio 15 
d. Suomijos vyriausybė su
mokėjo J. A. V. iždui savo 
skolos dalį — 168,945 dol.

Suomija iki šiol nėra pra
leidusi nė vieno termino sa
vo skolai mokėti. Kai 1939 
m. žiemą suomius užpuolė 
Rusija, Kongresas buvo su
teikęs Suomijai moratoriumą 
— skolos mokėjimo pratęsi
mą. Moratoriumas galiojo iki 
1942 m. gruodžio mėnesio.

Dabar suomiai vėl moka 
Amerikai savo skolas.

šalininkai. Be to gen. De 
Gaulle reikalauja, kad iš ka
riuomenės ir kitų vietų būtų 
prašalinti visi tie prancūzai, 
kurie artimai bendradarbia
vo su Vichy vyriausybe.

Komitetas buvo pertrau
kęs savo posėdžius, bet birže
lio 16 d. vėl jo nariai buvo su
sirinkę. Negauta žinių, kaip 
visi pasitarimai baigėsi. De 
Gaulle grąsino atsistatydin
siąs iš komiteto, jei jo reika
lavimai nebūtų patenkinti. 
Į jokius kompromisus jis ne
sileidžia.

Alžyras. — Prancūzų Tau
tinis Išlaisvinimo Komitetas 
vėl nevieningas. Generolas De 
Gaulle nori būti sausumos ka 
riuomenės, laivyno ir aviaci
jos viršininku, kurio žinioje 
būtų gen. Giraud kaip sausu
mos kariuomenės pajėgų vir
šininkas. Šiam reikalavimui 
nepritaria gen. Giraud ir jo
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

BIRŽELIO SUKAKTYS

Birželio mėnuo paskutiniaisias metais buvo pilnas liū
dnų datų. Juk birželio mėnesy krito Prancūzija (1940 m.). 
Birželio mėnesy (1940 m.) sutrempta Lietuvos laisvė ir ne
priklausomybė. Birželio mėnesy (1941 m.) kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių buvo atplėšta nuo gimtosios žemės, iš 
artimųjų glėbio ir išgabenta į tolimas Rusijos gelmes. Bir
želio mėnesy (1941 m.) Lietuvos padangėje ir laukuose 

. maurojo vokiečio, antrojo okupanto, kariška jėga.
Birželio mėnuo lietuvių tautos istorijoje visada bus 

minimas. Vienas gražiausių mėnesių metų laikotarpyje, o 
toks liūdnas lietuvių tautai! Bet ne vieni lietuviai kentėjo 
kenčia ir kentės. Šiandie milijonų milijonai žmonių kenčia, 
blaškosi. Šiandie kelios dešimtys tautų kovos lauke. Bet čia 
kalbame ir rašome specifiniai apie lietuvių tautos vargus. 
Kodėl gi tai darome?

Tinkamą atsakymą į šį klausimą duoda prof. Kazys 
Pakštas savo straipsnyje „Barbarai siaučia Lietuvoje”. Jis 
vaizdžiai nurodo, kad šiandie nė vienai kitai tautai negre
sia visiškas laisvės netekimas, o tik Lietuvai ir jos sese
riškoms šiaurės valstybėms — Latvijai ir Estijai. Visa ei
lė valstybių, daug mažesnių ir plotu ir gyventojų skaičiumi, 
daug jaunesnių savo istorija, šiandie laikomos Jungtinių 
Tautų šeimos nariais, bet tik ne Lietuva, Latvija ir Estija. 
Tauta, kuri daugiau už visas kitas per šimtmečius kovojo 
prieš vokiškąjį siaubą, šiandie braukiama iš turinčių tei
sės gyventi tautų eilių.

Rusai, šios dienos rusai, vieneris metus teriojo Lietu
vą; vokiečiai ją terioja, naikina jau dveji metai. Ir prieš 
vienus ir prįeš kitus okupantus lietuviai parodė didžiausio 
atsparumo, bet jų pastangos nesulaukė užtarnauto viešo 
pasaulyje pripažinimo. Dienos aplinkybės, momento pato
gumai nustelbia teisės ir žmoniškumo nuostatus. Bet visa 
tai įpareigoja lietuvių tautos kilmės žmones nepamesti gal
vos, nesustabdyti nė sekundai lietuviškas širdies plakimo. 
Žinokime, kad Amerikos lietuviai turi didelę atsakomybę 
ir pareigą lietuvių tautos gyvybei išlaikyti, jos geram var
dui ginti.

tikimi Jungtinėms Amerikos Valstybėms, kurių garbingos 
Daugiažvaigždės Vėliavos šventę ką tik šventėme. Ameri
kiečių lietuvių lojalumu Amerikai niekas negali abejoti. 
Jų lojalumą liudija šiandie tūkstančiai jaunuolių, esančių 
Amerikos ginklo pajėgose. Daug, jau daug amerikiečių lie
tuvių karių yra kritusių dabartinio karo mūšių lauke. Nie
kur neteko girdėti apie lietuvius dezertyrus. Niekas negirdi 
nusiskundžiant, kad reikia perdaug karo bonų pirkti. Lie
tuviai neaimanuoja ir, tikėkime, neaimanuos dėl visokių 
sunkumų, kuriuos karo eiga dar gali atnešti, žodžiu, lietu
vių amerikiečių rekordas yra vaiskus, jų intencijos aiškios 
ir švarios. Tad nėra jokios baimės, kodėl neturėtume tei
sės sielotis ir savo tėvų žemės likimu.

Birželio mėnesio liūdnos datos turėtų mus visus stip
riau sukrėsti, visų sąžines gyviau pajudinti. Ar atliekame 
viską, kas galima, Lietuvai gelbėti, lietuvių tautos gyvybei 
išlaikyti? Štai klausimas, prieš kurį nublunka kraštutinių 
asmenų karščiavimai, prasivardžiavimai, senų sąskaitų 
ieškojimai ir visos kitos menkybės. Birželio mėnesy tesu- 
stiprėja Amerikos lietuvių vieningumas, tepaauga ryžtin
gumas, te klesti nepalaužiama valia Lietuvai gelbėti.

VYSK. T. MATULIONIUI 70 METŲ
Naujam Kaišiadorių vys

kupui Teofiliui Matulioniui 
birželio 22 d. sueina 70 m.

Jis yra gimęs 1873 m. bir
želio 22 d., Rytų Lietuvoje, salose, toli šiaurėje. 
Daugailių parapija, iš kur 1------- ” ’
vysk. Matulionis yra kilęs, 
laiminga, nes ir Vilniaus ar
kivyskupas Reinys yra iš tos 
pat parapijos.

Kunigo šventinimus vysk. 
T. Matulionis gavo 1900 m. 
kovo 4 d. Ilgą laiką jam teko 
darbuotis Rusijoje, Petrapi
lyje, kur jį užtiko ir rusų re
voliucija. Per šešerius metus 
po revoliucijos, kad ir šnipų 
sekamas, kad ir tardomas, 
ėjo pareigas sau pavestoj pa
rapijoj. 1923 m. suimtas ir 
bolševikų išsiųstas prie sun
kiųjų darbų bausminėn stovy
klom Prieš paleidžiant iš tos 
katorgos darbų, jam buvo 
prigrasinta daugiau neiti ku
nigo pareigų.

Tačiau vysk. Matulionis 
grįžo prie savo parapijiečių 
ir, pavojų nepaisydamas,ėmė
si toliau tarp jų dirbti. 1929 
m. Petrapilio mažytėje bažny 
tūlėje, be jokių iškilmių, prie 
uždarytų durų, jisai buvo pa- 
konsekruotas vyskupu. Pra-

Vokiečiai žaurumu patys sa
ve pralenkia

Laimingi vokiečiai buvo 
Lietuvoje 1915-1918 m. Tuo
met jie kirto Lietuvos girias 
ir šlavė mūsų aruodus ir vė
liau už tai nereikėjo niekam 
nieko mokėti, nes Lietuva 
1919 m. buvo dar labai silpna 
ir nepripažinta valstybė. To
kią pat laimę vokiečiai ir da
bar semia Lietuvoj. Apsčiai 
kerta puikias girias, naudo- 

skerdžia 
plėšia 
tūks-

jas geru derlium, 
Lietuvos gyvulius, 
sviestą ir kiaušinius, 
tančius verčia vokiečių per
galei dovanai dirbti. Ir visa 
tai jie daro ramiai, plačiu 
mastu ir ,kas svarbiausia, jie 
tikisi, kad už tą milžinišką 
išplėštą turtą niekam nieko 
nereiks mokėti net ir tuom 
atveju, kai vokiečiai karą vi
sai pralaimės.

Mat, jie mano, kad Lietu
vos taikos konferencijoj ir 
nebus, nes jos ten neįleis di
dieji demokratijos „gynėjai”, 
kaip Stalinas, Cripps ir jų 
draugai. Juk ligšiol Lietuva 
dar neįleista į Jungtinių Tau
tų tarpą, nors ji daugiau vo
kiečiams priešinasi, kaip 
Liuksemburgas, vieningiau 
nusistačiusi prieš vokiečius, 
kaip, sakykim, Olandija ir 
dar keletas kitų tautų. To
kioje padėty būdama, Lietu
va yra ypatingai tinkamas 
grobis vokiečių „Raubwirts- 
chaft” — plėšimai.
Negavusi nei savanorių, ne

pajėgusi nei prievarta sumo
bilizuoti Lietuvos jaunimo, 
Vokietija griebėsi ypatingai 
rafinuoto keršto prieš bran
giausi lietuvių kultūros tur
tą. Kad uždarė du universi
tetu ir šešias kitas aukštą
sias mokyklas, kad sudaužė sigauti. Aš pažįstu daugelį tų 
Vilniuje medicinos laborato- žmonių, kurie ruošė tą milži- 
rijas, išvežė retas ir brangias ną žodyną. ^00, +as puikią-

Balčikonio ir kitų. Šio žody
no buvo atspausdintas Vil
niuje tiktai pirmasai tomas, 
apimąs raides A-B ir sudarąs 
tūkstantį didelių puslapių. 
Jis būtų turėjęs viso apie de
šimtį tomų. Tai būtų buvęs 
iš pačių didžiausių viso pa
saulio žodynų, paminklas 
gražiai ir nepaprastai tur
tingai kalbai, tai būtų buvu
si pasaulinio mokslo pažiba, 
perlas, laimėtas kantriu dar
bu daugelio senesnių ir jau
nesnių Lietuvos kalbininkų. 
Už pasipriešinimą mobiliza
cijai, vokiečiai nusprendė už
mušt pačią Lietuvos sielą, 
jos mokslą, jos gyvenimo 
prasmę, jos teisėtą savo kul
tūrinės vertės pajautimą. 
Tai šėtoniškai rafinuotas 
kerštas.

Negana to... Ten pat jie ra
do 2,000 senų liaudies dainų 
plokštelių; dainų, kurias mū
sų prabočiai dainavo prieš 
šimtus ir gal visą tūkstantį - . £
metų. Dainas ir svetingumą pelenų prikelsim — tai bai-

Antanas F. Kneižys, 
„Darbininko” redaktorius, 
birželio 12 d. sulaukęs 50 me
tų sukakties. „Amerika” lin
ki p. Kneižiui ilgiausių metų 
ir gausios Dievo palaimos vi
suose jo darbuose.

Turime vilčių laisvi išlikti. 
Bet kuriuo būdu savo dva
sinę ir materialinę kultūrą iš

KORTOS JAU BAGIAMOS DALIA
LOŠIMAS GREIT PRASIDĖS..;

laikau mūsų tautos vertin
giausiu kultūringumo, žmo
niškumo ženklu. Dainų mes 
turime, gali būti, iki pusės 
milijono, bet ypatingai senų 
ir charakteringų dainų mes 
nesuspėjome labai daug su
rinkti. Bet ir surinktosios 
jau liudijo pasauliui, kad 
lietuviai žmonškiausieji žmo
nės— homines humanissimi. 
Vokietijos ,,kultūrtregeriai” 
įsiveržė į Lietuvos Mokslų 
Akademiją ir sudaužė į tru
pinius du tūkstančius šitų re
ti) žmogaus širdies deimantų. 
O jų jau nebeatgaivinsi, ne- 
beatkursi, jas dainavę žmo
nės jau senokai mirę.

Kai perskaičiau šitą bai
sių - baisiausią žinią — aš 
paspringau ašaromis, mano 
protas sušalo, sunku man at-

šiai didelis uždavinys. Jau 
dabar už iškirstus miškus, iš
vogtus gyvulius ir javus 
mums priklauso bent pusė 
Rytų Prūsijos ūkių ir miškų. 
Už išvogtas bibliotekas ir la
boratorijas mums jau pri
klauso aštuonių vokiškų uni
versitetų ir akademijų bib
liotekos ir laboratorijos. Už 
sudegintą žodyną ir dainų 
plokšteles neįmainoma kuom 
nors atlyginti — nes tai buvo 
nuostabūs unikatai. Už kai 
kuriuos kitus turtus atlygi
nimas galimas—bet tik prie 
tos aplinkybės, kai būsime 
priimti į Jungtinių Tautų 
tarpą. Bet kol kas pasaulis 
begėdiškai su mumis elgiasi. 
Jungtinių Tautų tarpan pri
imtos net tokios „nudistų” 
šalys, kaip Etiopija, bet sa
vo kultūriniu, politiniu ir e- 
konominiu subrendimu pa
sauly penkioliktą vietą uži
manti Lietuva kaž keno ran--»T.r- , - • - 1.. j I -I T-^I ..r i —,grri--^ ~ ~

muziejų veTC?- rsias damas... As kartu sii jais į-og laikoma užpečky.

Ryšium su besiartinančia 
dvejų metų sukaktimi nuo 
to laiko, kai okupacinė nacių 
kariuomenė įžygiavo į Lie
tuvą, LKFSB kreipėsi į vie
ną. karinių ir politinių klau
simų specialistą, daug paty
rusį lietuvį, kurs atsiuntė į- 
domų dabartinės padėties į- 
vertinimą ir svarstymus dėl 
tolimesnės įvykių raidos.

Jis pažymi, kad naciams 
netikėtai vieton lauktų ke
lių mėnesių karas rytuose 
užsitęsė keletą metų, kad 
nacių pastangos išvengti ka
ro dviem frontais nebus pa
sisekusios, — kad karo veik
smų iniciatyva kaskart aiš
kiau pereina sąjungininkų 
pusėn ir kad bėdos prispirti 
naciai imasi desperatiškų 
žygių:

„Vokiečių vadovybė nuo 
šio pavasario gerokai pagy
vino gyvosios jėgos mobili
zaciją. Mobilizuoja visus, vi
sur ir visam kam. Mobilizuo
ja savus, mobilizuoja sveti
mus, mobilizuoja kariuome
nės dalinius, mobilizuoja 
darbininkiją fabrikams, mo
bilizuoja žmones ūkio dar
bams, mobilizuoja vyrus, mo
teris, vaikus. Eina paskutinė 
banga... prieš galą. Paskuti
nės iš Europos gautos žinios 
kalba apie visu mąstu varo
mą mobilizaciją Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje. Gyvento
jų pritarimo nesulaukę, vo
kiečiai mobilizaciją ten vyk
do prievarta, varu. Iš „Tau
tinių legionų” sumanymo 
nieko neišėjus, atrodo, kad 
Lietuvoje surinktieji žmonės 
šiandien formuojami nedide
liais vienetais, vokiečių 
Wehrmacht’ui (kariuomenės 
jėgai) pildyti. Mobilizaciniu 
požiūriu, lygiomis teisėmis 
su Pabalčiu, atrodo, eina ir 
Baltgudija.

Okupuotoje Rusijoje išsi-

L da- užimtas priešo, ligi I 
rįgari- rija bus išlaisvinta. T 
Įį jė-komitetas perduos sa 

reigas laikinai valdži 
bus įsteigta pagal pi 
respublikos teises. 
Prancūzijos respublil 
atstatyta — ta resj 
kurios laisvės, lyg 
brolybės principus P 
kitį Vichy žmonės m 
naikinę.

Kiek galima spręs 
baltinių informacijų 
sitarimo kreditas p 
daugiausia dviems v 
generolui Catroux, k 
są laiką turėjo pasi 
Giraud ir De Gaulle. 
Monnet.

Bet šio susitarimt 
galima pasiekti, kol 
mas pigių politinių i 
daugiausia De Gaull 
įvyko. Giraud dabai 
daug vyrų, kurie D 
nepatiko — Nogues 
ton ir kitus. Bet k 
valdžia būtų paseku 
Gaulle irgi galėtų a 

' kelių vyrų, tų šmuli 
kautojų arti prie D 
kurie ne tik bandė 
savo politiką ryšiui 
routon rezignacija, 
rie vis sakė, kad 
Gaulle negaus pilni 
jis pats pasiims. ' 
negali būti dėking 
kuire norėjo, kad ji 
tų kaip Mussolini.

Elmer Davis, Di: 
Office of War Inf 

Washington,

nuosavybės}^ k1" 
I<

,Kiek teko girdėti! 
są okupuotą Rusiją ei 
ti reprivatizacija, t. y 
tiškų kolchozų panai) 
ir žemių 
mas.

„Turima įspūdžio, | ,^gu 
kiečių gudriai sugalvd,0O. 
sovo kombinacija yl0jr 
atsidėjimu ir plačiai U 
ma. Ateitis parodys, l- 
yra sėkminga. Viena 1> 
ku — Vlasovo aferai J metus 
didelio politinio prii 
Su padėtimi apsipažin] 
nės dargi tvirtina, k! 
k utinis kominterno n 
nimo triksas turi ties 
ryšio kaip tik vokiška 
savo kombinacijoms i 
ti.

„Šiaip ar taip, viej 
aišku: čia tik pradžiai 
nia, kur dalykai pa| 
kaip sakoma, čia tiki 
dar noksta...

„Visais okupuotos Įj 
plotais, miestuose, kai 
organizuojami mitingi 
sur skelbiama „zemlil 
lia.”

„Atskiro paminėjim 
ukrainiečiai. Iki šiol, i 
„Nepriklausomos Uk] 
šūkio vokiečiai dar ne 
tę. Darbas labiausn 
kariškų formacijų pl< 
Kiek teko girdėti, 1 
formacijų priešakyje 
čiai pastatė senos caE 
ruomenės karininką -Id, kad 
nietį generolą M. E. -Bis mūsų 
ko. Tarnybą pradėjęs!ijekto — 
kai prieš I karą gvl 
Volynės pulke Vari 
kiek vėliau Pavlenko j 
vavo Petrapilyje Gri 
rių pulkui; karo suirui 
tu Pavlenko atsidūrė | 
tliūrą ir aktyviai jų] 
dalyvavo. Šiuo metu g 
lui bus apie 65 metai] 
laieijoswtetaa bas&a 
joje, Lenkijoje, kiek v 
Vokietijoje. Atrodo, 1 
vlenko seka senu, išmi 
mono Skoropadskio t;

„Atskiroje vietoje 
paminėti Galicijos uk| 
čius. Kiek teko girdėt, 
darinėja savo atskirus] 
tus ir Pavlenko vai 
nepriklauso. Amerikos 
doje pasirodžiusiomis J 
mis, Galicijos ukrainiei 
rių vokiečiai priskaito 
000. I

„Šios apžvalgėlės iši'Jnnas 
tenka pastebėti, kad I'djirQi.

10 *
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KUNIGŲ PAKE

Hartfordo vyski 
nigų pakeitimai ps 
lietuvius kunigus:

Kun. Sabulis, na 
tintas, paskirtas į 
dą; kun. J. Matut 
tono atkeltas vii 

Andnėjausfiėtuv'i 
New Britain, Com

bichV^Kas,
bes— tai jie darė grynai vo
kiškai, taip, kaip jie daryda- gjos griuvėsių ir paskęstu be- 
vo kiek seniau Lenkijoj ir|gaiiniam liūdesy. Jei taip to

liau barbarija siautės — ar
gi beliks prasmės kultūrin
gam žmogui gyventi, dirbti, 
vargti, kentėti?...

Taip, vokiečiai gavo retą 
progą patys save žaurumu 
pralenkti,© lietuvių tautą nu
bausti dar niekur nepritaiky
tu pasiutusio gyvulio smar
kumu.

O ar galimas atlyginimas 
Lietuvai?

Heroiškas Lietuvos jauni
mo pasipriešinimas vokiškai 
mobilizacijai reikia irgi pil
niau vertinti. Juk kelis kar
tus pašauktas generolas Sta
sys Raštikis, populiariausias 
ir įtakingiausias kariškis, at
sisakė stoti į mobilizuojamą 
kariuomenę ir jai vadovauti. 
O kas gi yra Raštikis? Ogi 
tas tragiškas vyras, kurio 
dvi meilutes - gražutes duk
rytes bolševikai prieš dvejis 
metus pavogė ir nežinia kur 
išvežė... Protingam užtenka: 
šis vienas faktas yra neišdil
domas ženklas to begaliniai 
tvirto, majestotiško lietuvių 
nusistatymo prie jokių aplin
kybių nelenkti savo laisvo 
sprando po jungu, vis vien 
kas jį neša: vokiečiai ar ru
sai.

Nepaprastai disciplinuotas 
masinis sukilimas prieš bol
ševikus 1941 m. ir dabartinis 
visuotinis pasipriešinimas 
vokiškai mobilizacijai — ne
žiūrint baisiausio 
keršto — rodo mūsų būdo ga
lybę, primena didingus žy
gius mūsų retai garbingos 
tūkstančio metų istorijos ir 
patvirtina pasauliui jaunos 
tautos neatšaukiamą pasiry
žimą likti laisva. Atlanto 
Čartėris juk ne dėl kelių di
džiųjų valstybių rašytas — 
jų nepriklausomybei pavojus 
niekad negresia. Tas čartėris 
dėl mus specialiai rašytas, 
nors laisvės priešai ir nori 
mums netaikyti.

sukniumbu ant mokslo žiny-

dar kai kur kitur. Tai dar 
vis tik normalūs vokiečių 
žiaurumai. Bet atkreipkite 
dėmesį, mieli lietuviai, į po
ra žygių, kurie, tur būt, pri
pildo vokiečių širdis tikrai 
dideliu pasididžiavimu: jie 
rado senoje sostinėje Vilniu
je Lietuvos Mokslų Akade
mijoj per 40 metų rinktą me
džiagą didžiajam Lietuvių 
Kalbos Žodynui. Rankraš
čiai svėre apie pusantro tūk
stančio svarų, juos rinko keli 
tuzinai mokslo žmonių, iki 
19 2 4 metų vadovaujami 
Europos kalbotyros milžino 
prof. K. Būgos, vėliau—prof.

slinko pusė metų ir vysk. Ma
tulionis buvo vėl bolševikų 
areštuotas ir išsiųstas į miš
kų kirtimo darbus Solovkų 

. Tenai 
drauge su juo buvo kalinami 
35 katalikų kunigai. Vysku
pui Matulioniui, drauge su 
kitais, tekdavo kirsti ir ritin
ti sunkius sienojus, nešti iš 
miško.

Nežiūrint nepakankamo 
maisto ir nuovargio, kunigai 
kurių dar jėgos išnešė, kel
davosi pusiaunaktyje, kai ki
ti kaliniai miegojo, ir rinkda
vosi pastogėn, virš barako 
lubų, kur paslapčia laikyda
vo Mišias. Ant paprastučio 
paaukštinimo-altoriaus buvo 
patiesiamas rankšluostis. 
Vienas kunigas iš skardinės 
buvo padaręs pateną ir kieli- 
ką, turėjo įsitaisę žibalinę 
lempelę. Iš miltų patys pasi
gamindavo ostijų, o jų prie- 
teliai atsiųsdavo džiovintų 
vynuogių (razinkų), kurias 
išmirkydavo, išspausdavo ir 
taip turėdavo savo nepapras
toms Mišioms vyno. Šiokius 
tokius bažnytinius drabužius karą šioj 
buvo pasidarę iš išplėštų pa- parapijos 
mušalų, o vieton Mišiolo bu- čiųjų.

vo gavę lapelių su nurašyto
mis Mišių maldomis. Taip jų 
tos nepaprastos Mišios tęsda
vosi iki 6 vai. ryto, kada ka
liniai buvo pažadinami prie 
dienos darbų. Silpnesniems, 
kurie po sunkių dienos dar
bų nebepajėgdavo nakčia kel
tis Mišių laikyti, buvo duo
dama komunija. Dažnai tek
davo išpažinties išklausyti 
beeinant į darbą, o komuniją 
įduoti kur paslapčia užsi- 
glaudus už medžio, bedirbant. 
Tam reikalui konsekruotos 
ostijos buvo įsidedamos su- 
vyniuotos į audeklėlį, ar į po
pierėlį.

Taip praėjo sunkūs treji 
metai, kol dalis tų kunigų- 
lietuvių — buvo iškeisti į 
Lietuvos komunistus. Lietu
voje vysk. Matulionis buvo 
Katalikų Veikimo Centro va
dovybėje, Benediktinių baž
nyčios rektoriumi, paskutiniu 
metu prieš okupaciją-Kauno 
kurijos oficiolu (bažn. teis
mas) ir Liet, kariuomenės 
vyriausiuoju kapelionu.

Kaišedorių diecezija, ku
rios vyskupu J. E. Matulionis 
yra paskirtas, buvo įkurta 
1926 m. bal. 4 d. Prieš pat 

diecezijoj buvo 66 
su 220,200 tikin-

Yra pasauly arti 89 nepri
klausomų tautų, bet laisvės 
praradimas gresia tiktai 
trims Baltijos respublikoms, 
kurios jau labai priartėjo 
prie pasaulio civilizacijos pa
čių viršūnių; kurių neturtin
gi kaimiečiai ir iš jų kilę 
nepaprastai gausūs intelek
tualai dideliu darbu, nepa
prastu uolumu ir pasisekimu 
per dvidešimtį metų darė tuos 
nuostabius žmogiškus dar
bus, kurie kitoms tautoms 
truko šimtą metų. Dabar jas 
bandoma pastatyti žemiau 
Etiopijos ir Liberijos, žemiau 
daugybės puslaukinių, bet 
vis dėlto nepriklausomų kra
štų. Ir nori mus matyti pa
tenkintais. Barbarai mus 
naikina, nes per kelis šimtus 
metų mes pastojome jiems 
kelią į „Drang nach Osten”.

Per 300 metų mes savo sto
romis, narsiomis eilėmis ap- 
gynėm tą pačią Rusiją nuo

mas dirba buvęs šeštos So
vietų armijos vadas genero
las A. Vlasovas. Atrodo, kad 
jam pavesta formuoti „veli- 
korusų” kariuomenė. Jo for
muojami vienetai sudaromi 
iš „velikorusų belaisvių ir 
iš centrinės bei šiaurinės o- 
kupuotos Rusijos plotų. Apy
tikriais apskaičiavimais,Vla- 
sovo kariuomenės pajėgu
mas gali prilygti Pabalčio 
kontingentams (apie 500,- 
000). Charakteringa, kad va
dinamieji rusai - baltagvar
diečiai į Vlasovo formacijas 
nepriimami. Jo pulkai suda
romi veik išimtinai iš belais
vių - raudonarmiečių. Politi
niu požiūriu Vlasovo kariuo
menė yra vedama... „prieš 
Stalino susidėjimą su... kapi
talistais” (suprask, anglais 
ir amerikiečiais) ir už... žemę 
ir laisvę, t. y., už seną rusų 

. socialistų - revoliucionierių 
obalsį „zemlia i volia.”

sa
lą šalyje 

laiko
Jj.q salos
j^nsoA-je Floirdos apyl 
J ameri- milžiniška laivym 

matę mokykla, kurią i 
iaQko 25,000 kadei 
kiek laiko bus pi 
kūnai. Šiuo metu 
šios didžiulės skrs 
štės, o septinta, p; 
šia, baigiama ru 
dien čia būna 6, 
mų.

Laivyno lakūni

Pensacola. — ši

•inrbiausia

i Tokia 
i to kokį 
oriausias 

’■supranta

Europa ir vėl, atrodo;j'jjrganiza- pradedamas didži 
naši didelių. geopolitiiij^yjyį. pUmiL jįe 
L’Tpfimn 1 a 11r o v»Yvi , f

i> ne-iriausiems galimu:krėtimų laikotarpio, k 
dien gal dar ir sunku pL 
ti, į ką tas viskas konk 
išsilies. Viena yra ais 
kortos baigiamos dalijKn-- . 
Šimas greitai prasidės}'IRĘ L E 
1944 m., o gal ir šiais* 
ar taip, einame prie p; 
nio akto.” I

Giu Gu Ki Gua

ir paliko jam dukterį va 

buvo ne vien graži, b 
00Z_ , „ , l^gi ji buvo kilusi iš kar:
LKFSB korespondentai ir puikiai mėtė strėles, 
rejo progos susipažinti i pataikyti į taikinį jai bm 
sikalbėti su švedų, Noi-jas, Temperamento ji bw 
ministeriais. Vaišės vif 
padarė labai gerą įspūdi 
gailestaujama, kad Liej 
atstovybės finansinė pi 
neleidžia panašių vaiši) 
ganizuoti.

vokiečių veržimosi į Rytus, o i j A T O A O T A nr'IT’TIčYC1 A paMo jam dukterį va
dabar ta pati Rusija norėtu LIK 1 U V1 AI PAS LATVIJOS Al STOfe^s išauklėjimas 1
savo senus geradėjus iš lais
vųjų tautų išstumti, o pasau
lio cinikai ir samdyti politiš- Į 
ki niekšai ieško argumentų 
rusų apetitams pateisinti. Ir 
gal kas mano, kad lietuviai 
neturi nei proto, nei širdies, 
nesupranta ruošiamos jiems 
begalinės skriaudos už upes 
jų kraujo, ilgose kovose prieš 
vokiečius pralieto.

Labiausia antivokiška tau
ta, kurios išnaikinimas buvo 
vyriausias vokiečių gyveni- 

vokiečių jmo tikslas nuo pat trylikto 
amžiaus pradžios, dabar ne- 
prileidžiama laisvai greta ki
tų iškelti savo vėliavą gigan
tiškose kovose prieš vokišką 
slibiną. Tai baisus, ciniškas 
paradoksas. Ir jis nieko gero 
mums nežada. Jis verčia mus 
vienus ruoštis pakelti visus 
vargus ir neapsakomus sun-1 plokšteles sudaužė, universi- 
kumus. Iš mūs bendradarbia
vimo visi nori, mūsų už
dirbtus pinigus daug kas sa- 
vinasi, bet vengia teisingu
mo, nenori būti džentelme-

Latvijos Ministeris Londo
ne surengė metinę arbatėlę 
geg. 4 d. savo draugams, di
plomatams ir tt. Ten dalyva
vo ir LKFSB koresponden
tas.

• Buvo pakviestas Lietuvos 
pasiuntinybės Londone visas 
personalas, D. Brit. Lietuvių 
Federacijos Tarybos pirmi
ninkas, Londono Lietuvių 
Federacijos pirmininkas, mo
terų draugijos sekretorė. Vi
so buvo apie 90 svečių.

nais, nusilenkia mūsų laisvės 
plėšikams.

Tai tokie yra dabar jaus
mai intelektualų tos tautos, 
kurios didįjį žodyną vokie
čiai sudegino, kurios dainų

tetus išdraskė, bandė pačią 
sielą užnuodyti ir užmušti. 
Begaliniai tragiška mūsų 
tautos padėtis...

Dr. K. Pakštas.

Chicagos lietuvis p!
Londono lietuvius;

R reikalavo, kad fizinis a 
0s su sielos grožiu. Too 
į sunką vyrišką išauklėjim 
mą kaip berniuką.

anojo visas kanonų kn 
Į0or0 Netrūko jai ir 
b «uo šiol ją tėvas vadi: 
Į'^kė, jog jos išsilavinim 
Ernus vyro išminčiai. N. 
f'°'jog po gražiu, jaunu vyKanados kariuomenėj! 

naująs lietuvis Jonas 1 
tas, kurs tarnybos reiki 
perkeltas į Angliją, buV! 
silankęs Londono lietuvi] 
rapijoje. Adintas bandė j 
sikelti į USA kariuori 
bet pavėlavo su prašyli 
turės kurį laiką pala 
Jis sveikas, džiaugiasi | 
donų ir tikisi visus na: 
kius sveikus pamatyti. !

Jo namiškiai gyvena gaivoaavu, j
goję, 3348 S. Lowe St. j nors duosianti pin

į^Įjaugais į apskrities mi< 
1 ^jrninko vardui įgyti eg: 
pWs su pagyrimu ir ga

^We ir Du liko jos dr; 

vyresnis, Du to ] 
J. labai malonūs ir uo 
^plpsi, kaip broliai, ir c 
^ vienam iš draugų nei 

Raugas ne jiems lyg 
LJ dažniau galvodavo,' 1

labiau. Jis buvo g



io - June 18 d., 1943S JAU BAGIAMOS
JMAS GREIT Pte| KARO ŽINIŲ APŽVALGA
iu besiartinančia ,Kiek 
sukaktimi nuo są okupuos, 

i okupacinė nacių u —1 ■ 
įžygiavo į Lie-

ĮB kreipėsi į vie- 
ir politinių klau- 
.listą, daug paty- 
, kurs atsiuntė į- 
rtinės padėties į- 
r svarstymus dėl 
įvykių raidos, 
ui, kad naciams 
vieton lauktų ke- 
i karas rytuose 
meletą metų, kad 
ingos išvengti ka- 
rontais nebus pa- 
— kad karo veik- 
tyva kaskart aiš- 
ina sąjungininkų 
ad bėdos prispirti 
įasi desperatiškų

ti reprivate 
tiškų te[į. 
ir žemiq * 
mas.

„Turinu

sovo konte 
atsidėjimu J 
ma. Ateita j

ų vadovybė nuo 
rio gerokai pagy
nos jėgos mobili- 
bilizuoja visus, vi- 
m kam. Mobilizuo- 
mobilizuoja sveti- 
lizuoja kariuome- 
lius, mobilizuoja 
ją fabrikams, mo- 
įmones ūkio dar- 
ilizuoja vyrus, mo- 
us. Eina paskutinė 
neš galą. Paskuti- 
•opos gautos žinios 
; visu mąstu varo- 
Lizaciją Lietuvoje, 
Estijoje. Gyvento

ji© nesulaukę, vo- 
>bilizaciją ten vyk- 
rta, varu. Iš „Tau- 
ionų” sumanymo 
>ėjus, atrodo, kad 
surinktieji žmonės 

:ormuojami nedide- 
metais, vokiečių 
it’ui (kariuomenės 
lyti. Mobilizaciniu 
lygiomis teisėmis 
:iu, atrodo, eina ir 
a..
toje' Rusijoje išsi- 
^vuferėcių’ prižiūri-
i buvęs šeštos So-;
ii j os vadas genero- 
įsovas. Atrodo, kad 
:sta formuoti „veli- 
kariuomenė. Jo for- 
vienetai sudaromi 
irusų belaisvių ir 
lės bei šiaurinės o-
Rusijos plotų. Apy- 

a.pskaičiavimais,Vla- 
triuomenės pajėgu-

prilygti Pabalčio 
ntams (apie 500,- 
arakteringa, kad va- 
i rusai - baltagvar- 
Vlasovo formacijas 

imi. Jo pulkai suda- 
k išimtinai iš belais- 
udonarmiečių. Politi- 
ūriu Vlasovo kariuo- 
•a vedama... „prieš 
susidėjimą su... kapi- 
” (suprask, anglais 
kiečiais) ir už... žemę 
į, t. y., už seną rusų 
tų - revoliucionierių 
zemlia i volia.”

ku-VhJ 
didelio J 
Su padėtį] 
nes dargi J 
kurinis W 
nimo trite, 
ryšio kaip J 
savo komi ■ 
ti.

„Šiaip į I 
aišku; tia^r 
nia, kurį-r 
kaip sakįf 
dar note: F

plotais, Dį 
organu^ 
surskeį 
lia.”

„Atsfe;

Įo propagandistai da- 
jjndžiasi, kad jų gari- 
Lttu saloj didesnės jė- 
bikė. Žinoma, taip bu
ll ne taip skaitlingai, 
tokio sako — už ką ga- 
|girti mūsų vadus. Ka
nas yra laimėti, ir lai- 
u mažiausiais nuosto
liam pasiekti, reikia 
pasiekti pirmiausia su 
Eisią vyrų. Karo eigo- 
Įonai vis daugiau ir 
hi skųsis, kad juos di- 
jkaičiai įveikia.
Kaip tik prieš metus 
kova, kurioje japonai 
I įveikti didesnio skai- 
Kurioje jie turėjo di
fl* skaičius. Tai oro ir 
I kova prie Midway sa- 
|mūsų laimėjimas ten 
iras pasikeitimo taš- 
jifiko kare. Prieš mė- 
lešas buvo sustabdy- 
■alų jūrose, bet jis vis 
liprus, ir mūsų laivy- 
juvo atsigavęs nuo 
lošto nelaimės. Mes 
ne Midway saloj su 
s rezursais, bet mūsų 
bė viską tvarkė tin- 
yietoj ir tinkamu lai- 
i tada mes spėliojom, 
iešas mus kirs, bet 
| saloj japonų laivy- 
eko iniciatyvos ir nuo 
> neatgavo jos.
nų užėmimas Attu ir 
salų buvo dalis kai

trią mes užmokėjome 
way pergalę; japonai 
gana mažą jėgą į Ale- 
as, manydami, kad 
radai atitrauks mūsų 
įuo tikrojo objekto — 
r ir Havajų. Mūsų va- 
nau žinojo, kad šios 
Aleutų salos nebuvo 
is ir kad jas bus gail
auti tinkamu laiku, 
gu mes būtume pralo- 

fcvay kovą, dabar būtu-

„Neprikld 
šūkio voted 
tę. Dq 
karišky H 
Kiek teko 1 
formacijų 
čiai pasted 
ruomenėsa 
nietį g® 
ko. Tami l 
kai priešll 
Volynės : 
kiek vėlio j 
vavo Pete 
rių pulte 
tu Paviete 
tliūrąiuį 
dalyvavifeję gįnįį savo vakarų 
lui bus'lį, vieton kovoti Nau-

užimtas priešo, ligi Prancū
zija bus išlaisvinta. Tada tas 
komitetas perduos savo pa
reigas laikinai valdžiai, kuri 
bus įsteigta pagal prancūzų 
respublikos teises. Taigi, 
Prancūzijos respublika bus 
atstatyta — ta respublika, 
kurios laisvės, lygybės ir 
brolybės principus Petain ir 
kiti Vichy žmonės manė su
naikinę.

Kiek galima spręsti iš da
bartinių informacijų, šio su
sitarimo kreditas priklauso 
daugiausia dviems vyrams— 
generolui Catroux, kuris vi
są laiką turėjo pasitikėjimą 
Giraud ir De Gaulle, 
Monnet.

Bet šio susitarimo 
galima pasiekti, kol 
mas pigių politinių manevrų, 
daugiausia De Gaullistų, ne
įvyko. Giraud dabar atstato 
daug vyrų, kurie De Gaulle 
nepatiko — Nogues, Peyrou- 
ton ir kitus. Bet kad nauja 
valdžia būtų pasekminga, De 
Gaulle irgi galėtų apsieiti be 
kelių vyrų, tų smulkių patai
kautojų arti prie De Gaulle, 
kurie ne tik bandė įvykdyti 
savo politiką ryšium su Pey- 
routon rezignacija, bet ir ku
rie vis sakė, kad jeigu De 
Gaulle negaus pilnos galios, 
jis pats pasiims. De Gaulle 
negali būti dėkingas tiems, 
kuire norėjo, kad jis pasielg
tų kaip Mussolini.
Elmer Davis, Direktorius, 
Office of War Information, 

Washington, D. C.

ir Jean

nebuvo 
daugu-

KUNIGŲ PAKEITIMAI

iej oj Tr Šali'Amonų sa- 
tet yra šioje šalyje 
į kurie per kiek laiko 
i j a, kad Aleutų salos

joje,Lent 
Vokietijoj 
vlenkoitb 
monofc jdėl, kad priklauso A- 

„Atskte;
paminėtiŠ tas salas yra matę 
čius.Kiel- — yra svarbiausia 

icifike ir kad jas grei
tume atgauti. Tokia 
na praloštų bet kokį 
et mūsų vyriausias 
įrodė, kad supranta 
duotį.
icūzų vieningumas

, nors mažai ameri-
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SĖS. PRANCIŠKIEČIŲ DIDELI DARBAI
Šv. Pranciškaus lietuvai

čių seserų vienuolynas turi 
apie 180 padariusių įžadus 
seserų, o su naujokėmis ir 
kandidatėmis jų bus apie 
200. Didelė seserų dalis yra 
su aukštuoju išsilavinimu — 
baigusios universitetą.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse seserys pranciškie- 
tės yra įsikūrusios 27 vieto
se, be to, Brazilijoje dirba 
tarp lietuvių, kur yra įsikū
rusios trijose vietose ir turi 
11 seserų, šv. Pranciškaus 
seserys veda vieną akademi
ją, kurioje turi 200 auklėti
nių, 4 aukštesnes mokyklas 
su 270 mokinių, 25 pradžios 
mokyklas (jos net Brazilijo
je veda 3 lietuviškas mokyk
las) ; viso jose 4,500 moki- 

pen-

Hartfordo vyskupijoje ku
nigų pakeitimai palietė šiuos 
lietuvius kunigus:

Kun. Sabulis, naujai įšven
tintas, paskirtas į Stamfor- 
dą; kun. J. Matutis iš Shel- 
tono atkeltas vikaru į šv. Inių. Jos taipgi dirba
— _ - - - —• « - 1 ■ »> - ~ --------- --- _

New Britain, Conn.

Pensacola. — šioje gražio
je Floirdos apylinkėje yra 
milžiniška laivyno aviacijos 
mokykla, kurią šiuo metu 
lanko 25,000 kadetų, kurie už 
kiek laiko bus puikiausi la
kūnai. šiuo metu čia yra še
šios didžiulės skraidymo aik
štės, o septinta, pati didžiau
sia, baigiama ruošti. Kas
dien čia būna 6,000 skridi
mų.

Laivyno lakūnų lavinimas 
pradedamas didžiausiu stro-

Kalbėjo kun. dr. V. Martu- 
sevičius ir p. J. T. Coghlan. 
Abu svečiai iškėlė katalikiš
kojo auklėjimo svarbą ir jo 
naudą visuomenei. Klasės 
vardu atsisveikinimą tarė E- 
milija Valavičiūtė ir Elena 
Jankauskaitė. Ne vieno aky
se suspindo ašara klausant 
tų kuklių, bet jaudinančių at
sisveikinimo žodžių. Kun. Pr. 
Vasiliauskas (mokyklos ka
pelionas) įteikė abiturien
tėms atestatus. Trys mergai
tės (Danutė Staknytė, Emi
lija Valavičiūtė ir Amelija 
Pūkaitė) gavo pinigines do
vanas už pasižymėjimą lietu
vių kalboje nuo didelio tėvy
nės mylėtojo kun. J. Kara
liaus, kuris visomis jėgomis 
stengiasi uždegti jaunime di
desnę meilę savo tautai. Se
kančios trys (Dorothy Bates, 
Pranciška Siedlik ir Elena 
Adomaitytė buvo apdovano
tos kuif. čepukaičio už akty
vumą mokyklos gerovei. Lai
mėjusios šias dovanas mer
gaitės visuomet liks dėkingos 
geradėjams.

Programos pabaigoje cho
ras pagiedojo Dangaus Tėvo 
garbei.

Telaimina Dievas mūsų a- 
biturienčių gyvenimo kelią ir 
jų taurius idealus.

Pajūrio Mergaitėj

svarbiausias kalbėtojas 
buvo adv. A. Milleris, kuris 
kalbėjo ir angliškai ir lietu
viškai. Abiejų kalbų turinin
gumas ir nuoširdumas pada
rė giliausio įspūdžio klausy
tojams. Baigęs kalbą, adv. A. 
Milleris įteikė diplomus pen
kiems High School abiturien
tams. Juos gavo: Pranas A. 
Mažeika, Philadelphia, Pa., 
Miltonas K. Starkus, Holly
wood, Calif., Antanas J. Kir- 
milas, Worcester, Mass., Juo
zas P. Valinskas, Plymouth, 
Pa., Raimundas, J. Brazaus
kas, Waterbury, Conn.

Baigiantis Akto iškilmėms, 
paskutinį žodį tarė kun. Dr. 
J. Vaškas, savo ir fakulteto 
vardu nuoširdžiai sveikinda
mas naujuosius Marianapo- 
lio abiturientus ir linkėda
mas Dievo palaimos gyveni
mui. Po savo kalbos, padarė 
trumpą pranešimą, kad du 
specialaus ketvirto Kolegijos 
kurso studentai, E. Page ir 
J. Navickas, baigė nustatytą 
kursą ir gavo diplomus: Ed- 
|gar Page, Bachelor in Scien
ces, Jonas V. Navickas, Ba
chelor in Arts.

Po to visi sustojo ir sugie
dojo Lietuvos himną.

Akto Diena
Birželio 6 d. Marianapolis 

tarė atsisveikinimo „sudiev” 
savo auklėtiniams.

Iškilmės prasidėjo 8:30 v. 
ryto iškilmingomis Mišio- 
mis, kurias laikė kolegijos 
rektorius, kun. Dr. J. Vaš
kas. Jam patarnavo kun. Dr. 
V. Andriuška ir kun. K. Sta- 
dalnikas. žemesnėje asistoje 
tarnavo Broliai: J. Vilutis, 
S. Dambrauskas, V. Strimai
tis. Apeigas prižiūrėjo Brolis 
P. Remeika. Šv. Mišių metu 
įspūdingai giedojo kolegijos 
choras, vadovaujant Broliui 
J. Paruliui.

Prieš pat šv. Mišias rikiuo
ti koplyčion įėjo abiturientai, 
nešini vėliavą, šv. Mišių me
tu visi bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Išklausyti šv. Mi
šių atsilankė kolegijos fakul
tetas, seselės, studentai, abi
turientų tėvai, giminės ir 
šiaip svečiai.

Valandos rimtumą kėlė į- 
spūdingas šv. Mišių celebra- 
vimas, koplyčios išpuošimai, 
ypatingai didžiojo altoriaus, 
kurio šonuose stovėjo Ameri
kos ir Lietuvos tautinės vė
liavos.

Dvyliktą valandą įvyko iš
kilmingi bendri pietūs, o 2 v. 
po piet patsai Aktas po atvi
ru dangum. Grojant Ameri
kos himnui, vėliavomis neši
ni atėjo abiturientai, čia pat 
išsirikiavo ir užėmė savo vie
tas.
Be Kolegijos ir High School 

fakultetų narių, Kolegijos 
Rektorius prie garbės stalo 
pakvietė kun. A. Petraitį, šv. 
Kazimiero parapijos, Wor
cester, Mass, kleboną ir pp. 
Millerius, taip pat iš Worces
ter, Mass.

Dienos iškilmes vedė kun. 
Dr. V. Andriuška. Po to sekė 
■m 'Man iJĮMir eris i teųrį.. fi n illivAlV AA UAA1V1 A0, Al. LAX £ E) *- *- 
išpildė stud. Edgar Page, so
lo giedodamas „Avė Maria” 
ir „Salve Regina”. Akompa
navo ponia Millerienė.

Trumpą, bet nuoširdžią, 
tėvišką, pilną pamokymų 
kalbą pasakė kun. A. Petrai
tis. Klasės pirmininkas, A. 
Kirmilas, skaitė klasės pra
našystę, kuri sukėlė nemaža 
skanaus juoko. Abiturientų 
vardu atsisveikinimo žodį ta
rė lietuviškai stud. M. Star
kus, angliškai stud. R. Bra
zauskas. Abiejų kalbos buvo

---------  pilnos gilaus dėkingumo Ma- 
NewYorko arkivyskupijos rianapoliui, nuoširdaus pat- 

101,840 šv. Vardo dr-jos na- riotizmo ir jaunuoliškos ug- 
rių tarnauja kariuomenėje.

lietuviškų knygų 7, angliškų 
— 2, bendras išleistų knygų 
egzempliorių skaičius sudaro 
20,000. Pernai vienuolija iš
platino apie 15,000 lietuviškų 
leidinių ir apie 1,500 angliš
kų. Besirūpindama neturtin
gais moksleiviais, vienuolija 
duoda nemokamai mokslą 25 
auklėtinėms, o pragyveni
mą, knygas ir drabužius gau
na nemokamai 12 mokinių. 
Paskelbus vajų rinkime me
džiagų, reikalingų apsigyni
mo darbams, seserų pranciš- 
kiečių vedamos mokyklos su
rinko metalo apie 22,000 sva
rų, gumos apie 31,500 svarų, 
popierio 25,200 svarų ir dau
gybę svarų metalinių papuo
šalų. Misijų reikalams jų bu
vo surinkta pinigais $75, dra
bužių už $125,00, pašto žen- 
klų apie 300 J'°-~
senelių prieglaudai parūpin
ta nemažai drabužių ir mais
to.

Newtown, Pa

J. N. Sprogimas Jūroj
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Norfolk, Va. — Du Ameri
kos prekiniai lavai susidūrė. 
Ginklus gabenęs laivas pa
lietė aliejų vežusį laivą, į- 
vyko didžiulis sprogimas. 84 
asmens užmušti, 67 išgelbė
ti. Ginklus vežusiame laive 
buvo 69 asmens, kurių tik 
3 liko gyvi.

Sprogimo trenksmas buvo 
labai didelis, o laivų likučiai 
išbarstyti net už ketvirtada
lio mylios.

Nelaimės priežastis tyrinė
jama. Išsigelbėję liudininkai 
papasakojo apie šiurpius mo-

Abiturienčių išleistuvės
Išaušus giedriam birželio 
dienos rytui, Juozapo Ma

rijos Viloje jautėsi nepapra
sto šventadienio nuotaika. 
Vienuolika mokyklos auklė
tinių užbaigia ketvertų metų 
mokslą ir priims atestatus. 
Tą brangią dieną minint, a- 
biturientės, apsuptos artimų
jų ir draugių, išklausė Šv. 
Mišias ir priėmė Komuniją. 
Pergyventi įspūdžiai ilgai 
paliks širdyje. Kažin ką tai 
nekasdieniško ir kilnaus ga-

j-T -tle]ai ISSKUILyL1 tų mergaičių^ 
veiduose, švelniais balsais ir 
visa širdimi giedojo mokinių 
choras.

Pietūs praėjo pakilusio j 
nuotaikoj tėvelių ir artimųjų 
draugėje, kurie busimosioms 
abiturientėms nepagailėjo 
sveikinimų ir dovanų.

Svarbiausioji dienos dalis 
— užbaigimo aktas — įvyko 
gimnazijos auditorijoje 4 v. 
p. p. Skoningai papuoštoje 
scenoje choras išpildė keletą 
dainų (tarp jų dvi lietuviš
kas: Kurdinaičio „Vakarą” 
ir liaudies dainą „Vai, Lietu
va Motinėle”). Dainas paly
dėjo svečių gausios katutės.

kiuutjLo’iiiiBijų -eeircruose, kur 
yra 1,000 auklėtinių ir taipgi 
veda 13 katechizacijos cent
rų, kuriuose yra apie 2,000 
vaikų. Jų vedamose mokyk
lose! yra daugiau kaip 5,000 
auklėtinių ,o priskaitant mi
sijų ir katechizacijos cent
rus, tas skaičius dar trejetą 
tūkstančių padidėtų.

Be darbo parap. mokyklo
se, seserys pranciškietės dir
ba šv. Juozapo Karo mok. 
Hays, Kansas. Toliau — de
vynios sęserys darbuojasi li
goninėse. Vienuolynas su mo
kyklomis turi 24 bibliotekas, 
kuriose yra apie 30,000 kny
gų. 1942 m. vienuolija išleido

išsiliejusio aliejaus liepsno
se.

Didžiausia ir tvirčiausia 
radijo stotis J. A. V. yra WL 
WO, Cincinnati, Ohio, turi 
750,000 wats. Perduos prane
šimus į visas pasaulio dalis.

Youngstown, Ohio, suor
ganizuota nauja vyskupija, 
kurios vyskupu paskirtas 
vysk. J. McFadden, Clevelan- 
do vyskupas padėjėjas.darinėjas' 

tusir Pr 
neprildffl 
do je pate: 
mis, Gate; 
rių voteė 
000.

„Šios te roiaį p)e Gaulle ir Gi- 
tenkapae 
Europa i’' 
naši didit 
kretinu) - 
diengal^’ 
ti, į 
išsilies. 1 
kortos 
Šimas 
194411'1 
ar taip.^|
nio akto- nona mirė anksti ir paliko jam dukterį var- 

-^|n-king. Geras mergaitės išauklėjimas la- 
. |ėjo tėvui. Mergaitė buvo ne vien graži, bet 

ar gabi. O kadangi ji buvo kilusi iš karių 
j gerai jodinėjo ir puikiai mėtė strėles. Iš 
|snių atstumo pataikyti į taikinį jai buvo 
Rausias dalykas. Temperamento ji buvo 
;o.
ari karių šeima reikalavo, kad fizinis au
to būtų derinamas su sielos grožiu. Todėl 
avė dukteriai sunkų vyrišką išauklėjimą, 
kimo dėliai rengė ją kaip berniuką.
Heto metų ji jau žinojo visas kanonų kny- 
nmtojo krašto istoriją. Netrūko jai ir li- 
įnių gabumų. Nuo šiol ją tėvas vadino 
Įng. Vardas reiškė, jog jos išsilavinimas 
gus net labai gabaus vyro išminčiai. Nie- 
jnepagalvodavo, jog po gražiu, jaunu vyru 
naėrgaitė.
B pasiuntė ją su draugais į apskrities mies- 
Įten išlaikytų valdininko vardui įgyti egza- 
|Ji išlaikė visus tris su pagyrimu ir gavo

įsitarė ir suorganiza- 
itetą, kuris valdys vi- pumu. Jie priruošiami įvai- 
.noūzų teritorijas, ne-iriausiems galimumams.

TUVIAI PAS LAW
Įjos Ministeris Londo- LKFSB^j 
engė metinę arbatėlę 
d. savo draugams, di- 
ams ir tt. Ten dalyva- 
uKFSB koresponden-

rėjopi$ 
sikalbėtiM 
minister-] 
padarėt

> pakviestas Lietuvos 
tinybės Londone visas 
alas, D. Brit. Lietuvių 
.cijos Tarybos pirmi- 
, Londono Lietuvių 
.cijos pirmininkas, mo- 
raugijos sekretorė. Vi- 
o apie 90 svečių.

atstov)'^ 
neleidžia ė
ganiai

Cbite

Giu Gu Ki Guau

LĖS STRĖLE

Italijos armijos kapit. An
gelo Pagelia, paimtas šiauri
nėje Afrikoje J. A. V. nelais
vėn, džiaugiasi, kad taip įvy
ko.

Birželio 24 d. Woodstock 
Kolegijoje, Woodstock, Md., 
bus įšventinti į kunigus 6 
brooklyniečiai jėzuitai.

nies.

No Carolina valstybėje 
kun. Th. H. Reily, marinų 
kapelionas apkrikštijo du 
brolius: Max Antinazi, 18 
metų ir Leonardą Antinazi.

jusilenkia mūsų laisvės 
ims.
tokie yra dabar jaus- 
itelektualų tos tautos, 

didįjį žodyną vokie- 
idegino, kurios dainą 
eles sudaužė, universi- 
išdraskė, bandė pačią 
užnuodyti ir užmušti, 
niai tragiška mūsą 
padėtis...

Dr. K. Pakštas.

naująs
tas, k^|i laipsnį.

ibesnieji mokiniai We ir Du liko jos drau- 
i buvo dvejais metais vyresnis, Du to pa
liaus. Abu buvo labai malonūs ir uolūs 
ai. Visi trys mylėjosi, kaip broliai, ir dir- 
)met drauge. Nė vienam iš draugų nekilo 
jog jų dailusis draugas ne jiems lygus, 
hg tuo tarpu vis dažniau galvodavo, ku- 
Ijudviejų ji kada nors duosianti pirme-

'perkeli 
silank^H 
rapijojd 
sikelti H 
bet H 
turės 
Jis 
do^d 
kius H

J° goję. ^'1
įėjo, Du jai patiko labiau. Jis buvo gra-

žesnis ir jo įsitikinimai mažai tesiskyrė nuo jos 
pačios.

Du ją mylėjo taip švelniai, kad net vieną dieną 
pasakė: „Kaip gaila, kad mudu vyrai. Jei aš bū
čiau mergaitė, mielai imčiau tave už vyrą. O jei 
tu būtum mergaitė, turėtum mane vesti.” We gir
dėjo tą pasikalbėjimą ir šypsodamasis tarė: „Tai 
gražu! O ką aš daryčiau? Tai neteisinga. Apie tai 
mes dar rimtai pasikalbėsime.”

Ir visi trys smagiai juokėsi.
Grįžus namo, Tsun-king negalėjo nusikratyti 

keistos nuotaikos, kurią sukėlė pasikalbėjimas su 
draugais. Ji susimąstė: „Vis dėlto tai nesąmonė 
kiekvieną dieną susitikti su dviem jaunais žmo- “ 
nėmis, kuriuos aš myliu ir apie kurtuos aš nieko 
nežinau. Kurį iš jų man likimas paskyrė?” Kai ji 
taip galvodama lipo laiptais aukštyn, pastebėjo 
varną, tupinčią ant medžio, augančio mokyklos 
kieme. Lyg žaibas pervėrė ją mintis: „Aš šausiu 
paukštį. Jis nulems mano ateitį.”

Tvirta ranka ji paėmė mėtyklę ir nutaikius 
šovė. Paukštis nukrito žemėn. Smalsumo perimta 
ji bėgo prie jo.

Du kaip tik tuo metu vaikščiojo mokyklos kie
me. Išgirdęs paukščio riktelėjimą, jis greit nuėjo 
į tą pusę ir rado varną su strėle galvoje negyvą 
gulinčią. Nustebęs jis galvojo: „Tai meisterio šū
vis”. Jis ištraukė strėlę ir su įdomumu perskaitė: 
„Veltui nebus jis nušautas. Įvyks tai, niekuomet 
neprasilenks su tikslu.”

Pribėgęs We peržiūrėjo raščiuką ir rado kam
puty labai mažą mergaitės vardą. „Tai tiesiog ne
įtikėtina — toks puikus šūvis iš mergaites ran
kos”. Tuojau pat prisiartino ir Tsun-king. Susi
jaudinus ji klausė We: „Ar tu radai strėlę?” We 
nustebęs atsakė: Iš kur ši strėlė? Kodėl tu taip do- 
mies ja? Ten yra moteriškas vardas. Taip, mer
gaitės vardas. Man keista, kaip moteris gali pa
leisti tokį šūvį.” Tsun-king nusišypsojo: „Tai nie
ko nuostabaus. Aš noriu tau pasakyti, kad šovė 
mano sesuo.”

— Tu turi seserį, kuri taip gerai šaudo? Ar ji 
jau susižiedavus?

— Kol kas dar ne.
— Ar ji graži?
— Aš nežinau: ji nuostabiai panaši į mane.
— Aš tikiuos, tu man, kaip draugui, pasitar

nausi sesers atžvilgiu?
— Aš manau, mano tėvas ir sesuo nesiprie

šins tavo pasipiršimui, jei tik aš palaikysiu tave.
We buvo laimingas gavęs tokį atsakymą. Jis 

atsinešė žiedą ir perdavė Tsun-king sakydamas: 
Aš prašau tavo seserį priimti šį žiedą nuo manęs. 
Jos strėlę aš stropiai saugosiu.”

Ramiai, lengvais žingsniais pasišalino Tsun- 
king.

Kitą rytą ji pranešė, kad tėvas ir sesuo žiedą 
priėmė. Tačiau tėvas pageidauja, kad We savo pa
sipiršimą atidėtų ligi po didžiųjų rudens egza
minų.

Laimingas jaunuolis mielai sutiko laukti net 
ir ilgiau, jei tik jis bus užtikrintas, kad kelio į 
laimę nieks neužkirs. Tsun-king jį nuramino. Jis 
neprivaląs abejoti.

Kitus egzaminus visi trys išlaikė ko puikiau
siai ir ruošėsi rudens egzaminams, įvykstantiems 
provincijos didmiesty. Susirūpinusi Tsun-king ta
rėsi su tėvu, kaip čia išvengti nepatogumo, kad 
nereikėtų dalytis su draugais vienu kambariu. 
Pagaliau buvo nutarta, kad ji apsimes serganti, 
tokiu būdu nereikės drauge išvykti. Du ir We į 
didmiestį išvažiavo vieni.

Žinia, kad We puikiausiai išlaikė egzaminus, 
pripildė Tsun-king diaugsmingos vilties apie būsi
mą jų laimę. Tačiau likimas lėmė ką kita. Liūde
sys įžengė į šeimą. Jos tėvas gubernatorius Wen 
Ko, pikto draugo įskųstas dėl turtų pasisavinimo, 
buvo suimtas. Atsižvelgiant į dukters Sin-Tsai 
laipsnį, jam buvo suteikta kai kurių palengvini
mų. Tačiau to bevilčio teismo laukimo niekas ne

galėjo sutrumpinti. Net We ir Du, kurie užėmė 
aukštas vietas, nieko negalėjo padėti, nes areš
tuoti buvo įsakyta paties karaliaus. Nusiminė 
draugai. We savo viltis turėjo palikti nuošaliai.

Liūdnas buvo atsisveikinimas abiejų draugų su 
Tsun-king. Jie ramino ją. Gal Pekinge jie galės 
kuo nors jos tėvui pagelbėti, jei tik paskutinis eg
zaminas sostinėj jiems gerai pavyks. Visa jie da
rys, kad tik jam garbę ir laisvę grąžintų.

Reikia turėti kantrybės. We tarė:
— Mes visi esame ištikimi draugai. Su giliausiu 

širdies skausmu galvojame apie tai, kad prie ta
vo ligos, kuri kankino egzaminų metu, prisidėjo 
dar rūpestis dėl tėvo.

Po ilgos tylos, per kurią kiekvienas buvo per
pildytas savų minčių, Du kreipėsi į Tsun-king.

— Būtų neprotinga iš tavo pusės nieko neveikti. 
Kaip tik mes tau duosime pakankamai žinių, at
vyk pas mus į Pekingą. Visi trys mes jau rasime 
išeitį tavo tėvui.

We sušnabždėjo; „Galvok apie pažadą”. Su aša
romis akyse atsiskyrė draugai.

Tsun-king rūpinosi nors valgiu ir gėrimu pa
lengvinti naštą. Ji dažnai jį aplankydavo. Vieną 
dieną tėvas jai tarė:

—Kol kas teisėjas dar užimtas ieškojimais, bū
tų labai naudinga, jei tu pati nuvyktum į sostinę 
ir pati išaiškintum visus tuos gėdingus kaltini
mus. Tačiau tu esi moteris, nors ir kitaip išaugin
ta, ir kelionė per 10,000 Li tik ne tau.

Užsidegusi tuo planu, Tsun-king sušuko:
—Ti-Ymg išgelbėjo savo tėvą iš didžiausio var

go, ir šiandien jos vardas minimas su pagarba. 
Aš niekuomet nenešiojau moteriškų drabužių. Ma
ne pažįsta tik kaip vyrą, ir kaip toks aš vyksiu į 
sostinę. Be to, aš šaudau, kaip vyras. Palydovais 
galėtum man duoti ne vien tarną, bet ir Wen sung 
šeimą. Jie abu kilę iš Miamo, žino, kaip elgtis su
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Phtladelphijos Žinios
MŪSŲ KARIAI IŠVAŽIUOJA SESERYS

KUNIGŲ PAKEITIMAI

Birželio 11 Philadelphijoj 
įvyįęo šios lietuvių kunigų 
permainos:

Kun. Jeronimas Bagdonas, 
ilgus metus išbuvęs Philadel
phijoj, daug veikęs tarp visų 
lietuvių, ypač pasižymėjęs su 
savo benu, iš šv. Jurgio para
pijos iškeltas į šv. Juozapo 
parapiją, Mahanoy City, Pa. 
Lietuvių visuomenė neteko 
Philadelphijoj nepailstamo 
darbininko. Būrelis artimųjų 
palydėjo kun. Jeronimą į nau
ją vietą. Jis ir ten atras lie
tuvius, ypač jaunimą, ir ga
lės su jais tęsti platų veikimą. 
Pasisekimo!

Į Philadelphiją atkelti du 
nauji kunigai:

Kun. Stanislovas Venslaus- 
kas paskirtas į šv. Andrie
jaus parapiją. Tai jaunas ku
nigas, bet suspėjęs veikti su 
jaunimu. Jis Mahanoj City 
daug dirbo su jaunimu. Ir čia 
naujasis kunigas ras gražios 
dirvos veikti su lietuvių jau
nimu. Sveikinam ir linkim 
sėkmės.

Kun. Stanislovas Lukšys 
atkeltas iš Mt. Carmel, Pa., į 
šv. Jurgio parapiją. Kun. Lu
kšys yra kilęs iš New Phila- 
delphijos. Jo brolis dvinukas 
irgi kunigas. Jie prieš dabar
tinį karą mokėsi Lietuvoje, 
bet prasidėjus karui sugrįžo 
Amerikon, ir čia baigė semi-

nariją. Jis čia gaus geros pro
gos veikti su lietuvių jauni
mu, ypač šv. Jurgio parapi
jos benu ir kitu jaunimu. Pa
sisekimo!

AUKSINIS MEDALIS

Šv. Karoliaus Seminarijoj 
šiemet klierikas Pr. Statkus 
baigė 6 metų mokslą. Klier. 
Pranas tikrai gražiai vartoja 
lietuvių kalbą. Prof. kun. E. 
Paukštis įvertino jo mokslą ir 
meilę lietuvių kalbai ir apdo
vanojo auksiniu medaliu.

Linkėtina jaunam lietuviui 
levitui ir toliau nepamiršti 
lietuvių kalbos ir išnaudoti 
savo gabumus visuomenės 
labui.

Teko nugirsti, jis šią vasa
rą važiuojąs į kitą miestą mo
kyti vaikučių religijos ir 
tokių dalykų.

ki-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

-------

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA | 
Trečiadieni 7:00 p.m, Sežt. 8:00 p.m. •

Direktorius !
ANTANAS DZIKAS •

8019 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937

BAIGĖ INSTITUTU

Š. m. birželio 13 d., gerai 
žinoma lietuvaitė Teklė Bal
čiūnaitė baigė Drexel Institu
te of Technology.

Ji jau buvo baigusi kolegi
ją, o šiais metais sėkmingai 
baigė šį Institutą, Librarian 
skyrių. Jau gavo ir rekomen
daciją dirbti Knygyne.

Lietuvos Vyčių 3-oji kuo-lB
S rl m tIa r* OMTAllrmn oniTrr ' .1pa ir Valdyba sveikina savo 

kuopos Sekretorę su nauju 
pasisekimu ir linki geriausios 
kloties naujoj profesijoj.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Tris savaites visi Philadel- 
kūnN 

gai atlieka rekolekcijas, ku
rios tęsis nuo liepos 14 d. iki 
rugp. 2 d.

Lt. Pranas Jurgaitis
Jis nepamiršta laiškais sa

vo sergančio tėvelio ir mamy
tės bei kitų artimųjų. Pasku
tiniame savo laiške sveikina 
savo mamytę Motinos Dieno
je. Laiškas taip karštai ir 
meilingai parašytas, kad bū
tų įdomu visas atspausdinti. 
Tai tikrai mylinčio sūnaus 
širdies kalba savo seniems 
gimdytojams. Jis meldžiasi, 
prašo Viešpaties palaimos, 
ragina rūpintis sveikata, pa
taria gydytis tėveliui, kurs 
jau ilgai ir sunkiai serga. Sa
vo santaupas atsiuntė ir pa
kartotinai rašo naudoti visas 
jo santaupas savo pragyve
nimui ir sveikatai pataisyti. 
Nors jis gyvena anoj pusėj, 
bet atranda laiko kas savaitę 
parašyti bent po du laišku. 
Leitenantas Pr. Jurgaitis pil
nas vilčių, kad greit jie karą

Jonas, Benediktas ir Pra
nas Barvainiai labai ištiki
mai tarnauja Dėdei Šamui. 
Jie jau ir pasižymėję, o vie
nas laivyne tarnaudamas 
džiaugiasi, kad gali pasivaži
nėti plačiuoju vandenynu ir 
taip susipažinti su įvairiais 
žmonėmis ir geriau visą pa
saulį pažinti ir už taiką kovo
ti. Jų tėveliai gyvena 147 Mc 
Clellan St. Motina jau ilgas 
laikas serga, nes sunkiai su
sižeidė koją. Kariai parašo 
laiškus ir paguodžia savo tė
velius.

Antanas Miceika (tėvelis 
ir sesutės gyvena 104 McClel
lan St.) rašo net iš karštosios 
Afrikos. Jis buvo gerai išsi
lavinęs karys ir ten atsako- 
mingas pareigas eina. Savo 
laiškuose taip mielai rašo, 
kad visus paguodžia ir pasti
prina viltimi, kad neužilgo vi
si pasimatys ir vėl taika ir 
ramybė užviešpataus.

Juozas ir Walter Dapkūnai, 
dvynukai, (tėveliai gyvena 
780 S. 2nd. St.), yra išėję sa
vanoriais į laivyną. Jie taip 
troško eiti kariauti, kad nie
kas jų pasiryžimo negalėjo 
sulaikyti. Todėl 18 metų su
laukę, patys įsirašė ir dabar 
jau garbingai gina pasaulio 
ir tautų laisvę. Kada jiems 
reikėjo gauti tėvų sutikimą, 
tai jie sakė, „Mama, juk tu 
nori ir Lietuvai laisvės, todėl 
aš eisiu, kad greičiau ir Lie
tuva būtų laisva ir Nepri
klausoma.”

$20,000 BONŲ

BonųBirželio 13 d. Karo
Komitetas buvo surengęs Ka
ro bonų pardavinėjimo vajų 
šv. Kazimiero par. salėj. Ka- 
zimieriečiai gražiai pasirodė, 
nes jie išpirko bonų už $20,- 
000. Tai tikrai graži dovana 
Dėdei Šamui. Juk tai ne pir- 

laimės ir vėl visi laimingai ma, <

ženklelius. Labai daug ir 
energingai dirbo Bonų Komi
teto pir. Kavaliauskas. Jei ir 
toliau nepails, tai bombone-'mokyklų seserys Mokytojos 
šį nupirks, nors lig šiol dar 
tik už $80,000 bonų parduota, 
o iš viso reikia $400,000. Bet 
tikėkim, ir padarysim...

Šią savaitę visų parapijų

GRAŽIAI Š

STAIGA MIRĖ

Martinas Burokas,
319 Sears St., kurį laiką sir
guliavo. Paskutinę savaitę 
dar dirbo, bet vėl buvo pra
dėjęs blogiau jaustis ir nėjo 
dirbti. Birželio mėn. 14 dieną, 
12 vai. dieną staiga mirė.

A.a. Martinas Burokas pa
liko našlę žmoną, tris sūnus: 
Petrą kareivį, Mykolą jūri
ninką ir Juozą studentą; dvi 
dukteris: vieną seserį kazi- 
mierietę ir vieną ištekėjusią.

Velionis vakarykščiai buvo 
priėjęs išpažinties ir Komu
nijos. Mirštant suteiktas pas
kutinis patepimas. Artimieji 
ir pažįstamieji reiškia užuo
jautą. Ilsėkis ramybėj.

MOKINIŲ IŠKILA

gyv.

Birželio 10 d. Philadelphi- 
jos parapinių lietuviškų mo
kyklų vaikučiai turėjo savo 
metinį išvažiavimą. Nors or
as nebuvo palankus, bet Biru
tės parke buvo tikrai vaiku
čiams malonu praleisti die
nelę. Vaikučiai pasimaudė, 
žaidė baseball. Visi buvo pa
vaišinti „šuniukais”, saldai
niais, ledais ir kitokiais ska
numynais. Po tokių iškilmių 
visi laimingai sugrįžo kitai 
dienai ir paskutinei pabaigt 
šių mokslo metų.

Kaip būtų gražu, kad ta 
mokyklos vaikučių diena tap
tų tikra lietuviškumo šventė 
mūsų jaunimui! Juk su jais 
galėtų (gerais laikais) dau
giau lietuvių susirinkti, jie 
galėtų ir programą turėti, iš

1-. j. lįeį;UVįy__ , o toks vajus turės būti įgalėtų išaugti ir
nn myluaais

. visi taip š e ni ūriaa k p a -
geidauja.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška Laidojimo {staiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

' ' ...........n, '• <

tėveliais. Pasisekimo ir lai-1 tu programa buvo labai vyku- 
mėjimo, Leitenante! (Šis jo si. 
paveikslas yra anksčiau im
tas. Dabar jis atrodo plones
nis, gražioj leitenanto unifor
moj ).

VEDYBOS

Jonas Laurinavičius ir Ma
rytė Valančiūtė susituokė bir 
želio mėn. 12 dieną, šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. 
Jaunuolis tarnauja U.S. ka
riuomenėj. Po vestuvių ir 
puotos jaunavedžiai išvažia
vo į kariuomenę. Visi pažįsta
mi ir kaimynai pasisekimo 
ir laimės jaunai porai linkėjo.

Dalyvavo ir Afrikoj sužeis
tas karys, kurs pasakė jau
trią kalbelę. Jis netekęs vie
nos akies; pasakojo, kaip jie 
kariavo ir kaip pergyveno vi
sus karo sunkumus ir nelai
mes. Vajaus reikalams remti 
ir kitiems tikslams, turėta 
rinkliava pardavinėjant sagu 
tęs ir iš to dar atliko pel
no $21.00.

Bonus vietoj išdavinėjo An 
tanaitienė, o jai padėjo sura
šinėti Mickūnienė, Baranaus
kienė, Norkienė. Kelios Vy
tės pagelbėjo pardavinėti

UŽUOJAUTA

išvažiuoja atostogų. Jų moks
lo metai užbaigti. Išvyksta 
trumpam laikui, kad vėl su
grįžtoj su atgaivinta energija 
toliau mokyti.

Vasaros metu Gerb. Sese
rys mokytojos pailsi, atlieka 
rekolekcijas, kitos lanko va
sarines mokyklas, kad taip 
dar labiau pasirengtų nau
jiems mokslo metams. Nelen
gva įvertinti mokytojų darbą 
ir pasišventimą, dar sunkiau 
įvertinti taip didelį seserų 
mokytojų pasiaukojimą. Bet 
juk ir kiekviena auka duoda 
dvasinės stiprybės tiems, ku
rie pasiaukoja.

Linkėtina seserims moky
tojoms tikrai atsigaivinti ir 
vėl sugrįžti tęsti toliau mok
slo ir auklėjimo bei lietuvini
mo darbą.

Dangun žengimą 
šv. Kazimiero para 
švęsta kaip ir Liet 
didinga procesija. I 
na nesutraukė dauj 
bet vaikučiai labai 
giedojo ir dalyvavi 
joj pilnai pasireng 
siems priminė, kad 
ma Išganytoj aus ' 
Dangun paminėti.

GABUS JAUNI

Įiiji
vo Sūnaus gailestingas aki 
j mūsų tautą ir prašalins v 
sus Bažnyčios ir tautos m 
prietelius iš mūsų tėvų šal 
lės.

Nors didžiuliai kaimyn 
, užsimojo visiškai lietuv 
\ tautą sunaikinti, nušluc 

nuo paviršiaus žemės, bet ; 
mes savo širdis pakelsim 
dangų savo maldomis, pa 
gailės Dievas, neleis sun

MIRĖ

Antanas Konstantinas, 57 
metų, birželio 14 d. mirė Phi
ladelphia General ligoninėje. 
Gyveno 3348 Edgemont St. 
Palaidotas šv. Grabo kapinė
se iš šv. Jurgio bažnyčios.

Monika Dambrauskienė, 78 
metų, gyv. 4102 Locust. St., 
mirė birželio 14 d. Palaidota 
birželio 17 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse iš šv. Kazimiero ba
žnyčios.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

Jonas Valavičių 
High school vasario 
yra tikrai gabus ir 
jaunuolis. Be savo : 
kurso, jis dar lavina 
muzikoj. Ir čia yra 
labai gražių vaisių, 
vai Ir muzikališkai g 
binti net sunkiausi 
kų veikalus.

Bet ir dirbo šioji 
nesigailėdamas keliu 
laiko kasdien pašvę 
kos menui. Jonas V 
yra ir geras organ 
nes kai tik įstojo į 
tuoj įnešė naujų siu 
ir pakėlė veiklą, no: 
viskas pasisekė įvyfl 
nenumatytų kliūčių^
nenusiminė, o ir toli a ir 
dirbti, kad tik išjudii 
jaunimą veiklesniam 
mui .

^0-

į." gauto lyicvao, uuicib oun 
kinti ir garbingai Lietu

.'0'

prikels. Tik stenkimės atg 
vinti mūsų maldingumą, 
būna Maldinga Lietuva, Ši 
toji Žemaitija.

New Britain, Com

Birželio 23 d., M 
Wis., bus įšventinti ,■ 
5 kapucinai — brc 
čiai.

Teko sužinoti, kad Dr. Eno- 
ko Klimo senelė (motinos 
motina) Pelagija Brazaitie- 
nė — Šereikienė apalpus kri
to ir labai susižeidė. Jos vy
rui Antanui šereikiui ir anū
kui, Dr. Klimui, reiškiu viešą, 
nuoširdžią užuojautą.

Kazys Vidikauskas

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au- 

; komis Raudonajam Kryžiui.

ginklais, o be to, žmona nešioja vyriškus rūbus, 
kaip ir aš. Ji galės man patarnauti.

Tėvas mielai sutiko su tokiu dukters siūlymu.
Tsun-king skubiai paėmė atostogų. Ji girdėjo 

apie draugų pasisekimus ir pilna vilties ruošėsi 
kelionei, ši žinia pralinksmino gubernatorių Wen 
Ko.

Tsun-king susiieškojo kalendoriuje laimingą 
dieną. Pakeliui užsuko dar į provincijos, didmies
tį Tšeng-Du pasiteirauti apie bylos eigą. Tsun- 
king pasiuntė tarną, kad surastų viešbutį ir užsa
kytų valgį ir gaivinančio vyno. Per pietus Tsun- 
king dairėsi aplink. Staiga bokšto lange, kuris bu
vo gretimam sode, ji pastebėjo nuostabaus gra
žumo mergaitę, kuri atidžiai žiūrėjo į Tsung-king. 
Būdama mergaitė, ji mažai rūpinosi gražiuoju 
vaiku.

Kai netrukus ji pastebėjo, kad jaunoji mergai
tė su tokiu pat įdomumu į ją žiūri, pagalvojo lin
ksmai: „O, be reikalo ji eikvoja savo žvilgsnius, 
juk aš lygi jai”.

Tuo tarpu atsidarė durys iš svečių kambario, ir 
įėjo sena tarnaitė pintine nešina. Ji žemai nusilen
kė prieš Tsun-king ir tarė:

—Šimteriopos laimės, jaunas pone! Mano jau
noji valdovė pastebėjo, kad ponas neturite arba
tos desertui ir prašo jus priimti šiuos vaisius.

Tai buvo geltonieji apelsinai, saldžiosios kriau
šės iš Sun-king.

Nustebus Tsun-king galvojo: „Atleiskite, man 
r" gaila, bet aš nepažįstu Jūsų jaunosios ponios. Iš 

kur tas malonus dėmesys?”
Senoji atsakė:
— Mano jaunoji ponia yra duktė jo ekscelen- 

cijos Dsing. Anksti mirus tėvams, ji buvo išauklė
ta pas savo garbingus senelius. Ši šeima yra pir
moji ir turtingiausia mieste. Jos senelis, kuris 
labai myli savo vaikaitę, bijodamas, kad vyras, 
kurį jis jai išrinks, netiks jos skoniui, paliko jai 
pilną laisvę. Iki šios valandos dar nė vienas jau-

nas vyras jos nesužavėjo. Gerasis dangus siunčia 
jus į šį viešbutį.

— Kuo aš užsitarnauju tokią laimę? — paklau
sė Tsun-king nusižeminus: — perduokite mano 
nuoširdžiausius linkėjimus ir didžią padėką. Aš 
esu nusiminęs, kad esu čia tik pravažiuodamas 
ir į didelį man parodytą dėmesį negaliu atsakyti.

Senoji išėjo. Tsun-king mintis nukrypo į au
ksaplaukę mergaitę, kurios pavasario pažadintą 
širdį ji karčiai apvilti turėjo. Bevaikštinėdama po 
kambarį, ji sukūrė eilėraštį „Apvilta viltis”.

Kitą rytą dideliam Tsun-king nusistebėjimui se
noji tarnaitė vėl pasirodė. Ji atnešė ypatingai re
tą užkandį ir puodelį puikiausios arbatos. Kaip 
atsakymą, Tsun-king parašė savo sukurtąjį ei
lėraštį ir perdavė tarnaitei. Nežiūrint į tai, jog 
eilėraštis aiškiai kalbėjo apie jos nusistatymą pa
nelės Dsing atžvilgiu, ji gavo laiškelį su puikiu ei
lėraščiu. Eilėrašty panelė Dsing kalbėjo apie savo 
nepaprastą viltį ir pagarbą jaunojo žmogaus el
gesiui. Eilėraštis Tsung-king padarė didį įspūdį.

—Perduokite savo poniai mano padėką ir mano 
didžiulį nusistebėjimą dėl jos literatūrinių gabu
mų, kuriuos aš gerbiu ir vertinu, kaip ir švelnią 
jos meilę. Tačiau aš nesu laisvas, seniai jau tu
riu žmoną. Mano likusis gyvenimas tegul bus skir
tas jūsų poniai!

Senoji nuliūdo:
— Man bus labai skaudu tokią žinią pranešti 

mano poniai. Bet aš turiu apsaugoti ją nuo toli
mesnių nusivylimų, — ir ji išėjo.

Kai Tsun-king grįžo iš miesto, laiminga ir ge
rai nusiteikus, nes prašymai dėl tėvo davė puikių 
vaisių, senoji tarnaitė vėl pasirodė. Su malonia, 
bet gudria šypsena ji pradėjo:

— O jaunasis pone, toks jaunas, lyg gegužės 
ryžių šakelė, o jau toks senas melagis! Aš negaliu 
suprasti, kodėl jūs atstumiate tokią gražią, kve
piančią rožę, kokia yra mano ponia. Kai aš pasa
kiau jai, ką jūs man sakėt, kurį laiką ji stovėjo 
nežinodama, kas daryti. Vėliau vis dėlto liepė pa-

i
■ i 

j

—U—:---- ___

Pirmosios Šv. Mišios
Susirinko minia žmc 

šv. Andriejaus bažnyčion 
želio 6 d. kartu džiaugti: 
kun. Kutbertu Jonu Zar 
ku, kai jis pirmą kartą ž< 
prie altoriaus atnašauti 
,vui savo pirmąsias iškil 
gas Mišias. Kun. Kutbe 

išsi- yra Washingtono prov
įkte-jos pranciškonas, įšve 

tas gegužės 29 d. Visa ] 
pija džiaugiasi susila 
vienuolio kunigo.

Kukli procesija įlyd 
bažnyčią kun. Kutbertą 
draugus iš St. Bonave 

. College, Alleghany. Kui 

.Ražaitis atliko dijakon 

.reigas. Klebonas kun 
j Pankus pasakė trump; 

į die-įspūdingą pamokslėlį, y 
rio sekė kun. Konrado

■^3 yra 
: Fane-

■-.®eui-
nuo

EMILIJOS GROŽIO SALONA
.j Altorius buvo gra:

Plaukus garbiniuojame A auklėja skoningai seselių pap 
vėliausios mados reikalai Gyvena pytomis gėlėmis, lelij( 

• Lietu-

ĮVAIRŪS GALVOS AL Ujamu.

Atauginami plaukai 
pašalinamos pleiškai

VEIDO MASAŽ

Plaukų spalvos mūsų sp

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAI
1201 GREEN STREET PIIILADELPHI

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

$ 3304 - 16 Richmond Street

siteirauti apie jus. Ir štai! Jūsų tarnai, jaunas 
pone, pasakė, man, jog jūs net apie sužieduotu
ves niekad negalvojote. O, jie taip juokėsi, kai 
juos paklausiau, ar jūs turite žmoną. Vakar va
kare mano ponia apie visa papasakojo savo sene
liui. Kiekvieną minutę jis gali pasirodyti prieš jus.

Be žado stovėjo Tsun-king. Tuojau ji liepė tar
nams sudėti daiktus ir apmokėti sąskaitas. Ta
čiau vos spėjo ji įsakyti, kai viešbučio savininkas 
įėjo į kambarį, lydimas seno, garbingo 70 metų 
amžiaus pono.

— Ar tai ponas Tsun-king? — paklausė jis di
dingai šeimininką. Po teigiamo atsakymo senasis 
pasveikino Tsun-king; ji žemai nusilenkė. Pasi
sveikinę ponai atsisėdo, ir senasis pradėjo kalbą:

— Tai kažkas neįprasto, mano pone, kad aš 
pats priverstas esu ateiti pas nepažįstamą. Bet be 
rimto pagrindo aš to nedaryčiau. Jūs padarėte di
dį įspūdį mano vaikaitei. Aš galiu jums pasakyti 
— ji yra visos mūsų giminės perlas. Aš daviau 
jai laisvę pačiai pasirinkti vyrą. Dabar, kada aš 
jus pamačiau, galiu iš visos širdies pasidžiaugti 
tokia gražia pora. Aš tikiuos, jūs mūsų siūlymo 
neatmesite?

Sumišus atsakė Tsun-king:
— Aš didžiai įvertinu tą garbę, kurią jūs man 

suteikiate. Tačiau jūsų vaikaitė kilusi iš didžiai 
garbingos šeimos, o aš esu atžala karininko, kuris 
dargi turi nelaimę būti apkaltintas už sunkius, bet 
klaidingus nusižengimus. Kaip matote, aš keliau
ju į Pekingą, kur bandysiu įrodyti jo nekaltumą. 
O be to, mano tėvo sutikimas taip pat reikalingas.

Po šių žodžių Tsun-king vėl nusilenkė. Senasis 
ponas nusišypsojo:

— Didelis mūsų luomų skirtumas nieko nereiš
kia. O be to, jaunam, išsilavinusiam vyrui yra pri
einama ir aukšta vieta bet kurioje sostinės įstai
goj. Susižieduokite su mano vaikaite, tada važiuo
kite į Pekingą, padarykite visa, ką galite, jūsų tė
vo atžvilgiu, praneškite jam apie savo sužieduotu
ves, ir, aš manau, greit švęsime laimingos poros 
jungtuves.

palmėmis. Naujai įšx 
j° h0" tas kunigėlis teikė sa 

laiminimą tėveliams, 
liams, seserims, gimir 
parapijiečiams. Jo l 
nam šypsena žavėjo i 

įi&įaT ji Aj

Po Šv. Mišių apie 2! 
1 vyzdys W susirinko salėj, k 
cL vaj žioj nuotaikoj skania 
J ?i,šv. & Pasisvečiavo ir pa 

Li žygiavo 
Jiiotei-

gė su kun. Kutbertu 
rausku.

ase sv, 
Visi

laukai-

Prieš kelias savail 
Raymundas Matulis i 
svečiuotis. Jo devyni 
čių sūnelis ta proga ] 
tytas, ir visi kartu d 
si, kad tėvas galėjo l 
štynose.

irie dan-
31 Mūši

Philadelphia
šviesuo-

Tsun-king nebežinojo kas daryti. Ji 
likimas ją surišo su We. Bet Du dar 
ji mylėjo taip labai, gal net daugiau už 
nasis ponas jai nedavė ramybės, ir ji 
suvaidinti pavojingą žaidimą Du naudai, 
išsiėmė žiedą ir paprašė jį perduoti 
Apie visa kita pakalbėsianti grįžus iš 
Gerai nusiteikęs atsisveikino senasis, nd'akai ir 
šęs užsakyti puikių pietų. Išturėtų

Visi trys tęsė kelionę toliau. Po ilgo l'pne šv. 
Tsun-king su savo palydovais pasiekė sostiqlietuvos 
masis jos žingsnis buvo draugus aplankyti.fcužtars 
vo tik vienas. Iš jo ji sužinojo, kad We svlįąjiTė- 
reikalais išvažiavęs į tėviškę. Po širdingo pl^ 
kinimo Tsun-king lyg ir nusiminė, jog nėn^ 
„Tačiau, — kalbėjo ji, — kaip gera, kad tu f p 
Aš galiu dabar tau palinkėti daug laimės. JŪ 
tarimu, aš atvykau čia, taigi pirmiausia rei| 
galvoti, ką mes galime gero padaryti mano | 
Du susimąstęs atsakė:

— Pirmiausia mes turime pagalvoti, ks 
kelti dalyką viešumon. Aš manau, mes at! 
dinsime paaiškinimus ir išdalysime karalil 
aikštėj. Per draugus aš pasistengsiu, kad šiį 
liai patektų ir į krašto apsaugos ministeriją 
-king parodė jam paties tėvo surašytą paa: 
mą.

— Ar ne geriau būtų šitas paskleisti ž 
tarpe, negu patiems rašyti?

Tačiau Du galvojo kitaip.
— Tai negerai, jei paaiškinimas yra vien

lais'

nui

Lietu- 
Dr. 

sosbaž-

Džiugu žinoti, ka 
kareiviai gavo jauni 
džiamą laikraštėlį „J 
tor” ir, kad jie džiau 
vę žinučių iš parap

Štai ištrauka laišl 
tikos:

„Labai malonu g; 
aikraštėlį ir sužin 
darosi parapijoj, 
mes jaučiame jūsų 
mą. Man labai patik 
tis, „Mano Kryžius’ 
kad ir kiti mano dr 
tenkinti ir dvasioj 
mintimis, kurias n 
kia jūsų laikraštėlis

Jūsų,

Jonas Saks

VARGONININKŲ

----  lai negerai, jei paai»n.iiiiiiia.o y t a. v m . , 
tinamojo pusės ir dargi karininko. Būtų gi ldai- 
jei We grįžtų.

Du užsakė puikius pietus ir apgyvendino 
king We kambaryje. Tsun-king nemažai S1T 
pino pastebėjusi, jog Du lovą taip pat įnešė įj? 
barį.

— Mes galėsime dar atsigulę paplepėti, -4^.
vojo Du. . ®]un7'

— Kaip man išvengti visa to? Na gerai,
slėptis dieną, pasiseks ir naktį. ■C’®?8-

(Bus daugiau)

Amerikos Lietu 
Vargonininkų Sąjį 
metinis seimas įv 
rugpiūčio 10 d. H 
Yorker, New York 
ūžia 10 vai. ryte, 
seimo dalyviams be 

. pagerbti bus (tam 
viešbutyje) bankie

Kitas informaci. 
vėliau seimo kom 
rią įeina muz. J. 
muz. P. Dulkė, m 
kils ir muz. A. V

Kuriems rūpi < 
jos ir „Muzikos 
chorų ateities ger 
šiame seime skait 

’ vauti.

Aleksandras 
ALRKVS. Centi
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visų parapijų 
rys Mokytojos 
stogų. Jų moks- 
aigti. Išvyksta 
ui, kad vėl su
švinta energija

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
2^^ Boston, Mass 
na nesuS 
bet vaikuįj

stu Gerb. Sese- 
; pailsi, atlieka 
ritos lanko va- 
klas, kad taip 
įsirengtų nau- 
metams. Nelen- 
aokytojų darbą 
ią, dar sunkiau 
• didelį seserų 
iaukojimą. Bet 
na auka duoda 
ybės tiems, ku- 
L.
eserims moky- 
atsigaivinti ir 

sti toliau mok- 
10 bei lietuvini-

Kneižio sukaktis
giedojo jų i° 12 d- ,,Darbininko” 

-f-j , •. A. Kneižys sulau- 
' £ etų amžiaus, šiai su- 

atžymėti, išvakarėse 
gai surengė „Darbi- 
salėje netikėtą pa
lų vakarienę. Pramo- 
gimui vadovavo An- 
aldžius. „Darbininko”

joj pilnai, 
siems prkj 
ma Isgajyk 
Dangun pį

°Das ogramos vedėju buvo 
igh school, Jakimavičius, buvęs 

yra tikrai & ajSi sveikatos komi-
us.
nimo kalbas pasa-

jaunuolis, į 
kurso, jis į.

RĖ

*« , X1X11HJ llCXXMClD kJCltJCl

muz^oŲtį. j GrigaliuS) st Moc 
labai graįr. j Antanėlis, W. Sku- 
vailrmuk Kumpa, F. Grendely- 

>manas, F. Simanavi- 
ailgas, F. Zaleskas, 
Young, V. Valatka, 

Šalna, P. Razvadaus- 
Jriganavičius, A. Pel-

nušluoti

vo Sūnaus gailestingas akis 
į mūsų tautą ir prašalins vi
sus Bažnyčios ir tautos ne
prietelius iš mūsų tėvų šale
lės.

Nors didžiuliai kaimynai 
užsimojo visiškai lietuvių 
tautą sunaikinti,
nuo paviršiaus žemės, bet jei 
mes savo širdis pakelsim į 
dangų savo maldomis, pasi
gailės Dievas, neleis sunai
kinti ir garbingai Lietuvą 
prikels. Tik stenkimės atgai
vinti mūsų maldingumą. Te 
būna Maldinga Lietuva, Šven 
toji Žemaitija.

Skorenki, Edward Schanley, 
Donaldas Alexander, Ronal
das Alexander, Alfredas Ze
meckis, Dolores Skorenki, A- 
lice Yovaišis, Lorraine Mu
rawski, Marijan Spader, Ro
berta Kazlauskas, Alice Sta- 
žynski, Maryan Stankūnas, 
Rosa Paulauskas.

Birželio m. 19 d. parapijos 
auditorijoje bus mokyklos 
baigimo programa, kurią iš
pildys mokyklos vaikučiai. 
Sekmadienį, birželio 20 d., 3 
vai. p. m. parapijos bažny
čioje bus išdalinti diplomai 
baigusiems šią parapijos mo
kyklą. '

J. K.

New Britain, Conn

Jokūbas Stukas, 
Newarko ir apylinkės 
vių veikėjas, birželio 
išeinąs į kariuomenę. -

lietu-
26 d.

Waterburio Lietuviu DIENA
Sekim, Birželio 27,1943

BUCKINGHAM SALEJE
PRIE PAT PAŠTO ROMŲ WATERBURY, CONN.

PRADŽIA 3 VAL. POPIET

įvairybes

mstantinas, 57 
14 d. mirė Phi- 
eral ligoninėje. 
Edgemont St. 
Grabo kapinė- 

io bažnyčios.- 
įbrauskienė, 78 
02 Locust. St., 
L4 d. Palaidota 

šv. Kryžiaus 
Kazimiero ba-

kų veikalu
Bet ir^ 

nesigailėk 
laiko kas^ 
kos menui.Jalukonis, Zaveskas, 
yra irgem

Pirmosios Šv. Mišios
Susirinko minia žmonių 

šv. Andriejaus bažnyčion bir 
želio 6 d. kartu džiaugtis su

JOKŪBAS STUKAS
NAUJAS KARYS

Jokūbas Stukas, veiklus

^rab. J. Kava-

a, O. Siauriennė.
nes kaitiiįių vardu adv. Kali- 

įteikė gražų su ini- 
portfelį.

įse būta įvairių išsi- 
nenumatytiĮį ų ir gana charakte- 

areiškimų.
h ns sveikinusiems ir 

jaunimą velį mo pramogos daly
te Kneižys nuoširdžiai 
o.
voje p. Kneižys yra 

Smilgių par., Pane- 
5 kapucinai. jSkr Amerikon atvy- 
ciaL 5 30 metų. Visuomeni- 

iarbe dalyvauja nuo

tuoj įnešėm 
ir pakėlė^ 
viskas pa®;

nenusimini;
dirbti, kad S;

mui.

Birželio > 
Wis., bus jh

čiai.

line OPA?™ cu,ykimo Amerikon die- IJUd UnvZlU Olįl irbininke” dirba jau
metus. Jo žmona Ele- 
shanskaitė) yra veikli 
etė; juodu auklėja 

vaikučius. Gyvena 
►de, Mass., kur lietu- 

P ĮVAIRŪS B • klebonu yra jo bro-
L < L Steponas Kneižis.
į. " j ... , įsių metų Gerbiamam 

ivininkui!pasalins*
lltinioi

BĮHĮSĮME vedoj ’
-'i Laukaičio pavyzdys 

" ’ l Plaukų spalvoslįnčse per 8:30 vai.
įprie Dievo stalo šv.

V IR KRISTUPAS yru eilese žygiavo 
Jaltimorės trafiko tei- 

' advokatas V. Laukai- 
Telefonas: POplar 330' geniai jis įsirašė šv.. 

vyrų draugi j on. Visi 
irės lietuviai gali 
is šiuo adv. Laukai
čiu. Tai pavyzdys vi- 
lietuviams inteligen- 
lūsų tauta, mūsų Baž- 
aukia visus prie dan- 

Tėvo aukuro. Mūsų 
’isada buvo religinga, 
jiems, ypač šviesuo-

-———

f STREET

Plaukus garfe 
vėliausios mį

1434.

IIMOND GROCERI
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponam 
sRKAME ČIA - REMIAME^ 

ichmond Street

Birželio m. 27 d. prie para
pijos auditorijos įvyks para
pijos naudai bazaras, kurs 
atstos kitais metais ruoštą 
ekskursiją.

Toronto, Ont

Visi Connecticut ir kilu vietij lietuviai maloniai kvie
čiami.

WATERBURIO LIETUVIŲ TARYBA

kun. Kutbertu Jonu Zaraus. Newarko lietuvis jaunuolis, _ , . v hiiTTOo I 1 /Triumo f ’nroii ' _
ku, kai jis pirmą kartą žengė 
prie altoriaus atnašauti Die
vui savo pirmąsias iškilmin
gas Mišias. Kun. Kutbertas 
yra Washingtono provinci
jos pranciškonas, įšventin
tas gegužės 29 d. Visa para
pija džiaugiasi susilaukus 
vienuolio kunigo.

Kukli procesija įlydė jo į 
bažnyčią kun. Kutbertą ir jo 
draugus iš St. Bonaventure 
College, Alleghany. Kun. 
Ražaitis atliko dijakono 
reigas. Klebonas kun. 
Pankus pasakė trumpą, 
įspūdingą pamokslėlį, po 
rio sekė kun. Konrado pamo
kslas anglų kalboje.

Altorius buvo gražiai ir 
skoningai seselių papuoštas 
baltomis gėlėmis, lelijomis ir 
palmėmis. Naujai įšventin
tas kunigėlis teikė savo pa
laiminimą tėveliams, bro
liams, seserims, giminėms ir 
parapijiečiams. Jo kiekvie
nam šypsena žavėjo ir sklei-

pa- 
M. 

bet 
ku-

buvęs „Lietuvos Garsų” ra
dijo programos vedėjas, bir
želio 26 d. išeina karinuome- 
nėn. Visi jo draugai, o jų tar
pe ir „Amerika”, linki Jokū
bui gražiausio pasisekimo 
karo tarnyboje.

Jokūbas atsiuntė „Ameri
kos” redaktoriui atsisveiki
nimo laišką, kurį čia, kaip 
nuoširdų patriotingo ameri
kiečio lietuvio jaunuolio pa
sisakymą, ištisai paduoda
me:

------------------------------- 1 lutai brangu.
sun-king nebežinojo kas daF- 1940 m. vasarą Kietu
mas ją surišo su We. Bet Doį ludo rusai, net Dr.

atėjo į Palangos baž-lylėjo taip labai, gal netda? c __”
is ponas jai nedavė ramybė įs norėjo pagerbti tau- 
aidinti pavojingą žaidimą prybės vietovę.
ėmė žiedą ir paprašė jį $ 1 ( 
e visa kita pakalbėsianti f P 
ai nusiteikęs atsisveikino^ 
užsakyti puikių pietų.

eiliniai darbininkai ir 
bnalai, drąsiai turėtų 
zančių kalbėti prie šv. 
s Marijos, Lietuvos 

risi trys tęsė kelionę toliai 0 Marįja užtars 
autą pas Amžinąjį Te
lis valanda, kada dan- 
<aralienė atkreips sa-

sis jos žingsnis buvo draugus- 
tik vienas. Iš jo ji sužinojo, t 
valais išvažiavęs į tėviškę.^ 
imo Tsun-king lyg ir nusius 
įčiau, — kalbėjo ji, — kaip $ Nauja Knyga 
galiu dabar tau palinkėti M 
imu, aš atvykau čia, taigipi^ 
voti, ką mes galime gero pa$ 
susimąstęs atsakė:
- Pirmiausia mes turime 
ti dalyką viešumon. Aš m^; 
sime paaiškinimus ir išdalys 
štėj. Per draugus aš pasisteu? 
patektų ir į krašto apsaugosi 
ig parodė jam paties tėvo $

E LITHUANIAN 
LANGUAGE

ė prof. Alfred Senn 
alima įsigyti 
nerikos” Įstaigoje 
I So. Ninth Street 
aina tik 40 centų

- Ar ne geriau būtų šitas F RIKOS 
pe, negu patiems rašyti? 
’ačiau Du galvojo kitaip.
~ A O.X XX^VX O.X, JVI .

įmojo pusės ir dargi karini 
We grįžtų

Po Šv. Mišių apie 250 žmo
nių susirinko salėj, kur gra
žioj nuotaikoj skaniai paval
gė, pasisvečiavo ir pasidžiau
gė su kun. Kutbertu J. Za- 
rausku.

Prieš kelias savaites Sgt. 
Raymundas Matulis parvyko 
svečiuotis. Jo devynių savai
čių sūnelis ta proga pakrikš
tytas, ir visi kartu džiaugia
si, kad tėvas galėjo būti krik 
štynose.

Džiugu žinoti, kad mūsų 
kareiviai gavo jaunimo lei
džiamą laikraštėlį „Illumina
tor” ir, kad jie džiaugiasi ga
vę žinučių iš parapijos.

Štai ištrauka laiško iš Af
rikos:

„Labai malonu gauti tokį 
laikraštėlį ir sužinoti, kas 
darosi parapijoj. Gavę jį, 
mes jaučiame jūsų artimu
mą. Man labai patiko eilėraš
tis, „Mano Kryžius”. Jaučiu, 
kad ir kiti mano draugai pa
tenkinti ir dvasioj pakelti 
mintimis, kurias mums tei
gia jūsų laikraštėlis.

Jūsų,
Jonas Sakalauskas”.

„Birželio 14, 1943.
„Pereitą savaitę buvau pri 

imtas į J. V. Kariuomenę, iš
vyksiu tarnybon birželio 26 
d. Man labai malonu buvo ir 
laikiau garbe būti „Ameri
kos” bičiuliu.

„Aš esu trečias Jokūbo ir 
Mortos Stukų sūnus, kuris 
tarnaus Dėdei Šamui. Pirmas 
sūnus, Augustinas, tarnauja 
kariuomenėje, Texas valsty
bėje. Antras sūnus, Petras, 
tarnauja South Carolina kaip 
■ILSrirraS-.------------ =-----------------

„Kartu su manimi į kariuo 
menę išvyksta du kiti lietu
viai: Ignas Matulis, Jr. ir 
Petras Podgalskis. Iš Ne
warko yra apie 400 lietuvių, 
kurie tarnauja Dėdei Šamui 
kariuomenėje ir tas skaičius 
vis didėja.

„Šia proga, noriu atsisvei
kinti su jumis, Juozai, ir su 
visu „Amerikos” štabu, ku
rie nesigaili energijos puikų 
laikraštį išleisti kas savaitė, 
kuris tarnauja Dievui, Ame
rikai ir mūsų tėvų 
Lietuvai. Sudiev!

„Kai grįšiu iš karo 
su laiminga pergale, 
kelsiu ir Lietuvos trispalvę 
su Amerikos vėliava. Dirbsiu 
ir prakaituosiu, kad mano 
tėvų žemė, ta visų brangi 
Lietuva, galėtų iš barbarų 
rankų pasikelti ir pasaulyje 
vėl skleisti savo dainą, dva
sią, kultūrą.

„Su gilia pagarba, 
„Jokūbas Stukas, 
„Lietuvos Garsas”.

Įšventintas pirmas lietuvis 
kunigas

Gegužės 23 d. buvo įšven
tintas šv. Mykolo katedroje, 
Toronte, pirmas lietuvis ku
nigas — kun. Petras Rožai- 
tis.

Kun. Petras Rožaitis pasi
žymėjo Toronto šv. Mykolo 
aukštesnio j mokykloj (High 
School), kurioje kaipo ga
biausias mokinys visoje On
tario apylinkėje buvo gavęs 
stipendiją. Pasinaudodamas 
stipendija, įstojo į šv. Au
gustino kunigų seminariją, 
kurią sėkmingai baigė.

Birželio 6 d. kun. Petras 
Rožaitis pirmą kartą laikė 
mišias lietuvių šv. Jono baž
nyčioje. Tą pat vakarą jam 
pagerbti buvo suruošta ar
batėlė, kurioje dalyvavo lie
tuvių šv. Jono bažnyčios kle
bonas kun. MacGerney, sve- 
bonas kun. MacGivney, sve
čiai kunigai, kun. Petro Ro- 
žaičio tėveliai, seserys, gimi
nės, pažįstami ir visi lietuviai 
parapijiečiai.

Kun Petrui iSožaičiui bu- 
vo įteikta piniginė dovana.

Arbatėlę suruošė lietuvių 
parapijos moterys: Matijo- 
šaitienė, Kalinauskienė ir K. 
Pelekevičiūtė. Vakarą vedė 
A. Jurcas.

Garbė tėveliams ir toron- 
tiečiams lietuviams, sulau
kus savo kunigo, iš kurio ti
kimasi sulaukti ir lietuvybės 
darbuotojo. O.

čią, — dabar vyskupas juos 
sutvirtino.

Vyskupas labai džiaugėsi 
bažnyčios altoriais, naujai 

j išdažytais, žvakidėmis, mon
strancija, ką tik paauksuota. 
Jis pašventino naujas šv.Tė- 
vo ir Amerikos vėliavas, ku
rias įgijo mokyklos vaikai.

Vasaros pamokos
Vaikai, kurie nelanko mū

sų mokyklos, turės pamokas 
antradieniais ir penktadie
niais 10 vai. ryte. Po kelių 
savaičių jie bus prileisti prie 
pirmos komunijos.

Serga
Šv. Juozapo ligoninėje gy

doma p. Waszgiene. Serga 
Jonas Paukštys, Seniau gyve
nęs Chicagoje. Tony Hinchek, 
mūsų parapijietis, gydosi 
Lincoln karių ligoninėje.

Visiems ligonims linkime 
Dievo palaimos — greitai iš- 
sveikti ir grįžti namo.
_______ Gavo pensiją

Antanas Krikščiūnas, ilgai 
dirbęs Swift Packing Co., iš
ėjo iš darbo gaudamas gerą 
pensiją. Jo sūnus yra kuni
gas, vienuolis pasijonistas, 
gyv. Des Moines, Iowa.

Vietinis

vykę Lažauninkai, Radzevi
čius, Kasnienė, J. Venckienė.

Vietinis.

WILKINSON — NAUJAS 
TEISIŲ PATARĖJAS

žemei,

fronto 
tai iš-

Jr

N.

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.

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

MAIZE VILLE, Pa., 
berton), sekmadienį,
lio 20 d. 2 vai. p. p. Lietuvių 
Šv. Liudviko parap. salėje.

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

Nauju New Yorko miesto 
teisių patarėju mayoras La 
Guardia paskyrė Fordhamo 
universiteto teisių mokyklos 
dekaną, prof. Ignatius M. 
Wilkinson, 56 metų amžiaus. 
Teisių patarėjo metinė alga 
yra 17,500 dol.

Wilkinson 1908 m. baigė 
šv. Pranciškaus Ksavero ko
legiją, o 1911 m. Fordhamo 
teisių mokyklą, kurios profe
sorium pakviestas 1912 m.

VARGONININKŲ SEIMAS

Omaha, Nehr
Vyskupas džiaugėsi

Birželio 6 d. šv. Antano lie
tuvių bažnyčioje lankėsi vys
kupas J. H. Ryan. Suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą 70 
vaikučių ir 45 suaugusiems, 
kuriuos per trejus metus mū
sų klebonas priėmė į Bažny-

Newark, N. J

Great Neck, N. Y
Birželio 6 d. grupė lietu

vių buvo nuvykę į Maspethą, 
į kun. P. Lekešio pagerbimo 
vakarienę. Tuo parodyta, kad 
Great Necko lietuviai dėkin
gi kun. Lekešiui, kuris čia 
daug pasidarbavo. Jis čia į- 
steigė Federacijos skyrių, 
buvo suorganizavęs ir vaiku
čiams mokyklėlę.

Kun. P. Lekešis pasveikin
tas laišku ir pinigine dovanė
le. Iš Great Necko buvo nu-

(Gil- 
birže- Mokiniai, kurie lanko val

stybės Aviacijos mokyklas 
Patchogue, netrukus galės 
dykai važinėti į mokyklą ir 
atgal. Važinėjimo išlaidas ap
mokės valstybė.

administraci-
ite gauti A. Vaičiulai-

ir OF
We grįžtų. ^JTHUANIAN
)u užsakė puikius pietus ir aiakk-at ūkis 
g We kambaryje. Tsun-k®?. >a gausiai iliustruota, 
o pastebėjusi, jog Du lovą H j pUsl ir yra Lietuvių 
j- . . . į. inio Instituto leidinys.
- Mes galėsime dar atsigw. 0 egZempĮiorįaus ^aį_

c., o užsisakant 50 eg-o Du. |
- Kaip man išvengti ori ar daugiau__SOc 
jtis dieną, pasiseks ir naKų

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungos dvi- 
metinis seimas įvyks š. m. 
rugpiūčio 10 d. Hotel New 
Yorker, New York City. Pra
džia 10 vai. ryte. Po sesijų, 
seimo dalyviams bei svečiams 
pagerbti bus (tame pačiame 
viešbutyje) bankietas.

Kitas informacijas suteiks 
vėliau seimo komisija, į ku
rią įeina muz. J. Brundza, 
muz. P. Dulkė, muz. J. Jan
kus ir muz. A. Visminas.

Kuriems rūpi organizaci
jos ir „Muzikos Žinių” bei 
chorų ateities gerovė, prašau 
šiame seime skaitlingai daly
vauti.

Aleksandras J. Aleksis, 
ALRKVS. Centro pirminin.

Parapijos šventė
Birželio 20 d. yra lietuvių 

parapijos šventė — Švč. Tre
jybės šventė. Mišios bus 8, 
9:30, 10:30 ir 11:45 vai. ryte. 
Vakare 7:30 vai. bus iškil
mingi mišparai, kurių metu 
pamokslą pasakys kun. St. 
Stonis. Giedos muz. Pr. Dul
kės paruoštas choras.

Klebonas kun. Ig. Kelmelis 
kviečia visus gausiai atsilan
kyti į savo parapijos metinės 
šventės minėjimą.

Elizabeth, N. J.
irGegužės 31 d. šv. Petro 

Povilo par. bažnyčioje buvo 
iškilminga pirmosios komu
nijos šventė. Šie 17 jaunuolių 
lietuvių priėmė pirmąją šv. 
Komuniją:

Joseph Mažore, 
Peckus, Donaldas 
Donaldas Gainas,

Viktoras 
Dikčius, 

Robertas

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”
188 E. Seventh St„ So. Boston, Mass.

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 
Torres!-------------------------

Suffolk apskrities (Long 
Island) ūkininkai pernai už 
daržoves ir kitus gaminius 

090.-900 pelno,----

Brooldyno 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
(PrieS pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

2 - 0783 
vemeyer8 -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
(Salinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valanti ėjus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Birželio - June 18

KETRIOLIKTA

Lietuvių Diena
SEKMADIENĮ

Liepos-July 11,1943
KLASCIAUS PARKE IR SALĖJE

Maspeth ir Bett Avės. Masepth, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Juozas Petriką, karys, 
žuvo fronte. Jo motina gyve
na 210 Scholes St. Gedulin
gos pamaldos įvyko Apreiški
mo par. bažnyčioje birželio 
17 d.

• Apreiškimo par. mokyk
los mokslo metų užbaigtuvės 
bus birželio 20 d.

• Jok. Rupšlaukis, gyv. 
Newarke, sužeistas kovose 
šiaurės Afrikoje.

• Mykolas J. Slaupas, ka
rys, kilęs iš Newarko, žuvo 
šiaurinėje Afrikoje.

• Kazys Mikalajūnas, ki
lęs iš-Bronxo, žuvo karo lau-

šešta-
Dexter

karys,

• Šv. Jurgio dr-jos jubilie
jinis piknikas bus 
dienį, birželio 26 d., 
parke.

• Petras Tauras,
sužeistas Pacifiko frontuose, 
jau išsveiko. Apie tai Karo 
Departamentas pranešė ka
rio motinai Viktorijai Vyš
niauskienei Maspethe.

• Edv. Pelkauskas, „Ame
rikos” skaitytojų sūnus, Ma
spetho Vaznių žentas, išėjo 
į laivyną.

MĖSOS TRŪKUMAS

AMERIKA RUOŠIASI VISUS ŠELPTI
Pašalpoje ir atstatymo o- 

peracijose sumažinti badą, 
kančias ir ligas, kurias šis 
karas išplatino, Jungt. Vals
tybių visuomenė turi atlikti 
milžinišką darbą. Šis darbas 
jau yra pradėtas šiaurės A- 
frikoje, Armijos ir Užsienio 
Pašalpos ir Atstatymo Ope
racijų įstaigos priežiūroje. 
Nors, sulyginus su visa Eu
ropa, pašalpos operacijos 
Šiaurės Afrikoje yra mažos, 
jau dabar matome, ryšium 
su Tunisijos žygiu, daugelį 
problemų, kurias bus reika
linga išspręsti.

Kada mūsų daliniai atvyko 
į Šiaurės Afriką pernai lap
kričio mėnesį, mes radome 
Alžyrijos civilius gyventojus 
geresnėse sąlygose negu bu
vo tikėtasi. Buvo pastebi
ma šiek tiek alkio ir nesma
gumų dėl maisto stokos, bet, 
apskritai, ten buvo daugiau
reikalinga atstatyti pirklybą, j būti mušamas ir jam negali- 
kuri visiškai žlugo prie na- ma duoti vilties, išskyrus be-

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

IMTRTKOfl LIETUVIU KAT 
ŪKU VISUOMENINIO IR 
kultūrinio gtvenimc 

SAVAITRAŠTIS

eina kas penktadien

Maspetho Žinios
—Birž. 13 d. susituokė O- 

na Stankevičiūtė - Skužins- 
kienė su Juozu Kučinsku.

— Birž. 27 d. parapijos sa
lėje mokyklos užbaigimo 
proga bus statomas 3 veiks
mų veikalas—„Stebuklingoji 
Radasta”. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

— Liepos 4 d. visos drau
gijos ruošia Seselių Pranciš- 
kiečių naudai Bunco ir Lawn 
Party. Pradžia 4 vai. p.p.

ke.
• Kščenaičių (New Yorke) 

sūnus sužeistas Afrikoje.
• Vyt. Bacevičius birželio 

20 d. koncertuos Bostone, 
Symphony Hall. Ten bus du 
tarptautiniai koncertai — 
3:30 vai. popiet ir 7:30 vai. 
vakare.

• Pranas Milas perėjo iš 
siuvyklos darbo į karinės ga
mybos darbą. Buvo siuvėjų 
lokalo iždininkas.

• Pr. O. Petrulių sūnus Ber
nardas, korporalas, atsiuntė 
laišką iš italų nelaisvės. Lai
škas atėjo per šv. Tėvo įstai
gas.

New Yorko mieste jau ku
ris laikas yra didelis mėsos 
trūkumas. Mayoras sudarė 
afsįti.r.a. komisija;,
kuri ieškos priemonių mėsos 
trūkumo klausimui teigiamai 
išspręsti ir kovoti prieš „juo
dąją prekyvietę.”

Komisija jau tyrinėja pa
dėtį.

Birželio 6 d. Brooklyne šv. 
Vardo draugijos parade da
lyvavo apie 35,000'narių, gi 
Queens apskrity — apie 20,- 
000.

Šv. Vardo draugijų parade 
Ebbets Field buvo iškelta 
vėliava su 62,525 žvaigždė
mis, rodančiomis, kad tiek 
šv. Vardo dr-jos narių yra 
kariuomenėje.

50-tas Auksinio Jubiliejaus 50-tas

RENGIA ŠV. JURGIO R. K. DRAUGYSTĖ

Šeštadienį, BIRŽELIO-JUNE 26,1943
Dexter Parke

74-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.
ANT. PAVTDŽIO ORKESTRAS

Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius
Pradžia 2 vai. p. p. Bilietas 50c. (su taksais)

Gerbiami Brooklyno ir apylinkės lietuviai! Kviečiame visus daly
vauti šv. Jurgio dr-jos istoriniame, 50 metų gyvavimo sukakties 
piknike. Bus galima linksmai laiką praleisti, su pažįstamais susitik
ti, prie gero orkestro pasišokti.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA

tėję ir kituose Tunisijos mie
stuose pašalpa puikiai vykdo 
ma. Alkani, seni ir silpni gau
na maisto, ligų pavojus su
kontroliuotas. Per palygina
mai trumpą laiką, Šiaurės A- 
f riko j gyventojai ne tik ga
lės patys pragyventi, bet, kai 
po Jung. Tautų nariai duos 
naujo stiprumo paskutiniems 
smūgiams, kurie turės būti 
suduoti Europoje ir kitur, kol 
pergalė bus įvykdyta.

Čion namie mes darome 
prisirengimus dideliems dar
bams, kurie apima parūpini- 
mą pagalbos ir patarnavimo 
prislėgtiems žmonėms oku
puotose šalyse, kada jie bus 
išlaisvinti iš po nacių jungo. 
Su švedų ir šveicarų pagal
ba, mes dabar ruošiame pro
gramą, kuri parūpins maisto 
Graikijai.

Iš visų pusių yra didelių 
sunkumų. Priešas visur turi

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-W
VALANDOS: i 

8 —10 ryta 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare I 

Šventadieniais sueitai

Entered as Second-Class matter I 
Office at Brooklyn, N. Y. under

cių šeimininkavimo, negu 
maisto arba kitų reikmenų iš 
užsienio. Pirma svarbi už
duotis buvo aprūpinti išba
dėjusius vaikus geru mais
tu. Mūsų daliniai atvežė pa
kankamai maisto, ir greitu 
laiku aptarnavimo centrai 
buvo sudaryti. Šiandie 147,- 
000 Alžyrijos ir Moroko vai
kų, jaunesni nei 14 metų 
gauna kiekvieną dieną džio
vinto arba išgarinto pieno, 
pagal Užsienio Pašalpos ir 
Atstatymo Operacijų Įstai
gos programą Kitas svarbus 
darbas buvo aprūpinti iš Eu
ropos pabėgėlius, kurie buvo 
stovyklose Tunisijoj. Jiems 
buvo duota drabužių, baltinių 
ir vaistų. Jie buvo išleisti iš 
stovyklų ir pasamdyti 
bui.

Pašalpos prirengimas

dar-

Tu- 
rolę— Eduardas Klosevičius nisij°J atliko svarbią 

sėkmingai baigė Cathedral Gen. Eisenhower planuose 
College Brooklyne. ' .Tunisijos kovoje. Buvo suda-

'rvta. ..The-Tunisian Detach-
— Birželio 13 d. užbaigta 

šv. Antano novena, kurią ve
dė kun. Pr. Aukštikalnis, S.
J. Atnaujinta Maldos Apaš
talystės draugija.

— Birželio 24 d. Altoriaus 
dr-ja minės savo metinę 
šventę. Po 8 vai. mišių bus 
bendri pusryčiai.

Angelų Karalienes 
Parapija

Sekminėse mūsų bažnyčio
je, 9 vai. mišių metu, 9 ber
niukai ir 5 mergaitės priė
mė Pirmą Šv. Komuniją.

Prieš mišias klebonas suti
ko juos ties bažnyčios duri
mis ir įlydėjo prie altoriaus. 
Visą būrelį vedė dvi mergai
tės baltai - angeliškai pasi
puošusios.

Šv. Mišias atnašavo kun. 
A. Masaitis. Jis labai gražų, 
vaikeliams pritaikintą pa
mokslą pasakė. Daugumai 
bažnyčioje ašaros riedėjo 
per veidus, kuomet pamoks
lininkas kalbėjo apie Dievo 
meilę ir Jo gerumą, kaip vai
keliai turi būti Jam dėkingi 
už geradarybes.

ment” militarinė komanda, 
kurios pareiga buvo gelbėti 
ir prižiūrėti civilius, kuriems 
tokia pagalba buvo reikalin
ga.. Fred. K. Hoelhler, iš Chi- 
cagos, OFRO misijos šiau
rės Afrikoje direktorius, bu
vo paskartas to vieneto civi
liu nariu ir iš anksto turėjo 
parūpinęs pakankamai mais
to, drabužių, muilo ir medi- 
kalinių reikmenų vietose, ku
rios buvo arti mūšių. Tokia 
puiki buvo kooperacija tarp 
to vieneto ir kariuomenės, 
kad maistas ir medikalė prie
žiūra buvo parūpinti tuoj po 
mūšių. Šiandie Tunise, Bizer-

sąlyginį pasidavimą, kuris, 
pagal mūsų prezidento parei
škimą, yra vienintelis milita- 
ris siekinys.

Mūsų atsarga mažėja ir 
mes suvaržėme savo standar
tą, kad visiems užtektų. Mū
sų prekyba irgi sumažėjo, 
nes submarinai visuose van
denyse dar gana daug skan
dina.

Bet mes darome progreso. 
Lygiau kaip Amerika ne vie
na kariauja šiame kare kaipo 
Jungt. Tautų narė, mes iš
mokstame, kad pašalpa irgi 
turi būti bendra talka, ku
rion visos tautos ir žmonės 
prisideda pagal savo galimy
bę.

Pašalpa žmonėms, kurie li
ko be namų šiame kare, jau 
eina pirmyn. Dauguma reik
menų bus galima gauti. Dau
giau bus padaryta su sujung
tais viso civilizuoto pasaulio 
rezursais, kurie užbaigs ka- 
■raJr sunaikins Ašit ir visa 
tai, ką ji reiškia: tiraniją, ver 
giją ir žvėrišką suvaržymą 
žmonių.

Herbert II. Lehman.

kimus. Nutarta vasaros me
tu — liepos ir rugpjūčio mė
nesiais — susirinkimų nelai- 
kyt, bet taip pat nutarta, kad 
kiekvienas narys vasaros 
metu nepamirštų antro sek
madienio kiekvieno mėnesio 
ir atliktų savo pareigą —mė
nesinę komuniją. Sekantis 
susirinkimas bus rugsėjo 12 
d. 9 vai. ryte.

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

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime, po 9 vai. mišių, bu
vo kalbėta apie būsimus vei-

Šv. Vardo dr-jos baliaus 
komisija praneša, kad geg. 
28 d. balius davė pelno per 
60 dol. Draugija dėkoja vi
siems, kurie rėmė tą paren
gimą. Spalių 29 d. penktadie
nį, žadama vėl rudens balių 
rengti.

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

TeL EVergreen 7 - (
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą
Lįsnie- 
Miti

NEWARKO ARI
PRAŠO PA

Newarko arkivysku] 
1^ lietuvių parapijų klel 

(kunigai Ig. Kelmelis, J 
monaitis, L. Voisiekaui

1 jčliias, Kemežis ir J. Šer 
lį®- bendru prašymu kreipei 

lįė jis e. Newarko arkivyi

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, Ii^j'

(Williamsburgh Bridge Plaza) Lani" 
------------------------ ------ ---------- -------- ——— ■■■■Los is
____________________ —___________ _______________ ________________________________ —JS’* »v

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pas: . ,
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS J-į|j lie- 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREI-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, lį įstai-

Tel.

Nusišypsok ir —• 
Pamiršk Karai

Paaiškėjo
Vyras: — Sakyk tu man... 

anei vieno plauko mano sku
stuvas nebeima.

Žmona: — Keistas daly
kas. Nejaugi tavo barzdos 
plaukai kietesni už skardą, 
kurią aš šiandie tavo skustu
vu rėžiau?

Prityręs gydytojas
Mažas Pranukas pamiršo 

pareiti namo ir pavalgyti pus 
ryčių. Pietų sugrįžęs skun
džiasi motinai, kad jam vi
durius skauda.

— Tai pareina nuo to, — 
pasakė motina, — kad tavo 
ViūT&nai tusti. 'ueTTu’^g nors 
viduriuose turėtum, tai ne
skaudėtų.

Po pietų toje šeimoje ap
silankė Pranuko teta ir skun
dėsi, kad jai galvą skaudą. 
Pranukas šoko tuoj ją guos
ti:

— Žiūrėk, tetute. Tai pa
reina nuo to, kad tavo galva 
tuščia. Jei tu ką nors joje 
turėtum, tai neskaudėtų.

Nelaimingoji papūga
Tėvas: —Tai mokytoja su

gavo tave naudojant blogą 
keiksmo žodį ir nubaudė ta
ve?

Robertukas: — Taip, ir ji 
manęs klausė, kas taip blo
gai išmokė.

Tėvas: — Ką jai atsakei?
Robertukas: — Nenorėjau

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

> arkivys 
Walsh, prašydami lei 
rinkliavai kenčiančiai ] 
vai sušelpti.

Arkivyskupas labai ] 
kiai kun. klebonų pra 
prėmė ir atsiuntė tokie 
nio laišką:

mala

New Yorko Apylinkės Sodaliečių suvažiavimo (Maspethe ) dalyvių eisenos vai
zdas. Čia matome Brooklyno šv. Jurgio par. sodaliečių grupę.

Šį sekmadienį parapijos 
Sodalietės 9 vai. mišių me
tu eis bendrai prie šv. Ko
munijos. Parapijos mergai
tės yra raginamos eiti kartu 
su draugijos narėmis.

Nuo birželio 13 d. mūsų 
parap. bažnyčioje sekmadie
niais popietinių pamaldų ne
bus. Mišparai vėl bus nuo 
rugsėjo mėn.

Birželio mėn. kiekvieną 
penktadienio vakarą mūsų 
bažnyčioje būna pamaldos 
prie Saldžiausios Jėzaus Šir
dies: Litanija, giesmės, Pa
laiminimas ir šv. Kryžiaus 
relikvijų pagerbimas.

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

Gatve

Miestas

Valstybe

nr.

tavęs išduoti, tai via; 
sumečiau mūsų papui

Reikalingas iiusimfl
— Kodėl tu atroda 

nusiminęs?
— Buvau pas danu 

toją.
— Tai gal tau dar 

po?
— Ne vien tik dai 

ir penkinę.

Nereikalingas rūpi
— Žinai, Jonai, reil 

že pastatyti kokią n( 
dyklę, nes žvirbliai 
kviečius sules

— Nesuprantu, kan 
dyklė reikalinga, jei: 
laiką po daržą sukinę;

Neskoningai skai

— Taip, labai skali
— Tai kodėl š 

kramtė, kramtė ir pa
Pranas B

•|į Estijos 
lą’iausia 

qvalsty- 
k Viša
kis byli-

3 Sovietų 
ivokatai ( 
rambaus 
skalavo 

hįrodinė- 
LsąsSo- 
Į Estija 

k Dvie
iliuose 

: Sovietai

Prie šio laiško pridėt 
piją laiško, pasirašyti 
kių Newarko Arkivysk 
lietuvių parapijų kl 
kuriuo prašo manęs lei 
daryti visose penkiose 
vių parapijose rinklia’’ 
gelbėti nukentėjusiem 
liams kenčiančioje Lie 
Prašau perskaityti šį

■ jūsų parapijiečiams p
■ šas sekmadienį, birže 

20 d. ir 27 d.
Šiuo aš leidžiu ir i 

džiai rekomenduoju p 
kolektą visose lietuv 
kiose parapijose per

POPIEŽIAUS
Kūčių naktį šv. Tė 

kė Mišias savo privač 
lyčioj ir išdalino Šv. 
niją akredituotiems ( 
tams, jų tarpe ir 1 
misteriui S. Girdvi 

Gruodžio m. 29 d.

ssSovie-
i Teisėta
ii irto-

st°vy’ vas priėmė audienci;

ajanu- 
Į.iiėrikos 

J įmonė 
PARDUODA! tai

tęsėsi -ape pusvaian 
tuvos Ministerį Nau 
sveikinimais pareil 

ų suteikė palaiminimą 

vai ir jos Atstovui.

5 namai, labai pigiai iiĮ^j 
Gražiose ir patogiose viė* 
ti parkų, krautuvių ir „1 
stočių.

Kas nori pigiai įsigi 
nuosavybę, patartina ne 
geros progos šiam pirki]

Kreipkitės:
J. VASTUNASL

496 Grand St., Brookly|.wa, ne 
Tel. EVergreen 7-]l ŠDūkra- 

____   wfe. kad 
r___________ -_______: '■ Tarybai

Saugok Savo I

Romoj Lieti
Minėjo Šve

nTaryba 
hnepri- 
batinės

’ Lietuvos 
UnmkaP

Romoje Vasario 
kilmingos mišios bu 
kytos pas Marijonui

Geriau jis nerašyi 
kalbėtų apie tokius 
dalykus, nes tik lab: 
klampina. Kaip gali 
komas ištikimu save 
ir savo gmtajai šąli 
gus, kurs džiaugėsi 
gimtuosius laukus i 
okupantai, kai pani

Įl, kaip
šlfrotoko-

4 imakė sutrempta laisvos s 
prieinamialilirybos liava, kai visos lie 

_ ’ J1 rū| mitina- draugijos uždarytos 
Tautinė lietuviški laikrašči 
ati save duoti?

Stenger & Sterskabi' Ar gali ramia sąž
c) taial n____ 1- y- .

Teikiamas geriausia 
patikrinimas, prižiūi 
AKINIAI ] ‘ 
kainomis pagal jų r

Ši įstaiga įsteigta prieš 41

'' tis mylinčiu savo te 
^našiam g__ ; ■

J abui" giasi, kad jo tėviški 
j Taryba, 
3^8 jos 

ps,nie- 
1 į 4" nei

ALUDĖfc 
ppatrio- 
HTauti-

OPTOMETRISTAS — OĘ

39-1-398 Broadway, Brool

i

SisIi

gumi tas, kurs vies

Lietuviška

KARŠTI Už:

Patogi vieta užėjin 
su MOTERIM

RHEINGOLD Extra D]
— Didelis pasirinkimas 

gėrimų

Juozas
411 GRAND

BROOKLYN, N.

nai išvežti į svetin 
vien tik todėl, kad 
viai?

-kviečia

"Querns

HAvemeyer 8 - 025!

FOTOGRAF
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

— .j. — 
Vokietijos ir Rus 

Įveju metų sukakt 
keli radijo pranešėj 
licistai „nusiskum 
iki šiol su Rusija 
kaus bendrada 
trūkstą Amerikoj ( 
įvertinimo ir jai į 
bei užtarnauto nu< 
Jei to pasigendami 
gi ieškoti kaltės?

Kas gi atsisakė i 
sitikti su Amerikos 
jos vyriausiais par 
Kas gi atsisako si 
Atlanto Čarteryje 
dėsniais? Kas ats 
kiai pasisakyti, ka 

» pokarinį pasaulio 
si, į valstybių ben 
vimą, į tarptautii 
nuostatų pripažin 
gerbimą?
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