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ADVOKATAS

linėti jo visą eilę at- 
rbų, gal ir jo asme- 
rškiau 
ubiliatas 
riešinasi 
ui.

apibudinti. 
profesorius 

sukakties

Lth Street, i.
(Williamsburgh Bridge Plaj

NEWARKO ARKIVYSKUPAS WALSH 
PRAŠO PAREMTI LIETUVĄ

Newarko arkivyskupijos 
lietuvių parapijų klebonai 
(kunigai Ig. Kelmelis, J. Si
monaitis, L. Voisiekauskas, 

s ir J. šernius)i koks čia nuopelnas, m Kemežis ir J. šernius) 
:elių dienų pusės am- t>en(įru prašymu kreipėsi į J.
Jauksiu? — sake jis 
ių rašytojui.
kiu, kad jį apnyks į- 
ir „reporteriškesni” 
iai, kurie išspaus iš 
•iaus ir smulkmeniš- 

Jių, o mes pasitenkin- 
labai nuoširdžiu jam 

: vi- 
dva- 

stuviško ryžtingumo 
i, visų kūrybinių lie
pa jėgų jungėju!

rgreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALO®
GERIAUSIOS ROK

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbiti, Hot q. įp linkciimu, *
U—PIETOS—VAKARIENELAS gamintas namie ii gerlautioe dinamiškos 
avorų. Parengimams priimami

Juozas Cinkus
id Street, į

E. Newarko arkivyskupą 
Walsh, prašydami leidimo 
rinkliavai kenčiančiai Lietu
vai sušelpti.

Arkivyskupas labai palan
kiai kun. klebonų prašymą 
prėmė ir atsiuntė tokio turi
nio laišką:

, psok ir —

’aaiškėjo
— Sakyk tu man... 
plauko mano sku- 
ieima.
— Keistas daly- 
tgi tavo barzdos 
etesni už skardą, 
andie tavo skustu-

tavęs 
sumečiauiį

Reikalu
-Kofii

nusiminęs'

ų oficialinės įstai- 
ba ir kimba prie Lie- 
uatvijos ir Estijos 
merikoje. Daugiausia 
kelia prieš tų valsty- 
tybinius laivus. Visa- 
iralaimi, bet vis byli-

toją. s dienomis Sovietų
— Taifi nai JU advokatai 

po?
— New

ręs gydytojas 
’ranukas pamiršo 
no ir pavalgyti pus 
;ų sugrįžęs skim- 
:inai, kad jam vi
mdą.
pareina nuo to, — 
)tina, — kad tavo

:e labai stambaus 
, Sovietai reikalavo 
itų laivo. Jie įrodinė- 
laivas priklausąs So- 

kadangi Estija 
Dvie- 

femesniuose teismuose
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Prie šio laiško pridedu ko
piją laiško, pasirašyto pen
kių Newark© Arkivyskupijos 
lietuvių parapijų klebonų, 
kuriuo prašo manęs leisti pa
daryti visose penkiose lietu
vių parapijose rinkliavą pa
gelbėti nukentėjusiems bro
liams kenčiančioje Lietuvoje. 
Prašau perskaityti šį laišką

j Mišias ir kitas pamaldas sek
madienį birželio m. 27 d.

Nuolankiai prašau Jus, jū
sų parapijiečius ir visus ma
lonius brangios kenčiančios 
Lietuvos draugus būti labai 
dosniais aukose šiam reika
lui. šiuo patariu, kad vardai 
ir pavardės visų aukojusių 
dolerį ir daugiau būtų sura
šyta ir tas sąrašas būtų iška
bintas bažnyčios prieangyje 
per tris savaites.

Prašau atsiųsti kolektas į 
vyskupijos kuriją (Chance
ry Office). Mūsų Kurija per
siųs visas kolektas Šventa
jam Sostui. Mūsų Kurija per
siųs visą visų kolektų rapor
tą visiems penkiems lietuvių 
klebonams.

Naciai BuvorSučmę 
D r. Kazį Grinių
Gauta žinių, kad naciai 

Kaune buvo suėmę Dr. Kazį 
Grinių. Tai buvU padaryta 
sausio 11 d. po kai Dr. K. 
Grinius, kun. Mykolas Kru
pavičius ir prof.-J. Aleksa į- 
teikė naciams smarkų pro
testo raštą.

Dr. Grinius, kun. M. Kru
pavičius ir Jonas Aleksa šiuo 
metu Lietuvoje yra įžymiau
si politinių grupių senesnės 
kartos vadai, kurių žodis la
bai svarbus.

Rusija Prašo Antro Fronto
Londonas. — Vokiečių įsi-jungtinėms Tautoms milži- 

veržimo Rusijon dvejų metų 
sukakties dienoje, birželio 
22, Rusijos valdžia išleido 
specialų pareiškimą, kuriuo 
stipirai reikalauja Sąjungi- 

i ninku atidaryti antrą frontą, 
kurs esąs būtinas bendrai 
pergalei.

Specialiame pareiškime ru
sai nurodo, kad per dvejis 
metus karo prieš Rusiją Vo
kietija ir jos satelitai nete
ko 6,400,000 karių — užmuš
tų ir nelaisvėn paimtų. Tuo 
metu Rusija nustojusi 4,200,- 
000 karių — užmuštų ir din
gusių. Ten tvirtinama, kad 
Vokietijos pajėgumas karui 
vesti galutinai palaužtas, ta
čiau griežtai pasakoma, kad 
„be antro fronto Europoje 
pergalė yra negalima.” To
liau nurodoma, kad antro 

niai buvo pareiškęs savo pa- fronto atidarymo Europoje 
geidavimus Kongresui naujų, atidėjimas kaštuos rimtais 
papildomų mokesčių reikalu, žygiais bendram rekalui. 
Tada prašyta 16 bilijonų do-(Antras frontas Europoj, sa- 

v ^0 vesfų į greitą karo!----------------- __
u ž b a ig i m ą ir sutaupytų ‘ pasiaukojimams.

Min. Br. Balutis

Londonas. — Bronius Ba
lutis, Lietuvos ministeris 
Anglijoje, turėjo širdies 
smūgį. Keletą dienų ministe
ris turėjo pailsėti. Jis nega
lėjo dalyvauti nė Londono 
(lietuvių motinų dienoje.

AMERIK. LAKŪNAI GVADALKANALE 
SUNAIKINO JAPONŲ 94 LĖKTUVUS 

 H---- ------
Washington. — Praeitą 

savaitę, birželio 16 d., japo- 
Laiminu Jus ir visus mūsų nai mėgino iš lėktuvų pulti 

lietuvių klebonus, kunigus, amerikiečių įsistiprinimus ir 
seseris ir žmones — vyrus,

jūsų parapijiečiams per Mi- moteris, vaikus — visus ir 
šas sekmadienį, birželio m. visados.
20 d. ir 27 d.

Šiuo aš leidžiu ir nuošir- Krįgtu,-e 
džiai rekomenduoju padaryti J 
kolektą visose lietuvių pen-", Thomas Joseph Walsh 
kiose parapijose per visas Newarko Arkivyskupas.

Palieku Jums palankus

Mažiau Mokesčių?

Nereiht
-Žinaijngė” prie jų.

že pastatyii_
dykįę, ng imėjo. Tada Sovietai 
kviečiussį ^yirausiąjį Teismą,

— Nesęi įtinai bylą prakišo.
dyklė reik usias Teismas Sovie- 
laikąpožr M^ias atmetė. Teisėta

N-esM

Tyirausiąjį Teismą, t J • • -t 1 1 • v

POPIEŽIAUS LAIMINIMAS LIETUVAI
Kūčių naktį šv. Tėvas lai- mokslą sakė J. E. vyskupas 

kė Mišias savo privačioj kop- Bucys. Vakare visa lietuvių 
v 1 _ — | _ -. — mini I 1 AT 11TY/\n

ertu^są narsi ~ 
e turėtum, tai ne-

sTl

to saugotoja ir to- 
ika Estijos atstovy- 
b-tstu tautos, buvę 
ai.

;ų toje šeimoje ap- 
ranuko teta ir skun- 
I jai galvą skaudą, 
j šoko tuoj ją guos-

rėk, tetute. Tai pa- 
o to, kad tavo galva 
ei tu ką nors joje 
tai neskaudėtų.

įimingoji papūga
: —Tai mokytoja su- 
ve naudojant blogą 

žodį ir nubaudė ta-

nišką gyvybių skaičių.
Savo komunikate rusai, be 

to, nurodo, kad per dvejis 
metus vokiečiai Rusijoje ne
teko 56,500 kanuolių, 42,400 
tankų ir 43,000 lėktuvų. Ru
sijos nuostoliai ginklais bu
vo: 35,000 kanuolių, 30,000 
tankų, 23,000 lėktuvų.

Rusai taip pat skelbia, kad 
Rusijos santykiai su Angli
ja pagerėjo, kad susitarimas 
su Amerika buvo pagal tar
pusavio pagalbos dėsnius 
karui prieš užpuolikus vesti. 
Išskaičiuoti pralaimėjimai 
fronte, bet ir nurodyta, kaip 
rusų armija perėmė iniciaty
vą į savo rankas ir supliekė 
vokiečius prie Maskvos, Le
ningrado, Rostovo, Stalin
grado ir Krymo.

Birželio 22 d, išvakarėse 
prezidentas Roosevelt nu
siuntė maršalui Stalinui te
legramą, kurioje jis pareiškė 
pagarbą Sovietų Sąjungos 
kariuomenei ir rusų tautos

Washington. — Valstybės 
Iždo Departamentas nese-laivus Gvadalkanalo saloje. 

Jų pastangos pasibaigė di
džiausia jiems nelaime — 94 
japonų lėktuvai sunaikinti 
kautynėse. Amerikiečių nuo
stoliai visai maži, palyginus 
su japonams padarytais nuo
stoliais. Amerikiečiai neteko 
tik šešių lėktuvų.

Šių karo kautynių pergalė 
buvo puikaus visų karinių jė
gų veiklos suderinimo vai
sius. Gvadalkanalo salą puo
lė apie 120 japonų lėktuvų, 
tad mažai jų ir grįžo į savo 
vietas. Japonai norėjo sunai
kinti visą eilę laivų, kurie tuo 

malo a- 
uėjo vi-

lerių naujų mokesčių šiems 
metams. Dabar ši suma su
mažinama iki 12 bilijonų do
lerių.

Spėjama ir apskaičiuoja
ma, kad 1943-44 metais iždo 
dabartiniai mokesčių įstaty
mai duos pajamų apiet 38 bi
lijonus dolerių.

AMERIKIEČIŲ BOMBOS TAIKLIOS

Įsake Dirbti 
Daugiau Vai.

Londonas. — Amerikiečių 
skraidančios tvirtovės — di
dieji bombonešiai brželio 23 
d. bombardavo vokiečių Ru
hr© kraštą. Tai buvo vienas 
didžiausių bombardavimų. 
Amerikiečiai naikino dirbti
nės gumos fabrikus.

kolonija susirinko Lietuvos 
Pasiuntinybėje prie Vatika
no. Čia kalbą pasakė Minis
teris S. Lozoraitis, buvęs Lie
tuvos užsienių reikalų minis- 
teris. Į ją atsakė vyskupas

lyčioj ir išdalino Šv. Komu
niją akredituotiems diploma
tams, jų tarpe ir Lietuvos 
ministeriui S. Girdvainiui.

Gruodžio m. 29 d. šv! Tė
vas priėmė audiencijoj, kuri 

^tęsėsi ’^p’ie pusvaianuĮ, Llė- i 
'tuvos Minister) Naujų Metų 
sveikinimams pareikšti ir 
suteikė palaiminimą Lietu
vai ir jos Atstovui.

metu buvo Gvadal 
pylinkėje.

Armija Atsisako 
nuo Viešbučių

Vokiečių reicho komisaro 
dinta „Ostlando žinių biuru”, 
įsakymu, visame „Ostlande” 
padidintos darbo valandos

Washington. — Armijos 
vadovybė nuo liepos mėnesio 
atsisako nuo 206 viešbučių, 
kuriuos buvo išnuomuojusi 
ar nupirkusi aviacijos tech
niškų dalinių treniravimo 
reikalams. Atsisakymas nuo 
šių viešbučių sutaupys armi
jai 4 mil. 600 tūkst. dol. me
tams. Viešbučiai, kurie pa
versti į karių ligonines, bus 
ir toliau laikomi armijos va
dovybės žinioje.

airnu., kunx^iskvr ciwiAx’ixv’a - 
jams. Per'savaitę turi būti 
dirbama mažiausia 54 vai.

Ligšiol Vokietijos telegra
mų agentūra turėjo okupuo
tose Pabalti jos valstybėse sa
vo skyrius. Dabar pranešama, 
kad esanti sukurta speciali- 
nė telegramų agentūra, pava-

anglų bombonešių bombar
davo Krefeldo plieno ir įvai
rių chemikalų fabrikus. Puo
limai buvo puikiai suderinti.

Birželio 23 d. Londone bu
vo oro puolimo ženklų: 50-tą 
kartą šiemet. Vokiečių lėktu
vai buvo atlėkę į pietinę An
glijos dalį, bet Londono ne
pasiekė.

Sąjungininkų lėktuvai šios 
savaitės pradžioje smarkiai 
bombardavo italų Neapolio 
uostą, kurs yra Sardinijos ir 
Sicilijos salų aprūpinimo cen
tras. Amerikiečiai lakūnai su 
apie 100 didžiųjų bombone
šių puolė italų Cancello avia
cijos bazę.

Fotografinės nuotraukos 
parodė, kad amerikiečiai ir 
anglai lakūnai buvo labai s nusia 
taiklūs. I džiama.

-Taip 
-Tai i

kramtė,kn: tynė įvykusi „rytų 
j rų” konferencija nu- 

eikšti, kad Amerikos 
, Tarybos nuomonė 
j reikalais skiriasi 
nerikos lietuvių tau- 
” todėl „tautininkai 
loję dalyvavimą ne- 
nanomu.”
ikos Lietuvių Taryba 

Kas DEi: jiekia laisvos, nepri- 
nuosavybf.i nos, demokratinės 

!. O kokios Lietuvos 
joklyno tautininkai? 
jms rūpi ne laisva, ne 
tusoma, ne demokra- 

1O stuva, tai aišku, kad 
_ . os Lietuvių Tarybai

^pakeliui su jais.

Vatikano Radijas
Smerkia Japonus

PAS
5 namai, Iš 
Gražiose iri 
ti parkų. k£ 
stočių.

geros progs:
Kreipkis

496 Graudi

Romo i Lietuviai
rj

Minėjo Šventę

Turkijoje Buvo 
Drebėjimas

Romoje 
kilmingos 
kytos pas

Vasario 16 d. iš- 
mišios buvo atlai- 
Marijonus,, o pa-

Vatikano radijas, kurį gir
dėjo Amerikos radijo stotys, 
šiomis dienomis smerkė ja
ponų elgesį su katalikais mi- 
sijonieriais ir nepalankiai 
kalbėjo apie Italijos smun
kančią dorovę.

Vatikano radijas nurodė,

d.Ankara. — Birželio 20 
(šiaurinėje Turkijos dalyje 
kilo didelis žemės drebėjimas. 
Žuvusių drebėjime lavonų pri 
skaityta, jau 1,304. Sužeistų 
skaičius didelis. Apie 1,000 
namų sugriauta Adapazaro 
mieste, arti Instanbulo.

Pašto Veikla

•tukas: — Taip, ir ji 
klausė, kas taip blo- 
okė.
j: — Ką jai atsakei? 
rtukas: — Nenorėjau

All’SHI

rbė suskirstė savo 
stus į įvairias zo- 

l patarnauti laiškų 
adrese šalia savo 

lumerį. Pavyzdžiui,

•eet,

rtojų tuojau praneš
ti laikraštis būtų

ssikirpti žemiau at- 
, užklijuoti ant at- 

ir išsiųsti. (Jeigu 
, malonėkit paklaus-

Geriau jis nerašytų ir ne- kad japonų užimtoje Kinijo 
kalbėtų apie tokius jautrius 
dalykus, nes tik labiau save 
klampina. Kaip gali būti lai
komas ištikimu savo motinai 
ir savo gmtajai šaliai žmo
gus, kurs džiaugėsi, kai jo 
gimtuosius laukus mindžiojo 
okupantai, kai paniekinta ir 
sutrempta laisvos šalies vė-

iti konferencija, kaip
1 tas oficialus protoko- 

Tgkjjjg o, neigiamai pasisakė
: vių Tautinės Tarybos liava, kai visos lietuviškos 

u. Protokole tvirtina- draugijos uždarytos, kai visi 
d Lietuvių Tautinė lietuviški laikraščiai likvi- 

L „suspėjo pati save duoti?
Ar gali ramia sąžine skelb

tis mylinčiu savo tautą žmo
gumi tas, kurs viešai džiau
giasi, kad jo tėviškės kaimy
nai išvežti į svetimą kraštą 
vien tik todėl, kad jie lietu
viai?

patikrint 
AKINIAI 
kainos;’

šiistiip' kti ir .Lietuvos kabi-j 
,,parlamentu’ ”, todėl 
jali pakenkti našiam 
s atstatymo darbui.” 
vių Tautinė Taryba, 

39«sn> ko skaityti visus jos 
tus pareiškimus, nie- 
vęs „neapšaukė” nei 
U, nei parlamentu. 
, Lietuvos žmonės, 
elbia jų slapta patrio- 
luda, Lietuvių Tauti- 
'bą laiko Lietuvos vy- 

p e užsienyje ir kviečia 
ietuvos gyventojus ją 

Lietuvos žmonėms 
rinius ir prof. Pakš- 
ai žinomi, tad jiems

— DkJ^? jendradarbiams reiš- 
lasitikėjimo.

i todėl pavydėti Lietu- 
J tinei Tarybai to pasi- 

, kurio ji turi ir A- 
lietuvių visuomenės 

pje ir Lietuvoje?

j e japonai labai blogai elgia
si su katalikais misijonie- 
riais, ypač amerikiečiais, 
Pranešta taip pat, kad Salia
mono salose japonai 
du katalikų kunigus 
vienuoles.

Kalbėdamas apie 
gyventojų padėtį, Vatikano 
kalbėtojas nurodė, kad ten 
trūksta kunigų, kad gyvento
jai tenkinasi materialinė
mis, o ne dvasinėmis verty
bėmis, kad dorovė yra kritu
si.

Šie pranešimai iš Vatikano 
radijo stoties perduoti vokie
čių kalba.

nužudė
ir dvi

Romos

KA$

Patf

RHE$;

listracijai

toks:

ii susijaudino Bimba, 
i priminta jo lietuvė 
Girdi, jis savo moti- 
sižadėjęs, kaip neiš- 
s ir Lietuvos.

Vokietijos ir Rusijos karo 
dvejų metų sukakties proga 
keli radijo pranešėjai ir pub
licistai „nusiskundė”, kad 
iki šiol su Rusija nesą aiš
kaus bendrada rbiavimo, 
trūkstą Amerikoje Rusijos 
įvertinimo ir jai reikalingo 
bei užtarnauto nuoširdumo. 
Jei to pasigendama, tai kur 
gi ieškoti kaltės?

Kas gi atsisakė iki šiol su
sitikti su Amerikos ir Angli
jos vyriausiais pareigūnais? 
Kas gi atsisako skaitytis su 
Atlanto Čarteryje išreikštais 
dėsniais? Kas atsisako aiš
kiai pasisakyti, kaip žiūrės į 
pokarinį pasaulio tvarkymą
si, į valstybių bendradarbia
vimą, į tarptautinės teisės 
nuostatų pripažinimą ir pa
gerbimą?

DETROITE BUVO RASINES RIAUŠES

Laikraščių žiniomis, vokie
čių pašto komisaras praplėtė 
pašto korespondencijos teisę 
susisiekime į „Ostlandą” ar 
iš jo. Laiškus esą galima ra
šyti ne tik į Vokietiją ir Pa
baltijo valstybes, bet ir į Uk
rainą, Belgiją, Daniją, Olan
diją ir Norvegiją. Tačiau su 
kitais kraštais normalaus paš 
to susisiekimo vis dar nelei-'

Detroit. — Birželio 20 d. apvertimų ir padegimų. Per 
vakare čia kilo negrų ir bal- riaušes žuvo 29 asmenys — 
tųjų riaušės. Tikroji riaušių trys baltieji ir 26 negrai.Apie 

• v '• .v .v, . , 7QQ sužeistų nugabenta į li
gonines.

Michigan gubernatorius pa 
skelbė nepaprastos padėties 
stovį ir kreipėsi į prezidentą 
Rooseveltą karinės pagalbos. 
Prezidentas įsakė kariuome
nės daliniams įžygiuoti į De
troito miestą ir padaryti tvar 
ką. Kariuomenei įėjus į mies
tą, netrukus tvarka buvo at- 
steigta. Yra keli šimtai as
menų sulaikytų.

Keliasdešimt riaušininkų 
nubausta po 90 dienų kalėji
mo. Kiti laukia eilės. Pasku
tinės žinios sako, kad mieste 
jau viešpatauja rimtis.

Japonijos Seimas 
Išsiskirstė

Japonų seimo 82 nepapras
ta sesija užsibaigė birželio 
19 d. Ją užbaigdamas Japoni
jos premjeras Hideki Tojo 
pasakė kalbą, kurioje kvietė 
japonus visu stiprumu ir auk 
štesne morale dirbti ypač 
šiuo laiku, kai „dabartinė ka
ro padėtis yra tikrai labai 
rimta.”

Po posėdžio japonų vyriau
sybės nariai drauge, su seimo 
vadovais, kaip pranešė japo
nų radijas, nuvyko į impera
toriškus rūmus, kur atlankė 
imperatorių.

priežastis dar neišaiškinta. 
Jos prasidėjusios dėl menk
niekio, kai ant tilto susimu
šę vienas negras ir vienas 
baltasis. Negrų apgyventai 
sekcijai buvo pranešta, kad 
baltieji užpuolę negres ir taip 
prasidėję didesnių būrių su
sirėmimai.

Riaušėse pavartoti peiliai, 
šautuvai, plytos ir kitokį į- 
rankiai. Buvo automobolių
 ...— _ :

ANGLIAKASIŲ STREIKAS ATIDĖTAS

MARŠ. SMIGLY - RYDZ ES|S LENKIJOJ

Londonas. — Du Londono 
angliški laikraščiai praneša 
gavę žinių, kad Lenkijos po
grindžių sabotažiniam dar
bui prieš nacius vadovauja 
maršalas Edward Smigly- 
Rydz, buvęs Lenkijos kariuo
menės vyriausias vadas.

Lenkų vyriausybės atsa
kingi asmens pareiškė negalį 
patvirtinti šio pranešimo. 
Tačiau ji pažymėjo, kad mar
šalas buvo išreiškęs savo pa
siryžimą geriau kovoti prieš 
nacius savo šalyje, nei užsie-' 
nyje.

jis pabėgęs ir nuo to laiko 
negirdėta, kur jis pasidėjo.

Pulk. Beck, buvęs lenkų už
sienių ministeris, esąs arti 
Bukarešto, kur jam paskir
tas namų areštas. Ignace Mo
sčioki, buvęs Lenkijos prezi
dentas, dabar gyvena Šveica
rijoje, kur jis esąs priėmęs 
šveicarų pilietybę.

Butai Nekeičiami

Vokiečių komisaro įsaky
mu Lietuvos gyventojams už
drausta be komisaro leidimo 

Kai Lenkijos kova buvo keisti butą. Įsakymas moty- 
pralaimėta, maršalas Smigly vuojamas butų stoka. Pagal 
-Rydz pabėgo į Rumuniją, tą patį įsakymą, gyventojai, 
kur jis buvo internuotas, reikalui esant, gali būti iš- 
1940 m. buvo pranešta, kad kraustyti iš savo butų.

Washington. — Birželio 20 
d. angliakasiai vėl buvo išė
ję streikan. Jie tai padarė po 
to, kai Karo Darbo Taryba 
vėl atsisakė patenkinti di
desnio atlyginimo reikalavi
mą. Birželio 22 d. angliaka
sių unijos komitetas su Le
wis priešakyje paskelbė, kad 
streikas sulaikomas, o pa
liaubos skelbiamos iki spa
lių 31 d. Streiko atidėjimo 
nutarime pažymėta, kad an
gliakasiai skaitysis ne su ka
syklų savininkais, bet su vy
riausybe, kaip kasyklų val
dytoja.

Dabar anglių kasyklos yra 
vyriausybės „sargyboje”. 
Jeigu vyriausybė atsisakytų 
kasyklas administruoti, tai 
angliakasiai vėl eitų strei
kan. Iki spalių 31 d. reikalau
jama angliakasių prašymus 
patenkinti.

nautojų skaičių net 300,000, 
nes krašto ekonominė gerovė 
to reikalaujanti.

Sen. Byrd nurodė, kad šią 
metų balandžio 1 d. valsty
bės tarnautojų buvo 3,008,- 
519. Jų išlaikymas valstybei 
kas mėnuo dabar kaštuoja 
552,700,300 dol.

Washington. — Senato 
speciali komisija, senato
riaus Byrd vadovaujama, pa
siūlė Kongresui ir preziden
tui sumažinti valstybės tar-

Draudžia Laikyti 
Pinigus Namie

Iš Londono gavome prane
šimą apie nacių įsakymą Lie
tuvoje, kuriuo draudžiama 
laikyti pinigų atsargų pas 
save namie. Pinigai turi būti 
padėti į Taupomąsias Kasas, 
bankus. Bankai gi yra vien 
vokiečių, su didesniais cent
rais Kaune, Rygoje ir Tali
ne.

Tas naujas parėdymas 
taip pateisinamas: tokia 
nauja tvarka esanti reikalin
ga, kad būtų palaikomos Ū-. 
kio gaminių kainos ir ne
būtų išleidžiama pinigų be 
reikalo.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

DR4SCS LIETUVOS VYSKUPAI

rykščiojo sėbro ir bendradar
bio nacio-vokiečio.

1941 m. birželio 22 Lietu
voje pasirodo vokiečiai. Po 
trumpo, kruvino susirėmimo, 
vienas okupantas pakeitė ki
tą. Tą dieną Lietuvai prasi
dėjo antra Golgota, gal kiek 
skirtinga metodais, bet savo 
tikslais Lietuvai ne mažiaus 
pavojinga.

Jau praeitais metais, lap
kričio 7, per savo posėdį New 
Yorke, Lietuvių Tautinė Ta
ryba konstatavo, kad Lietu
voje eina vokiečių-okupantų 
negailestingas Lietuvos kra
što ir jos žmonių eksploata
vimas vokiečių karo mašinos 
naudai. Nuo to laiko daly
kai pasikeitė blogesnėn pu
sėn. Pašlijusios karo padė
ties verčiami, nuo š. m. va
sario galo vokiečiai pradėjo 
Lietuvos žmones mobilizuoti.

LIETUVOS VYSKUPU PAREIŠKIMAS XSeK“ ut

Tik šiomis dienomis gautas Lietuvos vyskupų konfe
rencijos, įvykusios pernai spalių 12 d., priimto okupantams 
naciams protesto rašto turinys. Jis visas ištisai dedamas 
šioje „Amerikos” laidoje. Vyskupų žodis labai reikšmin
gas, nes jame visai atvirai, aiškiai ir drąsiai ginamos visų 
Lietuvos gyventojų teisės. Iš vyskupų laiško labai aišku, 
kas buvo praeitų metų rudeni Lietuvoje:

1. Lietuvos gyventojų nuosavybes teise buvo visiškai bandė mainais už vį.

Ištikimi savo seniai išban
dytai šantažo sistemai,

paneigta. Lietuvos bažnytinė nuosavybė buvo okupantų te
belaikoma konfiskuota. Parapijoms naciai negrąžino net 
metrikų knygų, istorinių archyvų ir šiaip dokumentų. Nors 
valstybė pavergta, bet Lietuvos vyskupai buvusį susitari
mą (Konkordatą) su Šventuoju Sostu laiko tebegaliojau
čiu, taigi, jie vyriškai pasako, kad Lietuva juridiniai ir to
liau laikoma nepriklausoma, suverenine valstybe.

2. Naciai buvo pasiryžę „tam tikrą grupę Lietuvos pi
liečių” išgabenti iš Lietuvos, atplėšiant juos iš seniai gyve
namų vietų. Tokį žygį vyskupai smerkia. Kas toji grupė 
yra, labai aišku — tai bus Lietuvos lenkai ir žydai, kurie 
seniai Lietuvoje gyvena, kuriems Lietuva yra gimtinis kra
štas, kaip ir lietuviams. Vyskupai pažymi, kad ir lietuvių 
tarpe gali būti nekrikščioniško elgesio asmenų, kurie pa
taikautų naciams ir norėtų tautinių mažumų iškraustymo; 
tokius asmenis vyskupai labai aiškiai smerkia. Tokie as
mens yra tie, kurie pataikauja okupantams.

3. Vyskupų raštas patvirtina anksčiau gautas žinias, 
kad naciai pernai buvo išgabenę daug darbininkų Vokieti
jon ar į vokiečių užgrobtus kraštus. Okupantai buvo ža
dėję leisti lietuviams kunigams vykti drauge su tikinčiai
siais, bet savo pažadą sulaužė. Iš to aišku, kaip lietuviai 
kunigai yra prisirišę prie savo žmonių, kaip jie nori būti 
drauge su jais visur ir visada, kad ir didžiausiuos pavojuos.

4. Faktas, kad vokiečiai nusprendė visus naujai Lietu
vos gimnazijas baigusius jaunuolius, berniukus ir mergai
tes, gabenti Vokietijon vienerių metų darbo prievolei. Vys
kupai tai smerkia, tam griežtai nepritaria. Ta proga jie 
ypač smerkia vokiečių nedoras past? n vilioti savo dar-

abaku
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takas. Ta kova tikrai
■ j daug sunkesnė. Vokiečiai 
/jį. paliaujamai visur platino 
įu v0 pakraščių įsitvirtin 

fotografijas ir jie gyrėsi, 
tos fortifikacijos apsai 
visą Europos pakraštį, 
kvailybė.

Bet galimas daiktas, 
vergų darbo pagalba jie 
saugojo daugumą pur 
kur būtų galima lengvi 
laivų išlipti. Vokiečiai i 
alijantai dar turi didelei 
mijas. Daugumas tų ar 
yra prie rusų fronto. Bf 
turi stiprių jėgų ir Va 
Europoje. Laikas artinas

ta, bet ir visi linkintieji lie
tuvių tautai gero turėtų šių 
Universitetų veikimą remti.

Kiti mokyklų reikalai
5. Prasidėjus mokslo me

tams, Lietuvos Vyskupams 
paaiškėjo, kad gimnazijose 
yra uždrausti religiniai bū
reliai. Jeigu kitų objektų bū
reliuose leidžiama mokslei
viui pagilinti mėgstamą mok
slo sritį, tai tuo labiau jau
nimas turėtų rasti nemažiau 
galimumo religiniuose būre
liuose pagilinti religinį žino
jimą ir dorovinį išsiauklėji
mą. Šiame nelygiame tikybos 
objekto traktavime su kito
mis disciplinomis, jaunimas, 
jų gimdytojai ir visa katali
kiškoji visuomenė įžiūri tiky
bos varžymą, kuriam ji yra 
jautri po bolševikų rėžimo 
pergyvenimo.

Spaudos reikalai.
6. Nuo pat bolševikų iš Lie

tuvos išėjimo yra daromi pa
kartotini žygiai atgauti kata
likams nors minimumą jų tu
rėtos gausios spaudos. Su lai
kinąja Lietuvos vyriausybe 
ir su karine Reicho Vyriau
sybe buvo jau susitarta. Pa
sikeitus Lietuvoje valdžiai, 
šis klausimas užkliuvo ir iki 
šiai dienai tebėra neišspręs
tas. Lietuvos katalikiška vi
suomenė stebisi, kad krašte 
yra net liuksusinės spaudos, 
tarnaujančios visai nedidelei 
žmonių grupei, kai tuo tarpu 
katalikai neturi absoliučiai 
jokio spausdinto organo. Pri
simindami, kad beveik abso
liučią Lietuvos gyventojų vi
sumą sudaro savo tikybą 
branginą katalikai, mes pa
kartotinai pareiškiame, kad 
katalikų būtiniausius reika
lus patenkinti yra reikalinga 
spauda.
Iki šiol mes esame prašę tik
minimumo: vieno savaitraš- tus sunkiųjų darbų 1 
čio liaudžiai ir vieno mėnesi- Prokuroras pareiškę;

mirties bausmės vie 
dėl, kad šis atlikęs į 
statymo prievolę. I

Šiaulių ūkio valdj 
nautojas Lapas n 
5 metais sunkiųjų de 
jimo, nes jis suklas 
dimą, pagal kurį 
šiaulietis kupris nete 
siėmęs 600 kg. duon 
ris nuteistas 3 metail 
jų darbų kalėjimo.

kurie už savo darbus užsitar
nauja net ir nuosavybės atė
mimo bausmės. Tačiau dau
guma tariamų kitataučių yra 
be savo kaltės nutautinti lie
tuviai. Savo elgesiu jų labai 
retas yra užsitarnavęs baus
mės. Daug daugiau galima 
pasiekti gero, duodant pro
gos ir galimybės grįžti prie 
savo tėvų ir senelių tautybės 
ir kalbos, negu juos pašalin
ti iš savo tarpo.

2. Nemaža lietuvių dar
bininkų dalis yra išvykusi j 
Reichą darbo talkon. Išvykų 
šiųjų žymi dalis yra prakti
kuoją katalikai. Juos kvie
čiant darbo talkon, tarpe ki
tų dalykų, pakartotinai buvo 
žadėta, kad lietuviai kunigai 
aprūpins jų religinius ir dva
sinius reikalus. Mes su skau
smu konstatuojame, išvyku
sių į Reichą darbininkų visuo 
tinį nusiskundimą, kad šis 
pastarasis pažadas iki šiolei 
yra neištesėtas. Episkopato 
pristatytieji kunigai iki šiol 
negavo leidimo savo tautie
čiams patarnauti. Turėdami 
pareigą aprūpinti savo tau
tiečių visus religinius reika
lus, mes negalime šio dalyko 
nepriminti. Prašydami Poną 
Generalinį Komisarą padary- 

Visiems lietuviams, IU. šiuo reilfa,lu atitinkamų žy- erm YYino f-iLrimo Izod otirir

1942 m. spalių 12 d. Lietu
vos vyskupų konferencija vo
kiečių generaliniam komisa
rui Kaune įteikė smarkų pro
testo raštą, kurio kopija mu
ms pasisekė gauti. Akylus 
skaitytojas supras, kaip daug 
Lietuvos vyskupai pasakė 
okupantams naciams, kurie 
už kiekvieną priešingą žodį 
žmones grūda į koncentraci
jos stovyklas, kalėjimus ir 
šaudo net nekaltus. Supran
tama tokiose sąlygose Lietu
vos vyskupų žodis turėjo būti 
rašytas labai atsargiai, paren 
kant vietos sąlygoms pritai
kytą stilių, bet patyręs skai
tytojas ras daug ką pasaky
ta ir „tarp eilučių”, štai to 
rašto turinys:

Lietuvos katalikų Vysku
pai savo metinėje Konferenci 
joje apsvarstė Lietuvos ka
talikų gyvenimą liečiančius 
klausimus. Vyskupai rado rei1 • v -i i • mu. U.01111 U.Q. v Y Ox*. M. K7CLJL x CLUivJ 1 UI

sokenopus pažadus, gauti kai0 kai kuriuos didesnės sva 
Lietuvos žmonių savo vykdo- Mausimų išdėstyti
mai mobilizacijai pritarimą.

Gerai suprasdami okupan
to tikslus ir taktiką, Lietu
vos žmonės pritarimą duoti 
atsisakė. Veteranų - patriotų 
ir Bažnyčios pareigūnų lū
pomis, vokiečiams buvo pa
sakyta, kad Lietuva, pasiry
žusi būti Laisva ir Nepri
klausoma, į jokius su oku
pantais kompromisus neis. Į 
tai vokiečiai atsakė privers
tina mobilizacija.

Lietuvos žmonės gerai ži
no, kad šio karo agresoriu
mi ir didžiausiuoju visų ne
laimių kaltininku yra vo
kiečiai.

Iš prigimties nepakęsdami 
protesto balso bei teisybės 
žodžio, žiaurieji kryžiuočiai 
pradėjo, be atodairos, siaus-

Ponui Generaliniam Komisa
rui, tikėdami, kad jų teigia
mas išsprendimas nebus del
siamas.

1. Bažnytinės nuosavybės 
reikalu. Įvairiomis progomis 
buvo skelbta, kad netrukus 

: bus atstatytos nuosavybės 
i teisės
taigi ir jų Vyskupams, šis kla
usimas yra labai aktualus. Ne 
paslaptis, kad beveik visa 
bažnytinė ir katalikiškų drau 
gijų nuosavybė bolševikų bu
vo nacionalizuota, t. y. atim
ta. Lietuvos vyskupai jau ne 
pirmą kartą pareiškia, kad 
tokio nusavinimo katalikai 
nelaiko teisėtu. Nuosavybės 
teisės gerbimą mes, katalikai, 
laikome krikščioniškos civili
zacijos pasireiškimu. Nuosa
vybę pripažįsta visos tautos, 

ti. šio birželio pradžioje te- jį pripažįstama ir Reiche. Mes

kami Reicho organai šį klau
simą teigiamai išspręs.
Jaunuolių gabenimas į Vo

kietiją.
3. Mus skaudžiai paliečia 

sumanymas reikalauti, kad 
Lietuvos abiturientai (baigu
sieji aukštesnes mokyklas, 
atlikinėtų darbo prievo
lę ne Lietuvoje, o kur kitur, 
be savo gimdytojų budrios 
globos, be religinės ir doro
vės pagalbos, kurios savo am
žiuje jie taip labai reikalingi.1 į* j X *- ZJX L4. I I X CCXX X CL KJ CL 1 X Ui X*. CLiiilu, X •

legrafas mums atnešt, tikrai, pabrėžiame, kad į nuosavy- Dar skaudesnis dalykas bū- 
jaudinancias žinias. I? Lie- ,b§s klausiojoje.'ataliku Baž- t„ ai,1=ti kllr „nro iŠ 
faiva i artinipg švpc

savo
a-

momis priemonė^
5. Vokiečiai®visą laiką kliudė katalikiškam teologijos 

fakultetui, kuris veikė Lietuvos universitete pagal susitari
mą su Šventuoju Sostu. Jie taip pat pažymi, kad Kauno ir 
Vilniaus universitetai turėtų būti stipriai palaikomi, o ne 
varžomi.

6. Lietuvos gimnazijose naciai yra uždraudę mokslei
viams turėti tikybinius būrelius. Šiame žygyje vyskupai 
mato aiškų tikybos varžymą.

7. Lietuvos katalikams neleista nė vieno tikybinio laik
raščio. Vyskupai reikalauja labai mažai — tik vieno savait
raščio ir vieno mėnesinio žurnalo, bet naciai ir to neduoda. 
Vyskupai pažymi, kad katalikų organizacijos buvo įsigiju- 
sios savo spaustuves, kurias bolševikai atėmė, bet kurias 
dabar tebelaiko nauji okupantai. Vyskupai reikalauja, kad 
katalikų spaustuvės būtų grąžintos jų teisėtiems savinin
kams.

8. Naciai neleidžia veikti ir Lietuvos katalikų organiza
cijoms, kurias bolševikai uždarė. Vyskupai reikalauja, kad 
katalikų organizacijoms būtų leista veikti, kad jų turtas bū
tų sugrąžintas.

Tokie pagrindiniai Lietuvos vyskupų reikalavimai.
Kiek turimos žinios rodo, tie reikalavimai nepatenkinti. 
Prieš dvi savaites gauti pranešimai iš Švedijos sakė, kad 
vokiečiai Lietuvoje nuėjo dar didesnio žmonių varžymo 
keliu. Jie uždarė Lietuvos universitetus, kurių reikalą 
taip drąsiai gynė Lietuvos vyskupai. Jie išniekino Lietuvos 
muziejus: jie sunaikino Lietuviškąjį Žodyną, jie kalėjimuos- 
na sugrūdo įžymius Lietuvos šviesuomenės atstovus.

Mūsų visuomenė turėtų pasirūpinti, kad barbarų siauti
mas Lietuvoje susilauktų didesnio atgarsio Amerikos švie
suomenėje. Tam galėtų patarnauti prof. K. Pakšto jaudi
nantis balsas, kurį visi skaitėme birželio 18 d. „Amerikos” 
laidoje. Prof. Pakšto žodis turėtų būti pareikštas angliškai 
ir plačiai paskleistas Amerikos mokslininkų, visuomeninin
kų ir atsakingų pareigūnių pasaulyje.

praneša, kad, keršydami už 
atsisakymą bendradarbiauti, 
vokiečiai, suareštavę žymes
nius inteligentus - visuome
nininkus, savo kerštą nukrei
pė lietuviškos kultūros židi
niams naikinti: mokslo ir 
kultūros įstaigos liko uždary
tos, personalas išvaikytas, 
mokslo priemonės ir biblio
tekos sunaikintos, apiplėš
tos. Ypatingai skaudžiai na
cių ranka pasireiškė Vilniu
je, Lietuvos Mokslų Akade
mijoje, kur geštapininkai su
naikino didįjį lietuvių kalbos 
žodyną ir lietuviškųjų dainų 
rinkinį.

Kryžeiviškojo siautimo me
todas rodyte rodo, kad ši te- 
įtonų akcija buvo sąmoningai 
nukreipta lietuvybės cent
rams likviduoti. Tuo būdu, 
kryžiuočiai, matoma, tikisi 
galėsią nuslopinti 1 ietuvišką 
atsparumą, vienkart sunai
kinti atgimusios lietuvybės 
kropščiai kurtas kultūros 
vertybes.

Veltui vokiškojo okupanto 
barbariškos pastangos!

Lietuvis stovėjo ir stovės, prašome be atidėliojimo, 
atsparus, kantrus, atkaklus, 
ten pat, kur stovėjo jo protė
viai, kur likimo jam lemta 
būti. Nesugebėjo jo išnai
kinti anų laikų kryžiuočiai, 
neišnaikins jo ir šių dienų 
vandalai.

Likimo jai pastatytą už
davinį lietuvių Tauta atliks, 
nepaisant kiek žiauriai bus 
naikinamos jos medžiaginės 
priemonės. Lietuvio dvasios 
jie nesunaikins! Jis tvirtai ti
ki į Atlanto Čarterį ir į Ke
turias Laisves.

Didžiųjų Demokratijų per
galės valandai benokstant, 
prie bendros' talkos, su gink
lu rankoje, prisidės ir lietu
viai!

— _— ------- __ j—---------- Bus taį pra(jžįa antrai Lie-
tucijų eksterminacija nebu- tuvos Respublikai.

į*Vasario 16 d. pro 
visi didieji šveicar 
raščiai paskelbė i 
sius straipsnius, pa 
Lietuvos valstybei 
klausomybės paskė 
kaktį ir iškeldami 
tautos teises į ne 
mą gyvenimą.

Berne Vasario 16 , 
ties proga pamalda 
Šv. Sosto nuncijus ^tas- 
joje. Šveicarijoje gj ;i$n' 
ji lietuviai po panų ;>t--

jūroje 
įto, ir 
Al

‘ " 'i kTas

rinko sukakties pai 5 toks- dgti ką norg j 
------- 1_ = _-- . įjhqsiuntinybės patalpc 

bą pasakė Ministei 
Šaulys, 1918 m. Vas 
pasirašęs Lietuvos 
klausomybės paske 
tą.

Komisaras Ga 
„Senais Lail
Vienų iškilmių me 

čių komisaras Kaun] 
pareiškė, kad „ne; 
mai” praėję laikai] 
lietuvių vyriausybės 
damos „blogų patari 
tikėjusios susilaukti 
iš „Vakarų demokra

Ši baidymo tema 
laikraščių labai daž 
sniuojama.

r . joj, jeigu jis mano šiais 
T tais ką nors ten nuveikti

- Tj ligi šiol Rusijos kova 

^•pasidalinimas oro veil 
y kuriuose Rusijai daug g 

1 'pasisekė, taip gerai, ka 
,. , kiečiai pakeitė savo ta] 

ir jie pradėjo ilgų plotų 
Pu" rauge) industrijos n 

bombardavimo užpuoi 
vieton kovos fronto 1 
Aišku, Hitleris nenori 
į Rusiją, kol jis nui 
kas įvyks vakaruose i 
jėgų jam ten bus reiki 
Bet, laikydamasis def 
vos taktikos arba v

^iirei-

kiečiai pakeitė savo ta]

bjstrate- 
Įjadavi- 

hpase- 
Nerija 
L; Malta, 
ktavie-

rpaolimo 
jis pa- 
arini-

MŪSŲ ŽVAI

LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS ŽODIS 
APIE LIETUVOS GOLGOTOS KELIUS
Šiame birželio mėnesyje 

lietuviai mini dvi liūdnas 
sukakts: prieš trejis metus, 
birželio 15, tarptautinių su
tarčių ir iškilmingų Maskvos 
pasižadėjimų nepaisant, per 
klastą, veikiant iš vien su 
Hitleriu, į Lietuvą įsiveržė 
sovietų kariuomenė. Per vie
nerius, bet tikrai pasibaisėti
nus okupacijos metus, Lietu
va liko aneksuota, daug jos 
žmonių išžudyta, dar dau- 
giaus Rusijos gilumon išde- 
portuota. Dešimtys tūkstan
čių jos sūnų ir dukrų, vien 
tik todėl, kad jie lietuviai, ir

Sunkiai Bau:*,’’
/12_—litį Kd"

Ūkininkų^?
I'fflarze-

----------T Mko-
~ MalVokiečių „ypatingi 

mas” Šiauliuose nuti 
ninką Labanauską 1 
sunkiųjų darbų kalė 
tai, kad jis pardavęą 
tnerių grūdų. Kepėja 
šūnas, iš ano ūkiniu! 
kęs 60 centnerių, ga

Amerikos vėliava, 
liui žinoma kaip „Old 
ir „Stars and. Strip 
„Star Spangled Bann< 
želio 14 d. šventė sa 
gimtadienį. Tai viena 
šių vėliavų visam p 
Tautinė vėliavos dier 
te 1916 metų, geguži 

į... prez. Wilsono prokh 
Ii :.en^ ir nuo tol kasmet biri 

švenčiama.

Birželio 14 diena j 
dėl to, kad tą dieną 
Amerikos Kongresas

p;Pante
ra Pan-

i ją ir iš 
l^iau ne
igus pa- 

j vokie- 
wqj, bus 

MĮ 
raidžios 

riklius- 
ibi sekė 
'.■Tokio a- 
M

—^—7 . i’laUnH 2 rx .xx_. , nirr-Jk'jS'tT)
nommį , ~ -4- uosavy- gaites. Tokia tvarka jų svei- jaį įr akademinei visuomenei, 
bes gerbimas yra naturales katai ir dvasinei gerovei atsi- jeigu randama galimybės ir 

lieptų dar skaudžiau, negu reikalo spaudos srityje pa- 
berniukams. Tų jaunuolių iš- tenkinti mažesnės vertės rei-

l Ai'ascl

ir krikščioniškos dorovės rei
kalavimas, sustiprintas pozi
tyvia Dievo teise. Lietuvos 
visuomenė, smerkdama bol
ševizmą, smerkia visą jo pali 
kimą, taigi ir bolševikų įvyk
dytą nuosavybės atėmimą.

Yra žinių, kad vokiečių ci
vilinės Valdžios atstovai svar 
stę Lietuvos bažnytinių že
mių reformos klausimą. Baž
nytinių žemių reforma Lietu
vos vyskupų tarpe yra laiko
ma pribrendusiu reikalu, bet 
Lietuvos vyskupai pareiškia, 
kad tokia reforma yra gali
ma tik susitarus su Apaštalų 
Sostu.

Bolševikai yra atėmę iš Kū
rį jų ir parapijų įvairius do
kumentus, metrikų knygas ir 
archyvus. Tai buvo padaryta 
ne iš valstybinio reikalo. Pa
rapijos ir Kurijos valstybei 
reikiamas žinias yra suteiku
sios. Iš Kūrijų ir parapijų per 
imti archyvai ir metrikų kny- Tuo susirūpinę Vyskupai kon 
gos yra būtinos bažnytiniams statavo^ kad ištisus mokslo 
rpi Ir a 1 a ma Šia nnnaavvhp crra metus ŠIO Fakulteto darbas

siuntimas svetur būtų lygus 
pažeidimui gimdytojų teisės 
globoti savo vaikus. Pasaky
dami šias mintis, mes išreiš
kiame ne tik savo, bet ir šio 
jaunimo gimdytojų visuotinį 
nerimą ir susirūpinimą. Lie
tuvos tėvai ir dabar negali 
užmiršti to būdo, kuris buvo 
pavartotas verbuojant į talką 
nepilnamečius jaunuolius 
degtine, tabaku ir kt...-Visa 
Lietuvos visuomenė, ir mes, 
esame įsitikinę, kad visi tie 
jaunuoliai ir jaunuolės darbo 
prievolę gali atlikti savo kraš 
te.
Dėl

kalavimus, tai tuo labiau tu
rėtų būti patenkintas šis bū
tinas reikalas.

reikalams, šią nuosavybę grą 
žinti Kurijoms ir parapijoms

po šiai dienai, pagalbos iš ša
lies nepreinami, pusbadžiu 
nyksta tolimajame Sibire.

Žiaurumo ir pridarytos ža
los požiūriu, tie okupacijos 
metai gali būti paskaityti 
juodžiausiais Lietuvos Gol
gotos metais, jos Hora Te- 
nebrarum. Nieko baisesnio 
Lietuva nebuvo mačiusi per 
visą savo ilgą istoriją. Ir jei 
Lietuvos žmonių ir jos insti-

vo privesta iki galo, tai tik 
todėl, kad sovietų okupantas, 
visiškai jam netikėtai, buvo 
staigiai užkluptas iš vaka- [birželio mėnuo.

Lietuvių Tautinė Taryba
New Yorkas, 1943 m.

Mus pasiekė žinios, kad 
žadama tam tikrą grupę Lie
tuvos piliečių iškelti iš jų nuo 
amžių gyventų vietų kažkur 
kitur, tą iškėlimą rišant su 
nuosavybės atėmimu, perduo
dant ją kitiems ir taip prasi
lenkiant su aukščiau pareik
štais nuosavybės dėsniais. 
Tai kelia suprantamą ir visai 
nepageidaujamą nerimą vi
suomenėje. Mes netikime, kad 
to reikalautų žymi Lietuvių 
tautos dalis ar jos interesai, 
ar kad, pagaliau, tai būtų rei
kalinga gerai karo sekinei. 
Mes visai prileidžiame, kad ir 
lietuvių tarpe gali atsirasti 
pavienių asmenų, kurie, ne
paisydami krikščioniškos do
rovės dėsnio: „Nedaryk ki
tam to, ko nenori, kad tau ki
ti darytų”, kartais gali pasi
elgti visai nepateisinamai. 
Tuo labiau mes prileidžiame, 
kad kitataučių tarpe gali at
sirasti ir atsiranda visuome-

Teologijos Fakulteto ir 
universitetų

Vyskupų Konferencija4.
buvo supažindinta su Teolo
gijos Fakulteto praėjusių 
1941-1942 studijų metų eiga.

savo spaudai katalikai tu
rėjo ir savo spaustuvių. Jos 
buvo įsigytos katalikų visuo
menės lėšomis, surinktomis 
aukų, paskolų ir kitais bū
dais. Ant to turto guli prie
volė atlikti kai kurias parei
gas: už aukotojus laikyti Šv. 
Mišias, jiems dykai duoti kai 
kuriuos leidinius, išmokėti 
skolas. Dabartiniai šio turto 
administratoriai tų pareigų 
nepildo ir negali pildyti. Bol
ševikai, sekdami savo siste
mą, galėjo lengva širdimi sve 
timą turtą grobstyti, jį nai
kinti. Bet tokia tvarka netu
rėtų pasilikti toliau. Katali
kų spaustuvės neatidėliotinai 
yra grąžintinos jų savinin
kams.

Organizacijos

1$ šiol.

riios ko-

syrus a-

liavą su trylika dryž 
kiančių 13 valstybių 
tuo metu buvo susiju 
Dryžiai buvo raudoni 
to dugno, gi virši 
kampe buvo keturkai 
lynas audeklas su r: 
13 baltų žvaigždžių, 
mas buvo toks: p: 
naujai valstybei, pri 

. vėliavos naują dryžį 
■pasirodė nepraktišk

Tik Voldeč Gin Gu Ki Guan 
Viešpataus *

Į Kauną sausio mė 
vo atvykęs vokiečių 
nio studijų” institu 
Frauendienst, kuris Ii 
lias paskaitas apie n 
socialistinės Vokieti] 
nūs. Pasak prelegente 
pos nelaimės prasidė 
kai žlugusi viduramži 
čių imperija. Tuomet 
dusios Europoje suvt 
valstybės. Jau Bis 
bandęs „sujungti” E

W)

■^taip lengva. Du kilo įtari- 
įs paaiškėjo. Atsitiktinai Du 
p dėželę, kurioje šalia vi
lias maldos lakštelis: „Ti- 
pDšu maldauja šventąjį Bu
ri grąžinti jam laisvę. Taip 
k Budą leisti strėlei įvykdyti 
p tegul grįžta į tas rankas,

buvo kliudomas. Nepaisant 
oficialių ir pakartotinų paža
dų leisti lietuviams švietimo 
srityje visai autonomiškai 
tvarkytis, Teologijos Fakulte 
tas sutinka sunkumų, kurių 
dar iki šiolei nėra pavykę pa
šalinti. Pakartotinai prisi
mindami, kad Kauno V. D. 
Universitete nuo pat jo įsi
kūrimo pradžios Teologijos 
Fakultetas Konkordato ir 
Lietuvos įstatymų yra garan
tuota šio Universiteto dalis, 
Lietuvos vyskupai pareiškia, 
kad jie, remdamiesi ir teisine 
būkle, ir Lietuvos katalikų 
reikalais, negali Teologijos 
Fakulteto teisinio charakte
rio keisti ir jo atsižadėti.

Šia proga mes atsimename 
ir Lietuvos universitetų rei
kalą. Kauno ir Vilniaus uni
versitetai yra vienas iš di
džiausių lietuvių tautos lais
vo gyvenimo kultūrinių lai
mėjimų. Užtat nenuostabu, 
kad Lietuvoje nėra luomo ir 
asmens, kuris nesisielotų jų

7. Katalikų tikybos išpaži- (Tačiau tiktai Hitleris;
nimas reikalauja Bažnyčiai 
jos srityje veikimo laisvės. 
Jeigu nebūtų ir Konkordato 
su Apaštalų Sostu, tai Baž
nyčiai, kaip tokiai, priklauso 
teisė turėti laisvę kurti kata
likiškas organizacijas, kurių 
pagalba patenkintų su Bažny 
čios gyvenimu susijusius rei
kalus. Komunistai, paskelbę 
kovą Dievui ir visam, kas yra 
šventa, negalėjo pakęsti ir 
katalikiškų organizacijų. Su
griovė organizacijas, jie atė
mė iš jų turtą. Bažnyčia yra 
tu organizacijų vadovė, glo
bėja ir ji negali nereikalauti, 
kad Lietuvoje ir čia būtų at
statyta teisėta padėtis, kad 
būtu leista veikti organizaci
joms ir grąžintas jų turtas.

Suglaustai išdėstęs šiuos 
gyvybinius Lietuvos katali
kų reikalus, Episkopatas rei
škia viltį, kad Ponas General 
las Komisaras padarys žygių 
iškeltus klausimus artimiau
siu laiku palankiai išspręsti.”

dėjo jungtinę viduran| 
ropos erdvę”. Po „Vol 
laimėj imo’ ’ ligšiolinė | 
bių sistema Europoje^ 
beprisikelsianti. Pas 
tiktai ,, laipsniuoti ge 
galvoti, nacionaliniai! 
tai”, kuriems Vokietija 
„Europos širdis”, vą 
sianti. Ji taip pat pi 
sianti tvarką.

Naujas Dienų

kriko. Pagaliau jis turi įro- 
NM Bet kokią prasmę turi 
Pį ji jau išsirinko? Nieko ne- 
pjoTsun-kmg. Du šypsoda- 
pTsun-king sumišo ir ati- 
I drabužius.

l ias yra? Ar aš keistai at-

Kauno lietuvių diel 
„Į Laisvę” nuo šių me 
nebeišeina. Jo vieton p 
leisti dienraštis, pava 
„Ateitimi”.

„Į Laisvę” pirmas Į 
ris pasirodė 1941 m. b 
24 d., kai Kaune pavy^ J 
kilimas prieš raudonąja 
paciją. Laikraštyje bu’į 
nešta, kad susidarė Lai 
Vyriausybė ir kad pa1 
tas Nepriklausomos ūM 
atstatymas.

Apgavai!
ganoma. Mes visa drauge 
p tavęs nepaslėpiau.

-blausia tu man nutylėjai. 
Mokykloj kalbėjomės ir aš 
p> mergaitė, turėčiau būti 
ptom mergaitė, būčiau tave 
realiu virsti mergaite, bet 
P tavo raštas?
raštelį iš jo rankos ir tarė 
H paslaptį,-bet mano gyve 
Le 0 jūsų dviejų aš negalit

^dviejų draugystė visuo 
litavo ir We! Aš daba 
gatavo paslaptį. Kodėl t 
i^pat prie tavęs?
P1*1 raštelį, prikabintą pri 

įJjti bendra?

aš nežinojau, kuriai 
bZ i ^e^au dangų d< 
|£?'įs iš paukščii 
I Mo strėlę rankoj. Į j



imu. Kiekvienam at- 
ad ne tik lietuvių tau- 
ir visi tinkintieji lie- 
autai gero turėtų šių 
ritėtų veikimą remti.

mokyklų reikalai
’asidėjus mokslo me- 
Jetuvos Vyskupams 
jo, kad gimnazijose 
drausti religiniai bū- 
eigų kitų objektų bū- 

s leidžiama mokslei- 
jilinti mėgstamą mok- 
į, tai tuo labiau jau- 
urėtų rasti nemažiau 
no religiniuose būre- 
►agilinti religinį žino- 
dorovinį išsiauklėji

me nelygiame tikybos 
traktavime su kito- 

ciplinomis, jaunimas, 
y to j ai ir visa katali- 
/isuomenė įžiūri tiky- 
žymą, kuriam ji yra : 
io bolševikų rėžimo t 
nimo.

June 25 d., 1943

KARO ŽINIŲ APŽVALGA
erijos pasidavimas 
erijos pasidavimas 
eginės svarbos, ku- 
učiama visu keliu 

ligi Chungking.
r moralinės svarbos, 

jaučiama Berlyne, 
Tokio.

Įerijai pasidavus, A- 
convojai vėl galės 
į Viduržemių jūroje 
io galo ligi kito, ir 
sidirbti su mažais į- 
s iš Sicilijos ir Sar- 
erodromų, kurie kas- 
tnbarduojami ameri- 
• britų lėktuvų. Tas 

a : sutrumpinimą tūks- 
lylių kelionės nuo 

"’"“‘J Amerikos uostu ligi 
klausoj; r Kini os, kuriai rei- 

turi būti pristatyti iš

sius

t* hft *

ji lietuj

siuntu 
bąpasį

pasirašę,

takas. Ta kova tikrai bus 
daug sunkesnė. Vokiečiai ne
paliaujamai visur platino sa
vo pakraščių įsitvirtinimų 
fotografijas ir jie gyrėsi, kad 
tos fortifikacijos apsaugos 
visą Europos pakraštį. Tai 
kvailybė.

Bet galimas daiktas, kad 
vergų darbo pagalba jie ap
saugojo daugumą punktų, 
kur būtų galima lengvai iš 
laivų išlipti. Vokiečiai ir jų 
alijantai dar turi dideles ar
mijas. Daugumas tų armijų 
yra prie rusų fronto. Bet jie 
turi stiprių jėgų ir Vakarų 
Europoje. Laikas artinasi Hit 
leriui pradėti ką nors Rusi
joj, jeigu jis mano šiais me
tais ką nors ten nuveikti. Bet

puolimų Rusijoje, jis dar gali 
sukelti stiprias jėgas Vaka
rų Europoje. Bet kaip ten 
bebūtų, atmušdami invaziją 
Vakaruose, vokiečiai turės 
geresnes pozicijas, stipres
nius apsisaugojimus ir trum
pesnes susisiekimo linijas. 
Nebus lengva juos įveikti.

Bet ką mes civiliai namie 
galime daryti, kad padėtume 
juos įveikti? Pirmoj vietoj, 
mes turime išlaikyti savo 
lygsvarą. Mūsų generolai ir 
admirolai toliau ves šį karą, 
kaip ir ligi šiol, be jokių pa
šalinių patarimų. Europą ga
lima pulti iš kelių vietų. Gal 
puolimas ir bus padarytas iš 
kelių vietų ir niekas iš mūsų 
iš anksto nenumatys, kur tas 
įvyks. Jeigu mes žinotume, 
priešas irgi sužinotų, ir tada

AMERIKA

atidos reikalai.
> pat bolševikų iš Lie
jimo yra daromi pa- 
1 žygiai atgauti kata- 
ors minimumą jų tol
usios spaudos. Su lai- 
□ietuvos vyriausybe 
rine Reicho Vyriau- 
ro jau susitarta. Pa- 
Lietuvoje valdžiai, 
ūmas užkliuvo ir iki 
ai tebėra neišspręs- 
uvos katalikiška vi- 
stebisi, kad krašte 

liuksusinės spaudos, 
nčios visai nedidelei 
Tūpei, kai tuo tarpu 

neturi absoliučiai
usdinto organo. Pri- 
ti, kad beveik abso- 
riuvos gyventojų vi- 
idaro savo tikybą 
katalikai, mes pa-

i pareiškiame, kad 
būtiniausius reika- 
kinti yra reikalinga

v p Tai reiškia taupymą 
arbaus laiko. Dabar

ima. Tai reiškia mil- 
y . mūsų laivyno preky-

ąto4auginimą- 
pareiškė.
mai" pį, 
lietuviu 
damos jį

ra tiesioginės strate- 
intellerijos pasidavi- 
kmės. Moraliai pase- 
mažesnė. Pantellerija 
dų Malta. Bet Malta, 
šia bombarduota vie

ši įjijį ilyje, išsilaikė per 
- į .epaliaujamo puolimo 

Tik prieš metus pa- 
altoj buvo tokia rim- 

Amerikos lėktuvų 
ai, per didelį lėktuvų 
inų ir vandeninių ka- 
į pavojų turėjo visu 
u perplaukti Vidurže- 

Vokittš l’ atgabenti naujų ko- 
' ;uvų, kad padėtų Mal- 

nizonui išsilaikyti.

iš „Vahr.

laiknšį
sniuojaci

mas"šiit 
ninką kh .
sunkiuiiiį teita išsilaikė; Pante- . - ** — W I 4- W ■■ XX ■ 9 XX XZX
ai, kad ji 
:neriiĮj$ 

šūnas, išu
les esame prašę tik 
o: vieno savaitraš- 
iai ir vieno mėnesi-

us suifr 
Prokurr

leminei visuomenei, 
dama galimybės ir 
jaudos srityje pa
lakesnės vertės rei- 
i, tai tuo labiau tu- 
patenkintas šis bū- 
alas.

audai katalikai tu- 
vo spaustuvių. Jos 
tos katalikų visuo- 
jomis, surinktomis 
kolų ir kitais bū
to turto guli prie- 
i kai kurias parei- 
ikotojus laikyti šv. 
ms dykai duoti kai 
eldinius, išmokėti 
.baltiniai šio turto 
įtoriai tų pareigų 
negali pildyti. Bel
ikdami savo siste- 
lengva širdimi sve 

l grobstyti, jį nai- 
tokia tvarka netu- 
kti toliau. Katali- 
įves neatidėliotinai 
itinos jų savinin-

LCL123 JtVcĮ 11V1 » LCil 11UVC1JAL1. DCL *

ligi šiol Rusijos kova buvo Pergalę būtų sunkiau jvykdy-

Bus laikų, ilgų ir trumpų, 
kada atrodys, kad niekas 
nėra daroma, o faktinai pri
dengimai bus vykdomi, kada 
bus mažai žinių ir daugelis 
gandų. Šių gandų nereikia 
paisyti. Kada atsiras tokių 
žinių, Amerikos žmonės jas 
sužinos.

Elmer Davis, Director 
Office of War Information 

Washington, D. C.

KAIP KAUNE ŠVENTE VASARIO 16
  d. bolševikišku smurtu, oku- 

Vokiečių laikraščiai Kau- gų, subūrė visus sveikus ele- pači j a ir Lietuvos gyvenimo 
. ----- pamatų sugriovimu.

„Šitokiomis nuotaikomis 
visa lietuvių tauta šiandien 
prisimena ir pergyvena Va
sario šešioliktosios sukaktį. 
Dvidešimt penkeri metai pra
slinko nuo to įžymaus mo
mento. Bet šūkis ir šiandien 
lieka tas pats: — Visų lietu
viškųjų pajėgų susibūrimas 
kovai, už lietuvių tautos eg
zistenciją, išlikimą ir naują, 
geresnę ateitį!”

Vienas Lietuvos laikraštis 
iš viso negalėjo paminėti va
sario 16 d. o vasario 19 d. pa
skelbė 17 eilučių žinutę, kuri 
skamba panašiai, kaip ir 
„Kauener Zeitung”. Bet laik
raštis įsidėjo gana didelę fo-

pasidalinimas oro veiksmų, 
kuriuose Rusijai daug geriau 
pasisekė, taip gerai, kad vo
kiečiai pakeitė savo taktiką, 
ir jie pradėjo ilgų plotų (long 
range) industrijos miestų 
bombardavimo užpuolimus 
vieton kovos fronto linijoj. 
Aišku, Hitleris nenori vykti 
į Rusiją, kol jis numatys, 
kas įvyks vakaruose ir kiek 
jėgų jam ten bus reikalinga. 
Bet, laikydamasis defensy- 
vos taktikos arba vietinių

)uolė. Spąstuose Pan- 
. pergyveno 18 dienų 
davimą iš jūrų ir iš 
galutinai daugiau ne
pakęsti. šis stagus pa- 
as, kuris seka vokie- 

įdavimą Tunisijoj, bus 
smūgis sostinėse visų 
alių, kurių valdžios

įremti Hitlerį ir Mus- 
statyiNĮŠ nanydamos, kad sekė 

SiaulnĮĖ! įm0 kelią jr Tokio a- 
nautojas h rimtai pagalvos.
5 metais e ‘ 
jimo, nes p ikos Kovos Galas 

riskas puiku ligi šiol.

MŪSŲ ŽVAIGŽDĖTOJI VĖLIAVA
Amerikos vėliava, dauge-j prisidėjus naujai valstybei, 

‘ v’ ’ ‘ ” pradėta dėti po naują žvaigž
dę mėlyname keturkampy.

1795 metais be minėtos ve

liui žinoma kaip „Old Glory” 
ir „Stars and Stripes” ir 
„Star Spangled Banner” bir-! 
želio 14 d. šventė savo 166 liavos buvo dar 5 kitos vėlia- 
gimtadienį. Tai viena seniau
sių vėliavų visam pasauly. 
Tautinė vėliavos diena įves
ta 1916 metų, gegužės 30 d. 
prez. Wilsono proklamacija 
ir nuo tol kasmet birželio 14 
švenčiama.

Birželio 14 diena parinkta 
dėl to, kad tą dieną 1777 m. 
Amerikos Kongresas Phila-

vos būtent: Sujungtų koloni
jų; Bunker Hill, 1775 m.; Re- 
i voliucijos-Barškančios gyva
tės; Pušies- Jūrininkų; Šv.! 
Jurgio ir šv. Andriejaus.

Pranešimai sako, kad 1775 
metais gruodžio 3 d. Paul 
Jones iškėlė žvaigždėtą vėlia
vą Philadelphijoje, 1776 m. 
sausio Iri. Jurgis Washingto-

ne Vasario 16 d. išvakarėse 
paskelbė, kad tą dieną dar
bas nenutraukiamas. Taip 
pat mokyklos Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktuvių negalėjo minėti.

Vienas Lietuvos laikraštis 
Vasario 16 d. paskelbė strai
psnį, pavadintą „Tautos su
sibūrimas ateičiai.” Straips
nyje, kiek galima, stengiama
si iškelti sukaktį, bet cenzū
ros sąlygos yra tokios, jog 
autorius turėjo, betariant, 
graibytis patamsyje. Apra
šęs Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos įsikūrimą, laik
raštis pamini karalių Min
daugą ir 1236 metus, bet ne
pasako, kad 1236 metai reiš
kia — kalavijuočių ordino 
sumušimą ties Šiauliais. 
Šiaip visa kunigaikštijos 
praeitis atvaizduota, nė nepa 
minėjus lietuvių tautos 200 
metų kovos su germaniškais 
ordinais.

Ką laikraštis galėjo rašyti 
apie naujesnius laikus ir 
kaip jis turėjo nušyiesti ga
dynę po Didžiosios Kunigaik
štijos žlugimo, pamatysime 
iš šios ištraukos:

„Po to atėjo ilgas kančių, 
priespaudos, nelaisvės ir 
vergijos laikotarpis, kurio 
metu sustiprėjęs rytų kai
mynas buvo užsimojęs su- _____________ ;
gerti, išskaidyti po Sibiro lietuvių dalyvavo Afrikos (bėjo beveik išimtinai apie iš 
plotus, kolonizuoti ----- " i_„ i
erdvę, užgniaužti mūsų tau
tos dvasią bei kalbą ir net 
visiškai nuo žemės pavir
šiaus nutrinti Lietuvos var
dą. Bet šioje sunkioje ir taip 
nelygioje kovoje su svetimą
ja priespauda ir rusifikacija 
Lietuvių tauta ne tik nebu
vo sunaikinta, o kaip tik sa
vo šaknimis iš naujo atgimė, 
surado ryšį su sentėvių pra
eitimi, išleido naujų gajų dai-

mentus ir laidavo lietuvių 
tautai amžiną ateitį. Lietuvių 
tautos atbudimas moderni
niam gyvenimui, nusiteiki
mas ir valia susiburti ir ver
tingai dalyvauti Europos 
tautų bendromenės kultūri
nėje kūryboje buvo jau tiek 
išplėtotas, kad pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje atsi
vėrę horizontai jos savaran
kiškai buičiai buvo, tiesa, lai
mingas, tačiau visai supran
tamas ir istoriškai bei logiš
kai natūralus rezultatas.

„Tai buvo 1918 m. vasario 
15 diena — nauja ir itin ryš
ki lietuvių tautos gyvenime 
visų tautinių jėgų susibūri
mo ir pasiryžimo data. Toji 
data lietuvių tautai yra taip 
reikšminga ir brangi, kaip ir tografiją, pavadintą „Vasa- 
toji Mindaugo laikų tiksliai rio šešioliktoji Kaune.” Fo- 
neapibrėžta data, kai susi- T «„
būrusios aisčių giminės tvir- ziejų;
tai išstojo prieš mūsų erdvei siems už Lietuvos Laisvę pa-j 
(gresiančią rytų slavų stichi- minklo dalis. Prie paminklo 
ją. Savarankiška lietuvių matosi padėtų vainikų. O 
tautos buitis taip pat turėjo Muziejaus sodelyje, Duone- 
savo laimingų ir niūrių mo- laičio gatvėje ir 
mentų, daugybę pakilimo ir aikštėje stovi tūkstantinės 
eilę tragiškų dienų, vaisingų kauniečių minios.

tograf i ja vaizduoja Karo Mu- 
kampe matyti Žuvu-

Vienybės

ANGLIJOS LIETUVIAI AFRIKOJE
______ H--------------------------- ----------- —

LKFSB korespondentas ra1 Pav., gegužės mėn. pra- 
,šo iš Londono, kad nemažai džioje Kauno siųstuvas kai-- .. .XX. .. • . XX

Pickersgill 12 metų

musų kautynėse:
„Du ten žuvo, vienas buvo 

smarkiai sužeistas, keli buvo 
saugesnėse vietose, kiti fron
te. Viso buvo apie 20 mūsų 
vyrų istoriniuose mūšiuose. Į 
karo tarnybą nuolat išeina 
nauji lietuviai. Geg. 4 d. iš
vyko dainininkė Zakarevičiū- 
tė. Už savaitės kitos išvyks 
L. Kalinauskas. R. Bulaitis, 
parapijos komitetų pirminin
ko sūnus, jau karys, o vie
nam Anglijos lietuviui, B. 
Zakarevičiui, 19 m. amžiaus,

žudytuosius lenkų karinin
kus ir apie tai surištus da
lykus. Pora dienų gyrėsi po
vandeninių laivų laimėjimais, 
paskui — vieningu frontu 
Europoje, o apie Lietuvos 
reikalus nepratarė nei vieno 
žodžio.

Londone labai pageidauti
na literatūra apie Lietuvą. 
LKFSB nusiųstas „The Lith
uanian Language” ir „Lith
uanian Literature” jau bai
giama išsidalinti. Jų prašo, 
kas tik pamato.

Škotijos Veikėja 
Lankos Anglijoj

Iš Glasgowo buvo atvyku
si į Londoną p. Serafinaitė, 
šešių lietuviškų chorų vedė
ja. Min. Balutis jai pagerbti 
buvo surengęs pietus, kuriuo
se dalyvavo ir LKFSB kores
pondentas.

Tarp dalyvių matėsi ir st. 
St. Prapuolenytė, kuri šį pa
vasarį baigia Readingo uni
versitetą. >

Didelės Išlaidos
Washington. — Nuo 1942 

m. liepos 1 d. iki š. m. balan
džio 26 d. valdžios išlaidos 
siekė 60 bil. 289 mil. dolerių. 
Iš tos sumos 55 bilijonai do
lerių išleista grynai karo 
reikalui.

Daugiausia išleido: Karo 
Departamentas — 34,235,- 
183,505 dol., Laivynas —15,- 
098,962,707 dol., Jūrininkys
tės Komisija — 2,128,886,- 
655 dol.

Londonas. — Čia regulia
riai atvyksta vis daugiau ir 
daugiau Amerikos lakūnų ir 
kitų aviacijos dalinių.

Orui pagerėjus, per Atlan
tą lekia vis didesnės ir dides
nės bombonešių grupės.

Birželio 12 d. katalikų kun.' 
P. Gordon, indėnas, iš Cen
turia, Wis. atidarė Kongresą 
malda. Jis yra tikras indė
nas.

Pernai Katalikų Universi
tetas gavo $7000,000 dovano
mis ir daug retų knygų.

Wisconsino valstybės se
natas užgyrė bingo žaidimą 
labdarybės tikslams.

šiaulietisfc !žiūri į paėmimą Pan- 
siėmęs^r >s įaiP 1 Afrikos ko
ris nuteiste1 
jų darbi! h |P

M
KILĘS STRĖLĖ

ą. Bet Europos kova 
prasidėjo, išskyrus a-

liavą su trylika dryžių, reiš- town, Mass. Padavimai sako, 
kiančių 13 valstybių, kurios kad pirmutinę vėliavą pasiu
tu© metu buvo susijungusios. 
Dryžiai buvo raudono ir bal
to dugno, gi viršutiniame 
kampe buvo keturkampis mė
lynas audeklas su rateliu iš 
13 baltų žvaigždžių. Nutari
mas buvo toks: prisidėjus 
naujai valstybei, pridėti prie 
vėliavos naują dryžį, bet tas 
pasirodė nepraktiška, todėl,

vus Betsy Ross, Philadelphi- 
joje; kiti tai ginčija ir sako, 
kai pirmą vėliavą pasiuvo 
merginų būrys, pasivadinęs 
„vėliavos bitėmis” Ports
mouth N.H.

„The Star Spangled Ban
ner” Amerikos tautinį him
ną parašė advokatas Francis 
Scott Key, Mrs Mary Young

uetA'rciCT 
mėnesy.

Ir, taip laikui bėgant, vė
liavos mėlyname keturkam
py žvaigždės daugėjo iki 48, 
kurių kiekviena atstovauja 
atskirai valstybei. 1944 m. 
liepos 4 d. gali prisidėti dar 
dvi ar trys žvaigždės, kurios 
atstovautų Alaską, Havajų 
salas ir Puerto Rico, jei Kon
gresas leistų joms prie J.A.V. 
prisidėti.

Meksikos.'katalikų kuni
gai gavo valdžios leidimą ne-
-J ~~ ZL. (p SI

Giu Gu Ki Guau

teito net 7 valandas maudytis' 
jūroje, kol jį išgriebė. Manęs, 
jog neteks nuo šalčio kojų, 
bet viskas baigėsi laimingai. 
Nelauktai gavome žinią iš B. 
Vieraičio, iš š. Afrikos, o jis 
tik neperseniai Londone lie
tuvius lankė.”

Londone girdisi Lietuvos 
radijo stoties pranešimai, bet 
tai vis vokiečių informacijos 
ir propaganda.

Iš Londono LKFSB kores
pondentas praneša, kad britų 
oficialiams asmenims buvo 
įteiktas Kanados lietuvių ra
štas dėl Lietuvos likimo. Ta 
proga Lietuvos ministeris 
Londone plačiau išsikalbėjo 
Lietuvos reikalais.

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

šiotl kūniškus dra būžiuff 
gatvėse. Jie turi dėvėti juo
dą švarką, kelnes ir juodus 
kaklaraiščius.

Nuo pereito sekmadienio 
kainos mėsai sumažintos 10 
nuošimčių.

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia pranašauja, 
kad mieste bus galimybių 
kelti rendas gyventojams.

ganizacijos 
ikų tikybos išpaži- 
:alauja Bažnyčiai 

veikimo laisvės.
itų ir Konkordato 
lų Sostu, tai Baž- 
p tokiai, priklauso
i laisvę kurti kata- 
■ganizacijas, kurių 
tenkintų su Bažny 
imu susijusius rei- 
nunistai, paskelbę
ii ir visam, kas yra 
galėjo pakęsti ir 
į organizacijų. Su- 
anizacijas, jie atė- 
irtą. Bažnyčia yra 
acijų vadovė, glo- 
egali nereikalauti, 
oie ir čia būtų at-: 
sėta padėtis, kad 
veikti organizaci- 
ižintas jų turtas.
ai išdėstęs šiuos 

Lietuvos katali-
, Episkopatas rei- 
ad Ponas General 
ras padarys žygių 
.usimus artimiau- tas Nep^ 
lankiai išspręsti.” atstatyt

i ĮKaw:| 
vo atvykę? j ' (Tęsinys)

1 rio Mtau tai buvo ne taip lengva. Du kilo įtari- 
Frauenfe-|ol staiga visa paaiškėjo. Atsitiktinai Du 

; lias pashsfe Tsun-king mažą dėželę, kurioje šalia vi- 
socialistišįgulėjo budistiškas maldos lakštelis: „Ti
nus. Pasai;įi_ Wen iš Mien-Dšu maldauja šventąjįJBu- 
pos nelaidi 
kai žlugus' 
čių impei? 
dusios Ed 
valstybės- - 
bandęs .d 
Tačiau tiku 
dėjojunR 
ropos

bių sistej 
beprisihj 
tiktai „Wi 
galvoti, tH

„Europos > 
sianti. Ji 
sianti

Kauno W 
„Į Laisvę’; 
nebeišeina-J 
leisti M 
„Ateitimi'.

„I
24 d., 
kilimas r i 
pacijA^i 
nešta, m 
Vyriai

lėti jos tėvui ir grąžinti jam laisvę. Taip 
brašo šventąjį Budą leisti strėlei įvykdyti 
fcdavinį, ir žiedas tegul grįžta į tas rankas, 
is jis priklauso.”
los garsiai nesuriko. Pagaliau jis turi įro- 
pavo spėliojimams. Bet kokią prasmę turi 
įr žiedas? Nejau ji jau išsirinko? Nieko ne
ina, į kambarį įėjo Tsun-king. Du šypsoda- 
įpemetė ją akimis. Tsun-king sumišo ir ati- 
teržiūrėjo savo drabužius.
to tu juokies? Kas yra? Ar aš keistai at-

gražiai tu mane apgavai!
Aš tave? Tai neįmanoma. Mes visa drauge 
ttri, ir aš nieko nuo tavęs nepaslėpiau.
laip, taip, bet svarbiausia tu man nutylėjai, 
įimeni, kai mes mokykloj kalbėjomės ir aš 
Įau: „Jei aš būčiau mergaitė, turėčiau būti 
paona, o jei tu būtum mergaitė, būčiau tavo 

Tsun-king, aš negaliu virsti mergaite, bet, 
įt, tu gali? Ar tai tavo raštas?
bedama ji paėmė raštelį iš jo rankos ir tarė: 
pu sužinojai mano paslaptį, bet mano gyve- 
jau priklauso We. O jūsų dviejų aš negaliu 
Tu tai supranti!
A.Š nesutinku, mudviejų draugystė visuo- 
|vo širdingesnė, negu tavo ir We! Aš dabar 
I tavim ir sužinojau tavo paslaptį. Kodėl tu 
toji apie tą, kurs čia pat prie tavęs?
Bet juk tu skaitei raštelį, prikabintą prie 
I?
Aišku, bet ką tai turi bendra?
Į, daug. Jau mokykloje aš nežinojau, kuriam 
yiejų duoti pirmenybę. Meldžiau dangų do- 
Įman tą, kuris ištrauks strėlę iš paukščio. 
Į prisiartinau, We turėjo strėlę rankoj. Į jo

klausimą, kas nušovė paukštį, atsakiau, jog tai 
mano sesuo. Tada jis man įteikė žiedą. Matai Du, 
pats dangus man skyrė We.

Vos laikydamasis iš džiaugsmo, Du apkabino 
mylimąją ir sušuko:

— Tada tu priklausai tik man. Aš pirmasis su
radau strėlę ir ją perdaviau We, jis negali dabar 
nieko reikalauti. Mes mylėjomės lyg broliai, — 
švelniai šnabždėjo Du, — o dabar priklausome 
viens kitam visą gyvenimą, kaip vyras ir žmona. 
Dangus ir žemė neslepia savy tokios laimės, kaip 
mūsų!

Dabar Tsun-king galėjo pasijusti, kaip tikra 
moteris! Ji išsivadavo iš Du glėbio ir laiminga 
tarė: „Visas mano gyvenimas priklauso tau. Slap
čiausi mano norai išsipildė, bet kas bus su We?”

Staiga ji džiaugsmingai sušuko:
— Jau žinau. Žiedas gerose rankose! — Ir ji pa

pasakojo Du visą nuotykį su Tšeng-Du gyventoja 
panele Dsing.

— Tada aš galvojau tave skirti panelei Dsing. 
Likimas lemia kitaip. We gaus žmoną, kuri yra 
daug gražesnė ir turtingesnės dvasios, negu aš.

— O mano žmona — ar ji ne graži, ar ji nesirū
pina draugo laime! — sušuko pašiepdamas Du.

Laimę papildė geros žinios. Priešas, kuris ap
skundė gubernatorių Wen Ko, buvo iškeltas į kitą 
miestą. Wen Ko nekaltumas paaiškėjo. Įsimylėję 
laikė savo pareiga kaip galint greičiau vykti pas 
tėvą.

Du galėjo gauti atostogų, nes kaip tik karaliaus 
įsakymu turėjo vykti į Šantungą daryti revizijos.

Du nuėjo paliepti tarnams rengtis į kelionę. 
Jam nepatiko, kad visi buvo vyrai. Grįžęs į kam
barį jis tarė:

— Kodėl tavo tarnai vyrai?
— O mielas Du, — atsakė Tsun-king, — jeigu 

ponia nešioja vyriškus drabužius, tą patį privalo 
ir jos tarnaitės.

Abu nuoširdžiai juokėsi.
Pagaliau išmušė džiaugsmingo susitikimo su 

tėvu valanda. Tsun-king susižiedavimas su Du ne
labai jį stebino. Jis ir ankščiau galvojo, kad vieną 
iš draugų jo duktė visvien pasirinks.

— Aš manau, tu su džiaugsmu apsivilksi mo
teriškus rūbus, mano vaike. Greit galėsime švęst 
ir jungtuves.

— Kol dar nekalbėjau su We, turiu nešioti vy
riškus rūbus.

— Tai tiesa, — tarė tėvas, — bet gal paaiškin
si man, kaip yra su We. Jis mane klausė, ar tavo 
sesuo dar laisva. Aš maniau, kad tu prisipažinsi 
jam esanti toji sesuo. Aš įtariau jus žaidžiant šį 
žaidimą, kad lengviau išgautumėte mano sutiki
mą. Be to, jis tvirtina, kad tu jam pažadėjai se
sers ranką. Tai mįslė.

— Man pačiai atrodo tai mįslė, o apie visa pa
sakoti ilgai užtruktų, — atsakė Tsun-king.

Imdamas atostogų, We turėjo tikslą pakalbėti 
su Tsun-king apie sužieduotuves su seserimi. Per 
Tsun-king kelionę į Pekingą We pateko į nema
lonius abejojimus. Jis sužinojo, jog gubernatorius 
Wen Ko turi tik vieną sūnų. Mintis, kad Tsun- 
king moteris, jam neatėjo į galvą.

Mieste greit visi jau žinojo apie Tsun-king grį
žimą. We pasiskubino į gubernatoriaus butą. Tsun 
-king sutiko jį įprastais drabužiais.

— Ar atsimeni, ką man pažadėjai? Kaip tavo 
sesuo?

— Nurimk, tu gausi žavią žmoną, spindinčią 
veido ir sielos grožiu. Turėk tik kantrybės.

— Kiek aš stengiaus sužinoti apie tavo seserį, 
visa buvo veltui. O gal teisybė, kad tu neturi se
sers?

— Nurimk, žiedas yra gerose rankose, nesirū
pink; leisk man vienai veikti. Visa kita sužinosi iš 
Du.

Nė neatsisveikinęs išbėgo We pas Du. Čia jis 
sužinojo visa.

— Bet strėlę aš turiu.
— Taip, bet aš ją radau, o be to, tu niekad apie 

pačią Tsun-king negalvojai.
— Pražiopsojau aš savo laimę. Tsun-king aš 

negausiu!
— Tavo liūdesys greit pavirs džiaugsmu. Atsi

mink žiedą! Sesers Tsun-king neturi, bet palauk: 
aš tau visa papasakosiu.

Du pakartojo nuotykį su panele Dsing.
— Dabar man aišku, — tarė We. — Nors man 

ir skaudu, kad tu imi Tsun-king, bet mane guo
džia mintis, kad savo laimėje jūs neužmiršote ma
nęs. Dabar einu pas gubernatorių pakalbėti apie 
jūsų vestuves.

Vestuvės buvo labai puošnios. Nežiūrint į visus 
džiaugsmus, We buvo liūdnas. Jo mintys nuolat 
grįždavo į laimingus mokyklos metus. Kaip daž
nai troško Du būti mergaite, dabar gi jųjų drau
gas — mergaitė. Jie laiminga pora, o jis dar taip 
toli nuo laimės.

Jaunoji pora tuojau iškeliavo į Tšeng-Du ir su
stojo tame pačiame viešbuty, kur anksčiau gyve
no Tsun-king, kaip jaunas vyras. Du aplankė se
nąjį poną ir paprašė vaikaitės rankos savo drau
gui We. Senasis ponas atsakė neigiamai, nes jo 
vaikaitė jau susižiedavusi su ponu Wen iš Mien- 
Dšu. Du sakė lyg ir prisimenąs, bet jis jau seniai 
vedęs. Jis dar padavė senajam eilėraštį, jo vaikai
tės rašytą.

— Bet ji turi pono Wen žiedą, kurį ji ištikimai 
saugo. Ponas Wen iš geros šeimos, ir nemanau, 
kad mus apgautų.

Du paaiškino, jog jau tada Wen galvojo apie 
draugo laimę ir jo žiedą įteikė panelei Dsing. Se
nasis ponas eilėrašty pripažino vaikaitės raštą. 
Sumišęs jis nuėjo pas vaikaitę. Po trumpo laiko 
jis vėl pasirodė, šypsena vėl puošė jo veidą:

— Mano vaikaitė netiki jūsų žodžiais, kol pati 
nepamatys pono Wen ir negrąžins jam žiedo. 
Apie jūsų draugo pasipiršimą tuo tarpu nega
linti galvoti.

Panelės Dsing ištikimumas sužavėjo Du. Nieko 
meilesnio jam negalėjo panelė Dsing pasakyti. Jis 
jau norėjo visa išplepėti, bet laiku susilaikė.

— Aš manau, būtų geriausia, jei jūsų vaikaitė 
pakalbėtų su mano žmona. Žinote, moterys grei
čiau išsiaiškina ir supranta viena kitą, negu mes 
vyrai. Mano žmona kaip tik yra viešbuty.

Senasis ponas pasiuntė keletą tarnaičių pa
kviesti ponios Du. Senoji tarnaitė, kuri pažinojo 
Tsun-king, išvydusi dabartinę ponią Du, susimąs
tė. Veidas pasirodė jai kažkur matytas. Ekscelen
cijos namuose mažoji Dsing drebančia širdimi 
laukė ponios Du. Abi moterys pasisveikino, kaip 
senos pažįstamos.

— Ar pažįstate mane? — paklausė Tsun-king.
— Jūs, be abejo, turite broli, ponia?
— Nejaugi jūs taip nepastabi, — pašaipiai pra 

dėjo Tsun-king: — juk aš pati buvau jūsų širdies 
mylimasis, bet kadangi aš negaliu jūsų vesti, pra
šau Dsing šeimos perlo savo draugui.

Senoji tarnaitė, kuri stovėjo prie durų, sušuko:
— Na, aš tuojau tai pastebėjau!
Visos baimės ir vargai buvo nuodugniai išaiš

kinti. Tsun-king taip meiliai ir gražiai nupasako
jo apie We, kad mažoji Dsing sušuko:

— Kadangi aš tave taip labai myliu, noriu savo 
likimą priimti iš tavo rankų.

Ir taip strėlė ir žiedas grįžo į rankas tų, ku
riems jie priklausė.

-'-a' • '** ' C
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Philadelphijos Žinios
RŪPINASI LIGONĖMIS REIKIA DAUGIAU SLAUGIŲ

Birželio 20 d. buvo Karo 
Bonų pardavinėjimo vajus, 
bombonešiui pirkti, liet. Klu
be E. Moyamensing. Am. 
Raud. Kryžiaus ir Pergalės 
Komitetas buvo labai gerai 
pasirengęs tam vajui, bet gal 
karštas oras sutrukdė dau
giau parduoti.

Kalbėjo kun. J. Bagdonas 
ir kiti. Buvo rodomi pritaiky
ti paveikslai. Lig šiol, bom- 
nonešio vajui prasidėjus, 
parduota karo bonų už $100,- 
000, kas sudaro tik ketvirtą 
dalį reikiamos sumos.

Komitetas mano vajų dar 
paintensyvinti ir taip su
kelti reikiamą sumą, kad 
lietuvišku vardu bombonešis 
nešiotų ir Lietuvos laisvės ir 
Nepriklausomybės ženklą.

DAUGIAU BONŲ

Šv. Kazimiero parapijoj li- 
gonys labiai rūpestingai pri
žiūrimi. čia yra išrinkti 
draugijų ligonių lankytojai, 
čia ir kunigai dažnai aplanko 
ligonis, o paskutiniu laiku ir 
visi parapijiečiai raginti mel
stis už parapijos ligonis. Tai 
gražus paprotys sveikiesiems 
atsiminti ligonis. Juk ligonių 
prižiūrėjimas ir jų lankymas 
yra vienas gailestingųjų dar
bų, todėl nereikia to pamirš
ti.

POLITIKŲ SUSIRINKIMAS

DIEVO KŪNO ŠVENTE

Ji bus švenčiama kaip Lie
tuvoj. Kiekvieną vakarą per 
visą oktavą bus laikomi miš
parai prie išstatyto švč. Sa
kramento. Sekmadienį bus 
daroma procesija ir gieda
mos evangelijos. Tikintieji 
turi tai atsiminti ir uoliai da
lyvauti tose pamaldose.

Stepas Globis
yra tikrai drąsus ir narsus 

karys. Visuose savo laiškuo
se, kurių rašo nemažai, sako
si kario gyvenimu esąs labai 
patenkintas. Jis įsitikinęs, 
kad karą laimės ir visi drau
gai, sugrįžę namo, didžiau
sioj salėj minės pergalę ir 
laimėjimą. Stepas yra baigęs 
šv. Kazimiero parapijos mo- 

_|kyklą, ir dabar visad atsime-
na savo parapiją, mokyklą 
ir parapijiečius, šis paveiks
las yra atsiųstas iš Miss, val
stybės. Mūsų Stepas visada 
linksmai į gyvenimą žiūri. 
Pasisekimo!

Mikolas Gasper
Elenos Globytės vyras, 

dažnai bent laiškais aplanko 
savo mielą žmoną, kuri pas
kutiniu laiku buvo sunesvei- 
kusi dėl visokių pergyveni
mų. Bet dabar jau sveiksta. 
Karys ramina savo žmoną, 
kad tuoj galėsiąs sugrįžti. 
Tarp kitko pažymėtina, kad 
jis yra labai stiprios sveika
tos, kaip ir iš paveikslo ma
tyti, nors vėliausiu laiku jau 
išgimnastikavęs ir suplonė- 
jęs. Geriausio jam pasiseki
mo!

MŪSŲ KARIAI

VAIKŲ STOVYKLOS.

Keli šv. Kazimiero par. mo
kiniai jau išvažiavo ar dar iš
važiuos į katalikų stovyklas 
žiuos į katalikų stovyklas 
atostogauti. Tai gera proga 
jauniems vaikučiams praleis
ti vasarą geroj priežiūroj ir 
sveikame ore. Pagirtini tėvai, - - -

SUNKIAI SUSIRGO
Morta Mažeikienė, gyv. 

330 Earp St„ sunkiai susirgo. 
Ligonė jau ilgą laiką sirgu
liavo, bet birželio 19 dieną 
staiga sunkiai susirgo. Dak
tarai ir jos rūpestinga duk
tė gailestingoji Sesuo suspė
jo pagerinti jos sveikatą. Da

Jonas Kazemekas (1400 S. 
2nd St.) tarnauja Navy. Ka
dangi jis netoli, tai ir aplan
ko savuosius gana dažnai. 
Labiausia patinka plačioji 
jūra bei vandenynai su visais 
nuotykiais ir margumynais, 
bet apie tai daugiau galės pa
sakyti tik po karo.

Birželio 6 d., 862 N. 12 St., 
įvyko gausus Lithuanian 
American Republican League 
of Philadelphia mėnesinis su
sirinkimas. Pirmininkavo P. 
J. Satinskis.

Kai organizacija didėja ir 
stiprėja, tai ir naujo veikimo 
atsiranda. Apsvarsčius būti
nus reikalus, buvo plačiai 
kalbama apie gavimą „Lietu
vos Respublikos Dienos” pa
skelbimo Pennsylvanijos val
stybėje. Norima laimėti tai, 
kas laimėta Maryland valsty
bėje. Susirinkimas tam pri
tarė.

Kalbėta apie statymą lie
tuviško paminklo Philadel
phijos dideliame Fairmount 
sodne. Tais reikalais susiži
noti ir susitarti su kitomis 
grupėmis ir įstaigomis iš
rinkta komisija: K. žemai
tis, P. Bukenas, P. Satinskis, 
F. Pūkas ir G. Reins.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks liepos 18 d., 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Respublikonų 
Klubo name, 1218 Wallace 
St. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

F. Pūkas.

MIKE

Birželio 17 dieną mirė Juo
zas Avižonis., Jis jau ilgą lai-

kurieleiazia savovaikučius į 
tokias stovyklas.

i Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje praSau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

1

čioj ligoninėj, kur dirba jos 
dukrelė, kad ten būtų ištirta 
jos sveikata ir pagelbėtų 
greičiau išgyti.

Motinai sunkiau susirgus, 
parkviestas ir sūnus 'Julius, 
kurs tarnauja laivyne. Tai 
pavyzdingas jaunuolis. Vos 
tik parvažiavo kelioms die
noms aplankyti savo mamy
tės, tuoj jis pradėjo gelbėti 
jai savo maldomis. Jis kas
dieną eina prie Komunijos ir 
šiaip labai rūpinasi savo mo
tinos sveikata. Garbė jau
nuoliui, kad jis taip gražiai 
elgiasi. Kad visi jaunuoliai 
suprastų, kad jie gali būti 
geri per dažną Komuniją!

| LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA J 
| Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. j
| Direktorius
I ANTANAS DŽEKAS
■ 8619 East Thompson Street
I Philadelphia, Pa. .

Telefonuokite: Regent 2937

SODALIŲ UNIJA
Philadelphijos ir apylinkės 

sodalietės susiorganizavo į 
vieną Uniją, kad sutartinai ir 
sėkmingiau galėtų veikti. 
Pirmasis susirinkimas įvykoį Pirmasis sus 

į birželio 20 d.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN ^TREET PHILADELPHIA, PA.

S Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

2nd), yra tikrai įdomus ka
rys lakūnas. Jo mėgiamiau
sias užsiėmimas buvo lėktu
vų dirbimas, jų bandymas. 
Jis jau prieš kariuomenės 
gyvenimą buvo išmokęs 
skraidyti lėktuvu. Bet kiek 
jis modelių yra padirbęs, kas 
galėtų ir suskaityti! Jis yra 
dalyvavęs keliose lėktuvų 
modelių varžybose ir yra lai
mėjęs dovanų. Dabar jis yra 
avijacijos kadetu. Be to, jis 
labai mėgo fotografuoti ir 
dirbti paveikslus. Jis yra jų 
pagaminęs labai daug. Bū
damas kariuomenėj nepamir
šta savo tėvelių ir jiems siun
čia dalį savo sutaupų. Tai 
tikrai pavyzdingas jaunuolis. 
Linkėtina jam sėkmingai 
skraidyti mėlynose padangė
se.

MĖGSTA RANKDARBIUS
Ponia Jankienė, 1936 E. 

Moyanmensing Avė., yra la
bai naginga, nes moka įvai
rių įvairiausių rankdarbių. 
Ji visą atliekamą laiką pa- 
Įšvenčia rankdarbiams, įsiu- 
vinėjimams ir kitiems pana
šiems darbeliams. Ji daug 
nėrinių yra pagaminusi ank
sčiau ir išsiuntusi į Lietuvą.

Ir dabar ji neria ir mezga, 
kad, laiku atėjus, vėl galėtų 
lietuviams nusiųsti. Tai gera 
proga visoms lietuvėms mo
terims rengtis savo darbais 
bei darbeliais, kad po karo 
galėtumėm pašelpti apskuru
sius lietuvius Lietuvoj ir pa
saulyje išblaškytus.

I I

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo Įstaiga,
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.

Dl-

Velionis neginė ’^giminių 
Jo laidotuvėmis "rūpinosi p. 
Rimkienė, 1305 E. Moyamen
sing Avė.

Velionis buvo palaidotas iš 
Mykolo Bigenio laidojiimo 
kambarų birželio 21 d. p. 
Dauniui vadovaujant.

Per paskutinius dvejis me
tus tūkstančiai slaugių įsto
jo į Amerikos armiją ir lai
vyną. Jų sąrašuose randame 
įvairiausių tautinių kilmių 
amerikietės. Praeitą vasarą 
armijos vadovybė pakeitė 
nuostatus, priimdama ir ne- 
pilietes slauges.

Pirmoji Amerikos slaugė, 
nuvykusi į Australiją, buvo 
Floramund Fellmuth, Vokie
tijoj gimusių tėvų duktė. Ji 
tarnavo Filipinų salose, kai 
japonai puolė. Ji uoliai ėjo 
savo pareigas, slaugydama 
sužeistuosius. Gruodžio 28 d. 
jai buvo pavestas „Mactan” 
laivas, kuriuo gabeno 200 su
žeistųjų į Australiją; jai pa
gelbėjo 10 filipiniečių slau
gių. Pristačiusi ligonius, ji 
buvo paskirta Amerikos vy
riausia slauge Australijoje.

Armijos slaugė Auslay H. 
Anderson yra atvykusi iš 
Norvegijos. Per 10 metų ėjo 
slaugės pareigas civilių li
goninėje. Kai vokiečiai puo
lė Norvegiją, ji įstojo į armi
jos Raudon. Kryžiaus tar
nybą ir šiuo metu tarnauja 
Rhode Island valst., laukda
ma išsiuntimo į užjūrį.

Leit. Olga Benderov ir Įeit. 
Katherine Pauline Molchan 
yra rusų kilmės. Prieš įsto- 
damos į armijos slauges, tu
rėjo geras vietas ligoninėse. 
Laivyno slaugė Antanina M. 
Klimenko Me Culley irgi yra 
rusų kilmės. Ją kaip našlai
tę priglaudė admirolas Mc
Culley.

Yra visa eilė slaugių iš Pie
tų Amerikos respublikų. 
Slaugių eilėse yra daug lie
tuvaičių, kurių labiausiai pa
sižymėjusi yra Ona Berna- 
taitytė, apdovanota vyriau
sybės medaliu. Ji yra kilusi 
iš Pittstono, Pa., jos tėvai iš 
Lietuvos. Jos motina ir vie
na sesuo yra uolios „Ame
rikos” skaitytojos.

Visos armijos i r-laivyno 
i slaugių korpusų nares

ga yra įstoti savo šalies karo 
tarnybon. Tai šventa parei
ga, tai skola tiems vyrams, 
kurie neša mūsų vėliavą viso
se pasaulio dalyse.

Kiekviena slaugė, 1 
tinka kariuomenės rt 
mams, turėtų įstoti Ki I, 
nybon. Reikia kreiptr 
tinius Amerikos Rai 
Kryžiaus skyrius 
gelbės.

LIETUVIS GAVO VOKIEČIO ME
Anglijos lietuvis Juozas 

Balnius yra paskirtas kape
liono šoferiu Š. Afrikoje. Vie
name laiške jis taip aprašo 
savo įspūdžius iš didžiųjų 
kautynių, likviduojant vokie
čių įgulas Tunisijoje:

„Per kovą būnam pirmoje 
pagalbos stotyje. Kai sužeis
ti yra atgabenti, kapelionas 
silpniems suteikia paskuti
nius sakramentus, paguo
džia, suramina... Kada kova 
aprimsta, išeiname su kunigu 
į kalnus ir renkame sužeistus, 
laidojame negyvus... Yra la
bai nemalonus darbas, bet 
kai daug tokio darbo yra, tai 
pamiršti, kas aplinkui deda
si ir skubi, skubi iki pabaigi. 
Kartais priešo artilerija ne-

PRANEŠIMAI
Klebonas ir rengimo 1 

sija kviečia visus para 
čius ir kaimynus gausi? 
silankyti šin piknikan i 

J $° remti savo parapiją. 
Jojos 
Trįo

<■; SU-' 
r

' daleidžia, tada naktį 
pasidarbuoti.

„Kalbėjausi su daul$, Il
čių; daug iš šių vokia jfjan- 
Lietuvą ėjo į RusijąJ^ous, 
Murmanske sužeistasDie- 
tis buvo atvežtas gyj'i 
Kauną. Jis mokėjo par^y. 
„Labas. Gerai. Ačiūj 
šio vokiečio gavau jo 
ir laikau atminčiai. Vi 
nustemba, kai mes jiei 
dam pavalgyti, papii 
elgiamės labai pa

440 Karių.
"Celio Iš Elizabetho lietuvi 
" rapijos į kariuomenę

jau per 440 vyrų. Jie b 
gerbti birželio 27 d. 3 i 
piet bažnyčioje — bu: 
šventintas karių garbė 
šas. Tikimasi, kad baž 

• atsilankys visi karių a

L?Gni- 
Ljer- 
L choras 
Į Miškų 

J^sky-

Toliau tas lietuvii^dink 
koja,kaip kareiviams hžodį 
gauti laiškus, rašo, klotos, 
laukia karo pabaigoj 
žymi, kiek daug pi 
jiems teikia tikyba.

Rinkliava Lietuv:
Sekmadienį, birželit 

per visas mišias bus 
va kenčiasičiai Lietu 
šelpti. Aukoti Lietuve 
pats Newarko ganyte 
kivyskupas Walsh, 
bus nusiųstos per šv 
Visi lietuviai kviečia 
minti savo tėvų žem 
teikti savo auką, ki
gos leidžia. Elizabet 

a viai Lietuvai visad

LIETUVOS STAČIATIKIŲ PERMA
 s-------------------------------

Neapsimoka gincy
Teisėjas: — Prašai 

ginčyti; jau matyt, iš 
esi išbalęs, kaip snie 

žmogelis: — Taigi, 
teisėjau, balta spalva 
nekaltumą.

dosnūs, tad ir šį ki 
- ,r; šiai pasirodykime. 
; pasakė I

Žilevičius sveil 
Komp. J. žileviči 

kiai sužeistas autoi 
parvyko iš ligonini 
butą, kur sėkmingi 

jsdipld- Jis tikisi už kelių 
į 20 d. 3 pradėti savo pareig 

šįe. Visi

Ameri-

eisena.
Kitoks katinas uitis pa-

i įvertinoMotina: — Onute, 
tuos lašinius, kad katii 
suėstų.

jį vargonininko par 
vaduoja Bro. J. Be

Pavalkių suk:
Šiomis dinomis 

30 metų, kai yra i 
vaikiai. Šią sukak

Onutė: — Ne, moči fįaEs, PavaIklų draugai 

■iečiais ir 
Tais. Kie- 
3 diplomą

Izaoko katinas, tai 
neės.

Lygiomis išėjo
Petrukas: — I 

yra visa galva auka 
negu tavo tėvas.

Baltriukas: — Taip, 
mano tėvas visu pilvu »

vakariene Laisvės 
nika Pavalkienė y 
draugijų veikėja. 

? ris metus ji yra** ' J'J*’ * I lllvvUo J* J
Mano ~tooJOĮdarbavusi „Amer 

vaudama naujų 
vajuje.

Ilgiausių Pavs 
tų’

■» moki-

Ifildred

Juozas Burba, 35 m. gyv. 
8033 Madison Ave., mirė bir
želio 20 d. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse.

Mykolas Kazlaucunas, 53 
metų, gyv. 2105 So. 9th St., 
Camden, N. J. mirė birželio 
15 d. Palaidotas birželio 19 d. 
šv. Marijos kapinėse iš Cam- 
deno šv. Jurgio bažnyčios.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

karininkų laipsnius. Jų ga
bumai ir pasiaukojimas nau
dojami kenčiantiems. Jų gy
venimas labai įdomus, gar
bingas.

Kariuomenei reikia 3,000 
naujų slaugių kas mėnuo. 
Kiekviena slaugė turėtų jau
sti, kad jos pirmutinė parei-

LIETUVIŠKA DUONELE
VISŲ SKANIAUSIA

Jei kai kurie maisto pro
duktai yra sunkiau gaunami, 
bet kol užtenka duonos, tai 
dar nėra bėdos. Juk ir lietu
vių patarlė sako: „Juoda 
duona ne badas.”

Philadelphijiečiai ir apy
linkė neturės badauti, nes čia 
sėkmingai gyvuoja „lietuvi
škos duonelės” kepykla. Ta 
reikalingiausia gamykla yra 
vedama lietuviškos kat. šei
mynos Jakščių-Merkelienės. 
South Philadelphi jo j, 1315 S. 
2nd St. ji veikia nuo 1904 m. 
Tai yra 40 metų senumo į- 
staiga.

Pirma ja rūpinosi Ignacas 
Merkelis, nuo 1912 metų pa
gelbėjo jo žmona Antanina 
Merkelienė. A. a. Ignacui 
Merkeliui mirus, kepyklą pa
laikė viena pati Antanina 
Merkelienė. Dabar tą nau
dingą įstaigą veda ji su savo 
antru vyru Juozapu Jakš- 
čiu.

Liet. Duonelės Kepykla 
taip įtaisyta, kad galėtų kep
ti lietuvių mėgstamą raugin
tą duoną. Ji yra kepama ke
lių rūšių. Be to, kepykla kepa 
ir kitokių rūšių duonos, bet 
ji yra pagarsėjusi savo lietu
viška duonele.

Kartą Eastone valgau duo- i 
ną ir skonėjuos — Kur gavo
te tos gardžios duonos?—Tai 
Philadelphijos, Merkelienės 1 
duona, ją gavome svečiams 
pamylėti.

Iš toliau atvažiavę į Phila
delphi ją, lauktuvių parsiveža 
lietuviškos duonelės. Lietu
voj „zuikio pyrago” parvež
davo barankų, o čia liet, duo
nelė užėmė tą vietą.

Ir prikepa tos duonelės — 
300 kepalų kasdieną, 3 svarų 
kiekvienas. Tai kiek jos iš
kepė ir suvalgė per 40 me
tų? — 11,000,000 svarų. 11 
milijonų! Tur būt, gardi, kad 
taip mėgstama. Bet kol iške
pi! Čia turima pavargti! Y- 
pač karštą vasaros dieną ke
pėjai nežino, ar duona pir- 
miaus iškeps, ar jie patys iš- 
sikepins. Bet savininkai labai 
džiaugiasi, kad jų darbinin
kai yra toki sąžiningi, sekj 
mingai dirba, nepaisydami 
sunkumų ir nepatogumų. Re
tai galima rasti gerų darbi
ninkų. Duoną maišo ir minko 
mašinomis, bet kepalus pada
ro rankomis. Tik rolls daro 
formomis — mašina. Atskiru 
užsakymu kepykla iškepa 
vestuvių, gimtadienių tortų 
ar kitokių pyragų bei pyra
gaičių. Iškeptą duoną išve
žioja savo duonos vežimais 
po visą miestą, iš kur jų duo
nelė pasiekia net užmiestį.

Paklausus ar ne pasitaiko 
perkepinti ar sudeginti, atsa
kė, kad per tiek metų visaip 
pasiseka. Bet perkepusi duo
nelė sveikesnė, o jei nedake- 
pa, tai vėl galima kepti...

Linkėtina dar ilgai maitin
ti lietuviška duonele...

Rasa

Prieš rusų okupaciją sta
čiatikiai vsose Pabaltijo val
stybėse buvo savistovūs, nuo 
nieko nepriklausė. 1940 m. 
okupavę Baltijos valstybes, 
bolševikai išvežė Latvijos 
stačiatikių metropolitą ark. 
Aug. Petersoną ir Estijos 
metr. ark.Alekgandrą Paulių. 
Lietuvos gi stačiatikių (pra
voslavų) metr. ark. Eleute- 
rius mirė. „Maskvos patriar
cho sosto saugotojo pavaduo
tojas” metropolitas Sergijus 
Starogrodzki, pats atstovau
damas vieną stačiatikių at
žalą sovietuose, paskelbė ne
pripažįstąs Baltijos valsty
bėse stačiatikių bažnyčių sa
vistoviomis ir paskyrė Lie
tuvai metrop. Sergijų Wos-

kubą, Estijai — ark. Povilą 
ir Kaunui — vyskupą Danie
lių.

1942 m. rugsėjo mėn. pra- 
jdžioje Maskvos metropolitas 
gavo žinių, jog vokiečių o- 
kupuotose Baltijos valstybė
se tų pat 1942 m. rugp. mėn. 

i Rygoje buvo susirinkę Pa- 
įbaltijos stačiatikių vysku
pai: Jokūbas, Povilas, Danie
lius ir, vadovaujant Sergijui 
Woskresenskiui, ar tai nacių 
spaudžiami, ar manydami, 
kad vokiečių okupacija jų 
bendruomenėms duos dau
giau teisių, negu Sovietų lai
svė, nutarė sveikinti Hitlerį, 
pareiškiant nusistebėjimą jo 
armijos „karžygiškumu” ir 
patikrinimą, kad melsis dėl 
tolimesnių pergalių...

Tą pranešdamas LKFSB. 
Londono korespondentas pri
deda, kad šitokių savo įga
liotų stačiatikių vyskupų pa
sielgimu pasipiktinęs „Mas
kvos Patriarcho Sosto Sau
gotojo Pavaduotojas” Mas
kvos spaudoje paskelbė raš
tą: „Rusijos Pravoslavų 
Bažnyčia ir Tėvynės Karas.” 
Šiame rašte reikalauja minė
tus Baltijos valstybių sta
čiatikių vyskupus pasiaiškin
ti ir atitaisyti klaidą, dauge 
primena, kad jiems teks savo 
elgesį apginti būsimame tei
sme.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

in, Autho
rs Raphael 
and B. 
i Sias, A- 

py J. Mo-

Harrison-I
New Je

Naujas išradimą
Algirdukas (krautu; 

Prašau duoti daugiau 
marmalado, kurio vakl 
kau.

Grosernikas: — Pati
Algirdukas: — Tėtei ( 

kad jis labai geras siel2™ 
pieriams. kkmadie-

Neturi mandagum.'.'.^ 

Teisėjas: — Jau jk pasi
kartą stovi prieš mana^ gįg 

Kaltinamasis: — NdiJlWiau 
no kaltė, kad stoviu,

Teisėjas: — Kaip tai. kar0
Kaltinamasis: — Laqtflli.. ,tai 

prastai, nes ponas te) 
neprašai sėstis.

Iškraipytas išaiškii
Tėvas (bardamas saif{®. Sa- 

nų): — Gediminai, kaifMė. Ti- 
taip tinginiauti, ištisaff^Ber 
nas nieko neveikti. JukiManskas, 
bas.... tai malonumas, flnt Apo-

blaivu iš-

įjos bus

Aukos Li
Šį sekmadienį 

d. Dievo Motino 
lietuvių bažnyčii 
liava Lietuvai 
rinkliavą, lietui 
nams prašant, ' 
Newarko arkiir 
mas ‘ Walsh, j 

' ragina ir kvieči 
, vius atsiminti s 

čią tėvų žemę i 
vo auką, kuri 
per šv. Sostą.

Kleb. kun. I 
kas prašo visus 
būti dosniais s 
nes reikalas 
svarbus.

Gediminas:—Taip tlMevičius. Bay OUT
Betgi man ne kartą es 
kęs, kad šiais sunkiais! 
laikais reikia atsisakyt 
malonumų.

Neapsimoka
Daktaras: — Mano m 

nėra kitos išeities. Reik 
dėti tamstai stiklinę akį

. Jonas:—Tai neapsir 
ponas daktare.

Daktaras:— Kodėl '
moka ? • iįjj

Jonas:— Jei tikrą akį! 
kumščia išmušė, tai stiliai Senu 
dar lengviau išmuš. įL

nėmis bus 
iM Litvi- 
fife.Krau 
[Degutienė, 
pene, Ona 

■litulionie-

Klebono
Birželio 10 < 

Kemežis sulai 
10 metų suka 
atlaikė iškilm

J jam agistavo 1

Nuoširdumas
Mama: — Na, Mariute, 

sisveikink su tetute. Kas rei
kia sakyti, kai tetutė rengia
si eiti namo?

Mariutė: — Ačiū Dievui.
Žino savo amatą

Juozas: — žinai, Mauški, 
iš tavo pasiūtų batų visi juo
kiasi.

Mauškis: — Ui, kas juo
kiasi, tegul juokiasi, bet yra 
ir tokių, kurie verkia.

at-

Teisėjas: — Pranešta,! 
tamsta pavogei du nal 
bulvių. Ar turi ko pasi 
kinti ?

Prasikaltėlis: — Pr| 
pridėsiu, kad man tas 1* 
kis buvo labai sunku ® 
nešti, ponas teisėjau.

Birutė: — Mama, 
mes vadiname lietuvių ML 
motinos kalba?

p Street 

krentu

i^inistraci- 
Maifiulai-

v|W0F
- W

S. J. ir kun. J 
buvo atvykę 
gai pareikšti i

Birželio 13 
ras par. salėj 
vakarienę kh 
Salė buvo pi 
ir klebono g( 
kės. Dainų ] 
varg. Stasei 
choras. Sve 
pasakė kun.

- J. Simonaitis 
kus, kun. K. 
komisijoniei 
lumbo Vyčii 
no, Rožanči 
draugijos, S 
cketty, Kale 
ti. i

Motina: — Todėl, kad rhtruota, Visi grai 
tina ją daugiau vartoja °| J lietuvių M. Kemežic 
tėvas.

Pranas Bekai
'židinys. Bayonnės 

kai- Visi linkėj 
50 eg- pasisekimo 

-muose.W-30c.



M.
SLAUGIŲ

i įstoti savo šalies karo 
bon. Tai šventa parei
ki skola tiems vyrams, 
neša mūsų vėliavą viso- 
jaulio dalyse.

glijos lietuvis Juozas 
is yra paskirtas kape- 
šoferiu š. Afrikoje. Vie- 
laiške jis taip aprašo 
įspūdžius iš didžiųjų 

nių, likviduojant vokie- 
ulas Tunisijoje: 
t kovą būnam pirmoje 
bos stotyje. Kai sužeis- 
1 atgabenti, kapelionas 
ems suteikia paskuti- 

sakramentus, paguo- 
suramina... Kada kova 
ista, išeiname su kunigu 
us ir renkame sužeistus, 
ame negyvus... Yra la- 
emalonus darbas, bet 
aug tokio darbo yra, tai 
*šti, kas aplinkui deda- 
skubi, skubi iki pabaigi, 
lis priešo artilerija ne-

- June 25 d., 1943

5UESP0NDENTŲ PRANEŠIMAI
fintu. . £

abeth, N. J,

AMERIKA 5

Klebonas nuoširdžiai dėko
jo visiems už sveikinimus, už 
atsilankymą, už malonų ben
dradarbiavimą.

Parapijos piknikas
Sekmadienį, birželio 27 d., 

3 vai. popiet įvyks parapijos 
piknikas. Bus savam darže. 
Bus tai naujai ištaisyto gra
žaus daržo atidarymas. Visi 
parapijiečiai ir parapijos 
draugai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Rinkliava
Ateinantį sekmadienį per 

visas mišias bus rinkliava 
kenčiančiai Lietuvai sušelpti. 
Arkivyskupas kviečia, klebo
nas prašo visus lietuvius gau
siai savo auka paremti savo 
tėvų žemę, Lietuvą ir jos žmo 
nes.

pirm. adv. J. Cunys po tinka
mos kalbos atidengė draugi
jos garbės sąrašą — 66 na
rių tarnaujančių karo tarny
boje. Iš tų St. Masiulio var
das buvo papuoštas aukso 
žvaigždute. Jis jau paguldė 
savo galvą Afrikos fronte už 
šios šalies ir kartu Lietuvos 
iš kurios jis neseniai buvo 

atvykęs, laisvę.
„Darb.” red. p. Kneižiui sa

vo kalboje prisiiūinus, kad 
lietuvių jaunuoliai ne tik ko
voja po šios šalies vėliava į- 
vairiuose pasaulio kraštuose, 
bet lietuviai vargsta ir ken
čia ištremti Vokietijos gilu
moje ir išblaškyti Sibiro ty
ruose (parodė laišką, gautą 
iš Sibiro), susirinkusieji gi
liai jaudinosi.

Bonų tame susirinkime lie
tuviai išpirko už $39,000. 
Tam dirbo visas Mt. Wash
ington banko štabas su lietu
viais pagelbininkais.

Iždo Dept. atstovas Ber- 
kinshaw pabaigoje atsistojęs 
pareiškė savo nepaprastą nu
sistebėjimą tokiu lietuvių pa- 
triotingumu. Jam tai esąs ne
paprastas patyrimas matyti 
tokiame susirinkime tiek bo- 
nų išperkant.

Kiek anksčiau, LDS aps
kritis su vietine kuopa, minė
dami „I am an American • 
Day” šv. Petro par. bažnyti
nėje salėje, visai netikėtai 
pardavė bonų už $11,000. Ta
me parengime brocktoniečiai 
pastatė įspūdingą kun. Felik
so Norbuto parašytą veikalą 
„Svastikos Vergijoje”. Kal
bas pasakė kun. F. Virmaus- 
kis, kun. Dr. K. Urbanavi
čius, kun. J. švagždys, M. Ve- 
nis ir War Savings Dept, at
stovas T. O’Connell.

Tokiu masiniu karo bonų 
pirkimu lietuviai paakcen- 
tuoja šios šalies valdžiai sa
vo patriotingumą ir duoda 
sektiną pavyzdį kitoms tau
tinėms grupėms. A.

Waterburio Lietuviu DIENAKlebonas ir rengimo komi
sija kviečia visus parapijie
čius ir kaimynus gausiai 
silankyti šin piknikan ir 
remti savo parapiją.

440 Karių.
Iš Elizabeth© lietuvių 

rapijos į kariuomenę išėjo 
jau per 440 vyrų. Jie bus pa
gerbti birželio 27 d. 3 vai. po 
piet bažnyčioje — bus pa
šventintas karių garbės sąra 
šas. Tikimasi, kad bažnyčion 
atsilankys visi karių artimie
ji.

Rinkliava Lietuvai
Sekmadienį, birželio 27 d. 

per visas mišias bus rinklia
va kenčiančiai Lietuvai su
šelpti. Aukoti Lietuvai prašo 
pats Newarko ganytojas, ar
kivyskupas Walsh. Aukos 
bus nusiųstos per šv. Sostą.

at- 
pa-_  los užbaigtuvės

19 ir 20 dd. įvyko 
ĮO/I ir Povilo parapijos 

" mokyklos mokslo 
77' aigtuvės. Birželio 

are par salėje su- 
ininga programa, 
gyva komedija — 

" - •; pragaro priemenė- 
vaidino Jonas Žvir- 
jona Matiečiūtė, O- 
rtė, Juozas Brazin- 
anas Matusevičius, 
\ Sias, Walter Die- 

7 rolina Miškinytė.
u J labai patiko mažy- 
nQSt ? odymas paveiksle 
dmT iandie> rYtoj”- Gru“ 

ių atvaizdavo „Per- 
ę”. Mokinių choras 
pildė dainą „Miškų 

koja&; tykią baigusis sky- 
gautilįį ainavo „Sužadink 
laukia į i Pasveikinimo žodį 
žymi, į dolfas Bražinskas, 
jiems teį kinimo su mokykla 

na Matiečiūtė.
mą aiškino kun. Dr. 
s, o kalbą pasakė 
, J. Simonaitis. Vi- 

li’J lokinių įteikta įvai- 
k
na baigta Ameri- 
tuvos himnais.
ą baigusiems diplo- 
inti birželio 20 d. 3 
et bažnyčioje. Visi 
ai įžygiavo bažny- 

[• i tvarkinga eisena.
1. J. Simonaitis pa- 

tuoslĖL l» kuriame įvertino 
mokyklos reikšmę, 
hduantus visą gyve- 
ijti gerais katalikais, 
:ais amerikiečiais ir 
siais lietuviais. Kie- 

aduantui diplomą 
bonas prie didžiojo

SS 
Lietuvą 
Muim^ 
tishm, 
KaMJį 
„Labas. 5 
šio voL

elgiamį

TUVOS STAČIATIKĮ
eš rusų okupaciją sta
lai vsose Pabaltijo val
se buvo savistovūs, nuo 

nepriklausė. 1940 m. 
ivę Baltijos valstybes, 
vikai išvežė Latvijos 
įtikiu metropolitą ark.

Petersoną ir Estijos 
ark.Alekgandrą Paulių, 
vos gi stačiatikių (pra- 
vų) metr. ark. Eleute- 
nirė. ,,Maskvos patriar- 
osto saugotojo pavaduo- 
” metropolitas Sergijus 
•grodzki, pats atstovau- 
s vieną stačiatikių at- 
sovietuose, paskelbė ne- 
žįstąs Baltijos valsty- 
stačiatikių bažnyčių sa- 
viomis ir paskyrė Lie- 
metrop. Sergijų Wos-

giūčyti^

nekaltu

Motia

suėsti

neės.

pa-

Šią 
mežis

Rekolekcijos
savaitę kleb. kun. Ke- 
yra išvykęs rekolekci-

V&kJ Al U.KJ1 v-J. KJ W O KJ V • KJVKJ L.Cy • * * * * *

Visi lietuviai kviečiami atsi- kurias jis atliks drauge
minti savo tėvų žemę ir su- su kitais vyskupijos kunigais 
teikti savo auką, kiek sąly- seminarijoje. Drauge ten šią 
gos leidžia. Elizabeth© lietu-. savaitę iš lietuvių kunigų yra , 
viai Lietuvai visada buvo kun. L. Voisiekauskas ir kun.

1 T 

gra-
viai Lietuvai visada 
dosnūs, tad ir šį kartą

2 žiai pasirodykime.

yraraf
negutef^ baigė šie moki-

mann

, Estijai — ark. Povilą 
.unui — vyskupą Danie-

12 m. rugsėjo mėn. pra-, 
e Maskvos metropolitas : 
žinių, jog vokiečių 0- 

iotose Baltijos valstybe- 
l pat 1942 m. rugp. mėn. 
)je buvo susirinkę Pa
jos stačiatikių vysku- 
Jokūbas, Povilas, Danie- 
ir, vadovaujant Sergijui 
kresenskiui, ar tai nacių 
tdžiami, ar manydami, 
vokiečių okupacija jų 

Iruomenėms duos dau- 
1 teisių, negu Sovietų lai- 
nutarė sveikinti Hitlerį, 

nškiant nusistebėjimą jo 
i jos „karžygiškumu” ir 
krinimą, kad melsis dėl 
tnesnių pergalių...
ą pranešdamas LKFSB. 
idono korespondentas pri- 
a, kad šitokių savo įga- 
ų stačiatikių vyskupų pa- 
girnų pasipiktinęs „Mis
is Patriarcho Sosto Sau- 
ojo Pavaduotojas” Mas
is spaudoje paskelbė raš- 

„Rusijos Pravoslavų 
žnyčia ir Tėvynės Karas.” 
me rašte reikalauja minė- 

1 Baltijos valstybių sta- 
tikiu vyskupus pasiaiškin- 
r atitaisyti klaidą, dauge 
mena, kad jiems teks savo 
;esį apginti būsimame tei- 
e.

Malkin, Mildred
JĮ. Rnznma.q Lor- 

3aulauskas, Antho- 
sevičius, Raphael 
sius, Raymond B. 
Eugene I. Sias, A- 
izinski, Mary J. Mo- 
acida M. Brazinski,

Pmš 
minute 
kai

Gnr kauskas.
Alpte apijos piknikas 

kadjisi D 27 d., šį sekmadie- 
pieriaE ; popiet, par. salėje 

Įjį bus metinis parapi
nį kas, kuriam parapi- 

piarkiai ruošiasi, šis 
t pavaduos anksčiau 
sėkmingus laivu iš

lįs, kurių dėl karo 
U dabar tenka atsi-

Teisė?
kartą f

Kaltis 
no kalti

Kalte ■'

P1^ o tarnautojos bus: 
neprate įlandienė, Elzb. Ka-

: Balandytė. EI. Sa-
ThJ

tilpti? 
nas nitt 
bas....’^

Juozapavičienė. Ti- 
rdavinės Vincas Ber 
r Myk. Beržanskas, 
s surinks Ant. Apo- 
ir St. Markevičius, 
o šeimininkėmis bus 
kšienė, Elzb. Litvi- 
urynienė, Mar. Krau 
i, Agota Degutienė,

Betgi
-rt-KULO. UC^ULICUC, 

laikau Karvojienė, Ona 
— ’ a, Jieva Vaitulionie- 

Į tarnautojų prisidės 
sodalietės.Diitu 

nira$ 
dėtit$ luja Knyga
.Jotf' 

poros*

Sekni., Birželio 27,1943
BUCKINGHAM SALĖJE

PRIE PAT PAŠTO WATERBURY, CONN.

PRADŽIA 3 VAL. POPIET

Programoje Aukštii Svečiij kalbos, koncertas, įdomios 
įvairybes.

Visi Connecticut ir kitti vietij lietuviai maloniai kvie
čiami.

WATERBURIO LIETUVIŲ TARYBA

Paterson, N. J

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karą!

^LITHUANIANLanguageI
prof. Alfred Senn
ima įsigyti

d«rl(Sf >nkos” Įstaigoje
aar Jo. Ninth Street

/ I

Teisė/ na t k 40 centų

Jotf' 
knn$;

Nuoširdumas
Mama: — Na, Mariute, at- 
sveikink su tetute. Kas rei- 
a sakyti, kai tetutė rengia- 
eiti namo?
Mariutė: — Ačiū Dievui.

Žino savo amatą
Juozas: — žinai, Mauški, 
tavo pasiūtų batų visi juo- 

iasi.
Mauškis: — Ui, kas juo- 

iasi, tegul juokiasi, bet yra 
’ tokių, kurie verkia.

kulte • KOS” administraci- 
gauti A. Vaičiulai-

Pnįį NE HISTORY OF
THUANIAN 

neštrpTERATURE
gausiai iliustruota,

kis^

gausiai iliustruota, 
mes^’ >usl. ir yra Lietuviij 

TncH4-n4-z-, Inirl
M

tini ji

o Instituto leidinys, 
jir egzemplioriaus kai- 

o užsisakant 50 eg- 
^0 ų ar daugiau—30c.

Žilevičius sveiksta
Komp. J. Žilevičius, 

kiai sužeistas automobiliaus, 
parvyko iš ligoninės į savo 
butą, kur sėkmingai gydosi. 
Jis tikisi už kelių savaičių 
pradėti savo pareigas. Dabar 
jį vargonininko pareigose pa
vaduoja Bro. J. Banys, MIC.

Pavalkių sukaktis
Šiomis dinomis sukako 

30 metų, kai yra vedę p. Pa
vaikiau Šią sukaktį gausūs 
Pavalkių draugai atžymėjo 
vakariene Laisvės salėje. Mo
nika Pavalkienė yra daugelio 
draugijų veikėja. Prieš kele- 
ris metus ji yra daug pasi
darbavusi „Amerikai”, daly
vaudama naujų skaitytojų 
vajuje.

ilgiausių Pavalkiams me
tų!

sun-

Harrison-Kearny,
New Jersey
Aukos Lietuvai 

sekmadienį, birželio 27 
d. Dievo Motinos Sopulingos 
lietuvių bažnyčioje, bus rink
liava Lietuvai sušelpti. Šią 
rinkliavą, lietuviams klebo
nams prašant, paskyrė J. E. 
Newarko arkivyskupas Tho
mas Walsh. Arkivyskupas 
ragina ir kviečia visus lietu
vius atsiminti savo vargstan
čią tėvų žemę ir paskirti sa
vo auką, kuri bus persiųsta 
per šv. Sostą.

Kleb. kun. L. Voisiekaus
kas prašo visus parapijiečius 
būti dosniais šį sekmadienį, 
nes reikalas labai gyvas, 
svarbus.

šį

Bayonne, N. J

J. Šernius.
Kleboną pavaduoja kun. Pr 

Aukštikalnis, N. J.
Krikštai

Birželio 20 d. apkrikštyta 
Joseph ir Ann Matusek duk
tė Carole Ann ir Theresa Ann 
Višniauskaitė, Juozo ir Mary 
Ann (Eidukaitytės) Višniaus 
kų duktė.

Vestuvės
Šiomis dienomis apsivedė 

Petras Aidėk su Kr. Gobšai- 
te; pirmaisiais liudininkais 
buvo J. Galinaitis ir Ona Gob 
šaitė.

nė nepajuto jis, kada jam pi
nigus iš kišenės ištraukė.

— 40 valandų atlaidai pra
sidės sekmadienį, birželio 27 
d. 10 vai. ryte. Vakarais pa
maldos bus 7:30 vai. Pamok
slus sakys kun. A. Mešlis, S. 
J. Klebonas kun. J. Kinta ra
gina visus parapijiečius gau
siai dalyvauti pamaldose.

— Praeitą savaitę svečia
vosi Įeit. Edvardas Staniulis 
ir karys Wm. Norkūnas.

— Pirmoji vaikučių Ko
munija buvo gegužės 30 d.

— Šiomis dienomis pakrik
štyta Teresė Dolores Šukevi- 
čiūtė. Jos tėvai — Donald ir 
Eleonora (Vaičaitytė) Šuke- 
vičiai. Kūmas buvo Olga 
Braves iš Brocktono ir Juo
zas Jokubavičius, vietinis. 
Krikštynose buvo daug sve
čių, kurių tarpe Šukevičiai ir
Vaičaičiai iš Scrantono — jie kur jįe prašo išmaldos. Mat, 
džiaugėsi sulaukę anūkės. jįe nuo seniai pripratę taip 
Buvo atvyk^anx^unos moti- daryti, kadangi kun. Mende- 
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Atlaidai
Gražiai ir įspūdingai praė

jusius 40 valandų atlaidus vi
si mini. Vakarais iškilmingų 
mišparų celebruotojais buvo 
kun. L. Voisiekauskas, kun. 
Vasys ir kun. Dr. J. Starkus.

Naujas subdijakonas

Siuvyklose dabar prosyto- 
jams siūloma po 1 dol. valan
dai, bet nedaug kas nori tai 
dirbti — geriau eina į fabri
kus. Trūksta kišeninių darbi
ninkų. Mažesnėse siuvyklose 
susidaro visokių trūkumų, 
kitiems visai mažas uždar
bis. Visur sako, kad penkinės 
bevertės, bet kai paprašai 
kontraktoriaus didesnio atly
ginimo, tai tenka gerai išsi- 
tarkuoti... Lėtesni darbinin
kai siuvyklose dirba ir už 25 
dol. savaitėje. Visi susirūpi
nę, kad nuo liepos 1 d. bus 
išskaitoma po 20 nuoš. mo
kesčiams.

Dar tenka matyti jaunų, 
tvirtų vyrų (kitataučių) ei- 
jnant pire klebonijos durų,

.j W..Vaičaitis.

nui Ignaciūnui suteikė 
dijakono šventimus.

Newark, N. J

sub-

Klebono sukaktis
Birželio 10 d. kleb. kun. M. 

Kemežis sulaukė kunigystės 
10 metų sukakties. Ryte jis 
atlaikė iškilmingas mišias; 
jam asistavo kun. J. Kidykas 
S. J. ir kun. J. Šernius. Dieną 
buvo atvykę apylinkės kuni
gai pareikšti savo sveikinimų

Birželio 13 d. moterų cho
ras par. salėje surengė didelę 
vakarienę klebonui pagerbti. 
Salė buvo pilna parapijiečių 
ir klebono gerbėjų iš apylin
kės. Dainų programą pildė 
varg. Stasevičiaus vedamas 
choras. Sveikinimo kalbas 
pasakė kun. J. šeštokas, kun. 
J. Simonaitis, kun. dr. J. Star 
kus, kun. K. Paulonis, miesto 
komisijonierius Hieser, Ko
lumbo Vyčių vadovas Scara- 
no, Rožančiaus, šv. Onos 
draugijos, Sodalietės, p. Sa- 
cketty, Kalanta, Jasulis ir ki
ti. 1

Visi gražiai įvertino kun. 
M. Kemežio veiklą, jo darbus 
įBayonnės lietuvių gerovei. 
Visi linkėjo jam gražiausio

Parapijos švente
Birželio 20 d. buvo mūsų 

parapijos vardinės — Švč. 
Trejybės šventė. Ji paminėta 
vakare iškilmingais mišpa
rais, kuriuos laikė kun. Dr. 
J. Starkus, o jam asistavo 
kun. L. Voisiekauskas ir kun. 
P. Lekešis. Pamokslą pasakė 
kun. St. Stonis (Pažymėtina, 
kad visi keturi kunigai yra 
jubiliatai: kun. Dr. J. Star
kus ir kun. L. Vosiekauskas 
neseniai sulaukė kunigystės 
25 metų, kun. St. Stonis — 
25 metų kunigystės š. m. ba
landžio mėn., o kun. P. Leke
šis prieš kelias savaites mi
nėjo 15 metų kunigystės su
kaktį).

Per mišparus giedojo varg. 
Prano Dulkės paruoštas ir 
vedamas choras. Seniai mū
sų bažnyčioje taip galingai, 
gražiai giedoti mišparai. Gau 
šiai atsilankę parapijiečiai 
ir jų draugai džiaugėsi šio
mis iškilmėmis. Kleb. kun. 
Kelmelis labai dėkingas sve
čiams kunigams, chorui, mu
zikui Dulkei ir visiems para
pijiečiams už gausų atsilan
kymą į parapijos šventės mi
nėjimą.

Atsisveikinimas

LRKSA. vie _ __
Kūma Olga Braves yra ko

legijos studentė, o kūmas yra 
lankęs Marianapolio kolegi
jos vidurinę mokyklą.

—Neseniai pakrikštyta 
Marie Elaine Jankūnaitė, 
dukrelė Prano ir Jean (Mar- 
cinskaitė) Jankūnų. Kūmai 
buvo Adelė Setnikaitė ir 
Vincas Marcinskas.

— Iš šios nedidelės parapi
jos kariuomenėn jau išėjo 71 
karys. Neseniai bažnyčioje 
buvo mišios už visus karius. 
Prieš mišias, ta proga pa- 
pašventintos Amerikos ir 
Šventojo Sosto vėliavos.

—Šv. Veronikos moterų 
klubas buvo surengęs maka
ronų vakarienę, kurios pel
nas paskirtas naujos salės 
fondui.

— Patersone darbai dabar 
eina labai gerai. Kas tik nori 
dirbti, turi gerus darbus. Mū
sų parapija gyvuoja gerai. 
Klebonas kun. J. Kinta labai 
darbštus, visi patenknti.

J. E. J.

TEr vis 
jiems paduodavo.

JxI______  _,_r_ _
IttSCITTSuS-1 rnahaiėflu;

Lietuviai Organizuotai 
Perka Karo Bonus

Birželio 6 d. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr- 
ja savo name buvo suruošusi 
Karo Bonų pardavimo vajų. 
Nors diena buvo puiki ir kar
šta, bet lietuvių buvo pilna 
salė. Patriotingas kalbas pa
sakė: A. J. Nemaksy, Miko
las Venis, Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. O. Šalna, 
Dr. A. L. Kapochy „Darbi
ninko” red. A. F. Kneižys, 
„Kel.” red. S. Michelsonas, 
buvęs Sveikatos komisijonie
rius Dr. P. Jakmauh ir adv. 
K. Kalinauskas.

Iždo Departamento oficia
lus atstovas Wm. Berkin- 
shaw ne tik prakalbėlę val
džios vardu pasakė, bet dar 
perstatė tris šio karo frontuo 
se pasižymėjusius ir sužeis
tus karius. Jie papasakojo, 
ką patyrė karo frontuose.

Dariaus Posto (Am. L.) ko 
ir šios dr.

Kelias į pergalę yra nu-
vice" aro Ko

J. K.

So. Boston, Mass
Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Baltimore, Md
Birželio 17 d. čia įvyko pa

rapijos mokyklos mokslo me
tų užbaigtuvės. Diplomus ga
vo 7 berniukai ir 6 mergai
tės. Kun. Mendelis pasidžiau
gė, kad visi graduantai pasi
žadėjo lankyti katalikiškas 
vidurines mokyklas. Tėvai 
neturės sunkumų, nes kun.vž O 0 Lili Lllll j XJIk>O JlV 

v Noriu tarti atsisveikinimo Mendelis ateina pagalbon.
žodį Jokūbui Stukui. Daug 
nuveikei, Jokūbai, lietuvių 
tarpe; Tu kėlei lietuvių var
dą, organizavai lietuvišką maldos, tik gaila, kad labai 
jaunimą, o dabar eini ginti gįjta buvo. Langai turėjo bū- 
A.merikos ir kovoti už laisvę įį atidaryti ir nuo gatvės pu- 
Lietuvai. Linkiu Tau_ geriau- sgs, įa(j jabai daug trenksmo

Bažnyčioje per švč. Trejy
bės šventę buvo gražios pa-

šio pasisekimo Dėdės Šamo 
karo tarnyboje. Lauksim Ta
vęs sveiko ir linksmo sugrįž
tant.

Tavo draugas,
Juozas Edm. Jokubavičius

— Kas išsižadėjo mūsų kal-
pasisekimo visuose užsimoji- bos, tegu išsižada ir mūsų 
muose. duonos I

girdėti, sunku ir pamokslo 
klausyti. Kadangi veikia ir 
vėdyklos, tad bažnyčioje oras 
pakenčiamas.

Gatvekariams būnant pri
grūstiems, visokių ir nuoty
kių būna, štai, Pugevičius iš 
darbo važiuodamas turėjo ki
šenėje visą šimtinę dolerių;

„Darbininko” Redaktoriui 
Jau 50 Metų

Šiomis dienomis išėjo aik
štėn, kad „Darbininko” ilga
metis redaktorius ir katali
kiško veikimo veteranas p. 
Antanas F. Kneižys birželio 
12 d. minėjo savo 50-tą gim
tadienį. O savo išvaizda, ener 
gija, dvasia ir darbu atrodo 
nesenesnis kaip pusė tiek.

Kaip netikėtai sužinota, 
taip greitomis per vieną die
ną jo bendradarbių, p. Pel- 
džiaus ir k., suruoštas „Darb. 
salėje birželio 11 d. pagerbi
mas, kuriame dalyvavo ke
lios dešimts pripuolamai su
tiktų profesionalų, biznierių 
— veikėjų. Visi jie apipylė 
sveikinimais ir rimtais lin
kėjimais jo rimtame, svar
biame ir atsakomingame dar 
be. Mūsų jubiliatas ne tik su
redaguoja kas savaitė du 
„Darbininko” (viso 16 pusi.) 
numerius, dalyvauja įvairiuo 
se parengimuose su prakal
bomis, seimuose, susirinki
muose ir tt„ bet dar veda kas 
savaitę Darbininkų Radijo 
pusvalandį. Todėl yra prie
žastis ir medžiagos jo darbo 
didumui ir svarbai nors pa
viršutiniai įvertinti, šio pa
gerbimo programos vedėju 
teikėsi būti garbingiausias 
mūsų profesijonalas, buvęs 
Mass, valstybės Sveikatos 
Komisijonierius Dr. P. Jaki
mavičius Jakmauh. Įteikta 
dovanėlė — portfelis.

Minėtame greitomis suruo
štame pagerbimėly prisimin
ta ir tragiška Lietuvos padė
tis ir pareikšta originalių 
minčių, kaip lietuvybę šioje 
šalyje palaikyti.

Kadangi ir labai trumpas 
jo darbuotės įvertinimas už
imtų perdaug vietos, todėl 
tenka tik palinkėti — Ilgiau
sių Metų! A.

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—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlež pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

X

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y.
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KETURIOLIKTA

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Užuojauta Brooklyno Lietuviai Gydytojafljta.

AMERIKOS LTETUV 

ŪKŲ VISUOMENE 

KULTŪRINIO GTV 

SAVATTRAS’

EINA KAS PBNK

Lietuv'u Diena
SEKMADIENĮ

Liepos-July 11,1943
KLASČIAUS PARKE IR SALĖJE

Maspeth ir Bett Avės. Masepth, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLA 
TURĖJO UŽBAIGTUVIŲ IŠKILMES

Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos pradžios mokykla : 
birželio 20 d. turėjo savo mo
kslo metų užbaigimo iškilmes 1 
kurios praėjo nepaprastu pa- : 
sisekimu įvairiais atžvilgiais. 
Mokyklos vadovybė tikrai ga : 
Ii džiaugtis, kad mokyklos 
darbą parapijiečiai labai gi- i 
liai vertina, nes į mokslo me- i 
tų užbaigimo programą atsi
lankė labai gausiai-apie 500 ; 
asmenų karštame vakare susi 
rinko parapijos salėn. <

Šiemet mokyklą baigė 17 < 
iaimjiąlių.. Sausio mėnesio ’ 

laidos graduantais buvo 
Charles Bosas, Viktoras Mi- 
kolaitis, Charles Sinkevičius, 
Jonas Sinkevičius, Edvardas 
Sniedkus, Antoinette Pojke- 
.nis ir Therese Stučius. Birže
lio laidoje — Albinas Bagdo
nas, Andrew Keines, Jacob 
Leonardis, Juozas Levonas, 
Jonas Milišauskas, Daniel 
Sholes, Jennie Cardosanto, 
Rita Cole, Genevieve Eidukai- 
tis ir Dolores La Monica.

Diplomus kleb. kun. N. Pa
kalnis išdalino graduantams 
bažnyčioje prieš 9 vai. mišias, 
o viešas užbaigtuvių vakaras 
įvyko 7:30 vai. vak. Iškilmės 
pradėtos Amerikos ir Lietu
vos himnais. Sveikinimo žodį 
tarė' Albinas Bagdonas. Už 
pasižymėjimus dovanas lai

minėjo šie mokiniai: už geriau
sią mokymąsi ir žinojimą ti
kybos - Viktoras Mikolaitis, 
Teresė Stučiūtė, Juozas Le
vonas ir Genevieve Eiedukai- 
tytė; už bendrą pasižymėji
mą - Edvardas Sniedkus ir 
Juozas Levonas; matemati
koje - Charles Sinkevičius ir 
Aibinas Bagdonas; anglų kal
boje - Viktoras Mikolaitis ir 
Juozas Levonas; Amerikos is 
tori jo j e - Teresa Stučiūtė, 
Juozas Levonas ir Albinas 
Bagdonas; rašyme - Dolores 
La Monica, Genevieve Eidu- 
kaitytė ir Juozas Levonas.

Pažymėtina, kad ir Albi
nas Bagdonas ir Juozas De
vonas savo kalbas pasakė lie
tuviškai— taisyklingiausiais 
ištarimais, giliu lietuvišku 
pergyvenimu. Iš viso pažy
mėtina, kad šiemet užbaig- 
tuvių programa buvo nuošir
džiai lietuviška, kuo tik ten
ka džiaugtis ir gėrėtis.

Dovanas buvo paskyrę kun. 
N. Pakalnis, Amerikos Legio 
nas, C.Y.A. ir kun. A. Petrau 
skas. Baigusių mokyklą var
du kalbą pasakė Juozas Le-

Antra programos dalis su
sidėjo net iš 12 numerių. Ma
žasis mokinių choras padai
navo kelias lietuvių liaudies 
dainas.

Smagu buvo klausytis, kaip 
mažyčiai tarė lietuviškus žo
džius. Rinktinė grupė, pasi
puošusi tautiškais kostiu
mais, pašoko tautiškų šokių. 
Regina Mockeliūnaitė labai 
jautriai pasakė eilėraštį 
„Brangūs broliai”, kuriame 
ji priminė lietuvių tautos var
gus ir kančias Sibire, paverg
toje Lietuvoje, nacių koncen
tracijos stovyklose. Marytė 
Kerchoff smarkiai sušoko ru
sišką šokį. Mažyčių klasė iš
pildė „Vaikų sapnus”. 3 sky
riaus vaikučiai, puikiai kiniš
kai aprengti ir nugrimuoti, 
pašoko kinų šokį. 5 skyriaus 
vaikai atliko jurininkų šokį, 
kurio solo šokėja buvo Betty 
Kerchoff. Karių šokį išpildė 
6 skyriaus mokinės. Na o 
šeštas skyrius visus iki kaulų 
prijuokino savo klauniškais 
triksais. Visus palinksmino 
armonika jau pasižymėjęs 
armonistas Edvardas Conrod.

Užbaigos žodį tarė kleb. 
kun. N. Pakalnis. Jis džiau
gėsi mokyklos pasiektais nuo 
pelnais, sveikino graduantus, 
linkėdamas jiems gražiausio 
pasisekimo aukštesnio mo
kslo siekiant.

. 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. PAVIDŽIO 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

• Dr. Jonas Naujokaitis ga
vo liūdną telegramą iš Sibi
ro — birželio 17 d. ten mirė 
jo tėvelis, a. a. Antanas Nau
jokaitis, provizorius. Sibire 
liko tremtinė motina.

• Kun. Dr. J. B. Končius šią 
savaitę lankėsi New Yorke ir 
Washingtone. Turėjo svarbių 
reikalų ryšium su Lietuvos 
šelpimo problema.

• Leonas Grikštas, aviaci
jos karininkas, laikomas din
gusiu Europoje kovos veiks
mų metu. Jo motina, Ona 
Grikštienė, gyvena 
mond Hill, N. Y.
• Vincentas Andziulis, ka

rys, kilęs iš Jersey City, 
skelbiamas dingusiu šiaurės 
Afrikoje — kovos veiksmų 
metu.

• Leit. A. J. Pociūnas buvo 
parvykęs atostogų į Maspe- 
thą pas giminaičius Urbonus. 
Neseniai js baigė aviacijos 
karininkų mokyklą. Iš Lie- si, kad visi gausūs Lietuvių 
tuvos grįžo 1937 m. Jo tėve- Dienos ilgamečiai lankytojai

Rich-

Dr. JONUI NAUJOKAIČIUI, 
liūdinčiam dėl jo tremtinio 
tėvelio mirties tolimame Si
bire, nuoširdžiai užuojautos 
žodį reškia

„AMERIKOS” ĮSTAIGA

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-92:
VALANDOS:

8 — 1® ryto
1 — 2 po plotų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susltar

Entered as Second-Class
Office at Brooklyn, N.

Ar Jau Žinai?

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

Tel. EVergreen 7 - 881
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždary

Ar jau gerai įsidėmėjai, I 
kad New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena šiemet bus ne 
liepos 4 d., o liepos 11 d.? ši 
didžiausia apylinkės vasari
nė pramoga įvyks toje pat 
vietoje, kaip ir visada-KIaš- 
čiaus parke ir salėje, Mas
peth.

Per trylika metų Lietuvių 
Diena būdavo liepos 4 d., bet 
šiemet taip susidarė sąlygos, 
kad rengėjai turėjo atsisaky
ti įprastos, tradicinės dienos 
ir pasiimti kitą dieną. Tikima

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

lįbta Jung- 
Jwybiylai- 

L^ybė. Tai 
iįentalinis 
X * metų 
XtfOJI šveu- 
4«s ir nepri-

* I'tJW.

VOKIEČIŲ

liai yra gyvenę Brooklyne.
• Kun. Jonas Balkūnas bir

želio 27 d. kalbės Waterbu- 
rio Lietuvių Dienos iškilmė
se.

Atsilankiusieji į iškilmes 
buvo daugiau negu patenkin
ti. Visi tvirtino jau seniai ne
matę taip įdomios ir taip au
kštu pasisekimo laipsniu iš
pildytos programos. Seselės 
domininkietės ir mokyklos ve 
deja Sesuo Nikodemą vertos 
nuoširdžios padėkos ir dide
lio įvertinimo taip naudinga
me jaunuomenės mokymo ir 
auklėjimo darbe.

Ilgiausių metų Apreiškimo 
par. mokyklai! Ji turi labai 
garbingą istoriją. Šią moky
klą yra baigę 1,137 mokiniai. 
Mokyklą lankiusių tarpe jau 
yra 9 lietuviai kunigai, 36 vie 
huolės seselės, 3 gydytojai, 3 
advokatai, 4 inžinieriai, 8 
slauges, apiPSb baigusių k^j 
legijas bei universitetus. Mo-į 
kykla turi pripažintas pilnas 
valstybines teises.

° Viktoras Čepaitis, medi
cinos studentas, šią savaitę 
yra parvykęs trumpų atosto
gų. Jis mokosi St. Louis, 
Mo., universitete.

• Antanas Sijevičius birže
lio 19 d. išėjo kariuomenėn. 
Jo motinai, Onai Sijevičienei, 
Angelų Karalienės par. drau
gijų veikėjai, linkime stipry
bės, o jaunam kariui —gra
žiausio pasisekimo.

° Barbara Darlys lapkričio 
17 d. turės savo koncertą 
Town Hall.

• Juozas Bulevičius (Bo
ley) žada pasitraukti iš radi
jo pranešėjo pareigų. Nese
niai jis gavo svarbų valdžios 
darbą, tad per sunku dvi pa
reigas
• Ver^.-,
bore

Angelų Karalienės
Parapija

Dauguma parapijiečių, jau 
klausinėjo, kuomet įvyks mū
sų parapijos didžiulis meti
nis piknikas.

Birželio 18 d. klebonas kun. 
J. Aleksiūnas sušaukė para
pijos parengimų komitetą ir 
pranešė, kad parapijos meti
niam piknikui paimtas Klaš- 
čiaus parkas rugpiūčio 15 die
nai. Komitetas apsvarstė pik 
niko reikalus ir nutarė, kad 
piknike būtų renkami: Kara
lius, Karalienė, Karalaitis ir 
Karalaitė. Bus dainų progra
ma, laimėjimų ir kitokių pa- 
marginimų. Bilietas: parke 
bus 50c. (su taksais). Nutar
ta nusiųsti kiekvienam para
pijiečiui laiškelį su pakviet- 
mu į pikniką, pridedant ke
lis lakštelius karališkos šei
mos rinkimams. Balsuojant 
už karališką šeimą, reikės 
mokėti po 1 centą už balsą. 
Apie 6 vai. vak. prasidės šo
kiai.

Amžinojo rožančiaus Dr- 
jos bendra komunija bus šį 
sekmadienį, birželio 27 d.,9 
9 vai. mišių metu. Narės pra
šomos dalyvauti.

Maspetho Žinios

— 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.

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

Londonas. — A 
tuvų šimtai dešir 
eilės bombardavo 
karo industrijos 
tarpe ir garsųjį E 
tą. Nukentėjo i 
Hamburgo uostas

Ljyjaėta, ^d Paskutinę bomba 
L lygūs, kad ktį 25 anglų bom 

■į apdovanoti grįžo.
J-Jamomis tei Vokiečių radij 

219 So. 4th Street . Brooklyn, Jf• Gyve. kad bombardavin
(Wilhamsburgh Bridge Plaza) Wmafl ■ ■

gamomis tei Vokiečių radij

jiene, jŲra-
i neirinė aas

Shelter Isfand. Hgts, L.I., pas 
savo gimines — Kasvinke- 
lius.

• Danielius Alekna, Mas
petho Kirdų žentas, išvyko 
kariuomenėn. Tai jau trečias 
Aleknų brolis karys.

• Leit. Jonas Blieka birže
lio 17 d. Kalifornijoje vedė 
Catherine Cazier, kilusią iš 
Wells, Nevada. Dom. Bliekie- 
nė buvo nuvykusi aplankyti 
savo sūnų ir marčią.
• Fr. Kurienė ir Pratašienė, 

gyv. Maspethe, išvyko į W. 
Virginiją aplankyti savo sū
nų karių.

• Jūnj kap. P. Labanauskas 
sėkmingai studijuoja inžine
rijos mokslus Kalifornijos 
technologijos institute.

• Kap. inž. V. Kuizinas vie
ši Broklyne. Neseniai jis bai
gė Michigan universitetą.

supras rengėjų padėtį ir dar 
gausiau atsilankys liepos 11

Laukiama ir tikimasi, kad 
Lietuvių Dienon atsilankys 
labai gausiai „Amerikos” 
skaitytojai ir jų draugai ne 
tik iš Brooklyno, Maspetho, 
Bronxo, New Yorko, Wood
haven, Richmond Hill, bet ir 
iš New Jersey-iš Elizabetho, 
Newarko, Jersey City, Bay- 
yonnes, Patersono, Lindeno, 
Cliffside, Orange, Camdeno 
ir kitų vietų. Laukiama ir iš 
Connecticut, ypač iš Bridge- 
porto, Stamfordo ir kitų ar
timesnių vietų.

Jaunuomenei ir šokius mė
gstančiai „senuomenei” džiu
gu pranešti, kad bus geras or 
kestras-lietuviškus ir ameri
koniškus šokius gros Juozo 
Avižonio orkestras, kurs jau 
yra pasiruošęs.

Iš anksto prašome ir kvie-
ilsėiosi | clame visus lietuvius ga

J dalyvauti Keturioliktoje New 
Yorko Apylinkės Lituvių Die
noje liepos-July 11 d. Klas- 
čiaus parke.

Parduoda Namus

IŠ TARYBOS VEIKLOS 
I

Birželio 21 d. Apreiškimo 
par. mokyklos muzikos kam
baryje įvyko New Yorko 
Lietuvių Tarybos valdybos 
posėdis, kuriam vadovavo 
pirm. kun. N. Pakalnis. Pra
nešta apie prezidiumo dar
bus, apie būsimus, atliktinus 
planus, kurie patvirtinti, o 
prezidiumui pavestas jų į- 
vykdymas.

Iždininkui Juozui Garšvai 
atsisakius iš pareigų, nauju 
Tarybos iždininku išrinktas 
vicepirm. Pranas Bajoras; 
finansų sekretoriaus parei
goms eiti išrinktas vice-pirm. 
Juozas B. Laučka. Rudenį 
numatyta sudaryti plataus 
masto patriotinės veiklos 
komisija, kuri rūpinsis karo 
bonų pardavinėjimo plėtimu, 
Raudonajam Kryžiui pagal
bos teikimu ir kitais karo 
pergalei reikalingais darbais.

BAIGĖ MOKYKLAS
Visų Šventų aukštesnę biz

nio mokyklą baigė Teresė 
Kazakevičiūte; greitraščio— 
stenography dovaną gavo A- 
lice Baltramaitytė.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

j 'į Siekimas 
Iriosios tei- 
Tfriklausomy-

IŠLEIDO SŪNŲ KARIUO
MENĖN

Birželio 19 d. kariuomenėn 
išėjo Antanas Sijevičius. Iš
vakarėse jo motina, Ona Sije- 
vičienė, Angelų Karalienės 
par. Amžino Rožančiaus dr- 
jos pirmininkė, artima „A- 
merikos” bičiulė, suruošė 
jaukias išleistuves. Atsilan
kiusių tarpe buvo parapijos 
kunigai, jauno kario draugai, 
artimieji, brolis su šeima ir 
kiti. Visi palinkėjo kariui 
Antanui labai daug laimės 
kariuomenės gyvenime.

Ant. Sijevičius buvo pa
vyzdingas, rimtas jaunuolis. 
Labai mylėjo ir gerbė savo 
motiną.

r— ■ —J.
UJUBILffijmiŠ PAIKAS

U, kad jie ■ 
& jie galėtų 
M šalis ko
ky ne tik sau, 
kauliui.
Į'jtoje dar la- 

______ oe savo pa
štais metais komposJ savo šaliai. 

Vytautas Bacevičius! garbingiausiai 
sausio mėnesio pradžiliaugiažvaigždė 
parašęs septynias komlya. Tegu šalia 
jas. Pianui: Grand Fafsisvos, neprik- 
Impromptu — tai s 
veikalas; Lithuanian I L 
— Suktinį, Blezdi

NAUJI KCRIN

u

garsiąją Koelno 
ri esanti sunaik 
šiuo klausimu n 

C dokumento ko, laukdami s 
nuotraukų išaiši 

L* taip tik tedra esanti laha 
Lkadžmo-1“ geležinkelių 
Lt: tad iip labai svarbi mi

vilgiu. Bombarc 
žinkelių mazgą, 
ir katedrai.

Koelno miest? 
anglų ir kanadi 
Jiems vokiečia 
džiausio pasipri 
gelyje vietų Ko<

LIETUVE
jos trispalvė!

Seržantas la 
nuškaitis (jis k 
nasi Frank Ca 
tijos lietuvis 1 
vanotas medali

mėnesius New 
Klumpakojį ir Noriu L prof. Kazys 
Imdamas pagrindu Ii ,■ tenka su juo 
šokius, V. Bacevičius i Carleton kole- 
artistinėj formoj stj valstybėje) Jis tėra tik 22 

nius šokius. Paskutinis , *" ’ r ~~ ‘-----apatijos pro- bet jau jam p 
šytas veikalas piane pareigas jis " 

®sl2 d.
a apsigyveni- giausiaJis pa 
ike buvo labai ’

Be to, Bacevičius į ftuviškai veik- 
dainą su piano akomp ih asmenybė stojęs "savanc 
mentuA „Naktis iš Oke pogą ir asmenų vos baizes pž

Sonata N 2, op. 37 — 
dalių, kuri tęsiasi net 
nučių.

7 nacių lėktuvi 
yra gerokai a

tynėse Šiaurės
Jis prieš p

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

Birželio 26 d. šv. Jurgio 
lietuvių draugija turės savo 
Auksinio Jubiliejaus pikniką, 
įvyksiantį Dexter Parke, 
Woodhaven, N. Y.

Šv. Jurgio draugijos pikni
kai visada būna gausūs ir 
gražūs. Šis, kaip jubiliejinis 
piknikas, bus už visus iki 
šiol buvusius svarbesnis. Kie
kvienas New Yorko apylin
kės lietuvis kviečiamas jame 
dalyvauti.

A. Pavidžio orkestras gros 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga 50 centų, į- 
skaitant taksus.

Piknikas prasidės 2 vai. po 
pietų.

Rengimo Komisija.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

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

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

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

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

Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

Gatve

Miestas

Valstybė

nr.

PARDUOD

Šiuo metu Baceviči 
ria simfoniniam of 
naują simfoniją (N 3 
tūrių dalių, naudoda 
tuvių motyvus.

ijs j visą eilę 
draugijų, kur 
vardą. Jam čia 
:tuvių Tautinė 
japčiuopiamiau 
beiti „Lithua- 

Buvo visa ei-

ūmus, da! 
atakoje. Atvy] 
pirmą kartą ii 
tynęs, jis nušo 
čių lėktuvą ii 
du. Jo vyresn; 
pusantrų metų

5 namai, labai pigiai ir 
Gražiose ir patogiose viet 
ti parkų, krautuvių ir „s 
stočių.

L 
ikad prof. K. 
ištraukti iš

Kas nori pigiai įsigy ?^os ve^‘
bėkime, kad 
M Jis ir to
goje būdamas 
artimus san- 

496 Grand St., Brooklyn gyveni- 
Tel. EVergreen 7-11 M savo lai- 

& Bet ką gi 
■^vos gynimo 
Mitybinis dar- 

‘rMadtvir- 
i&ybinės as- 

Teikiamas geriausias Jautos ne ten, 
patikrinimas, prižiūrėjn-Ši daugiau 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšiL 

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 I Jhfi ISSl- 
f -Vidurio va-

nuosavybę, patartina ne; 
geros progos šiam pirkin

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

Saugok Savo

Stenger & Stenl^J111'
& ir toliau

OPTOMETRISTAS — OI

394-398 Broadway, Brool

S B

I

l

V$ 
B

ę S B

pasi-

’tuo tarpu 
p liepos 15 
flmerikos’

redakcijoje įw 
Žurnalo ketvirl 
ėjo pavėluotai, 
tuoniais pusią]

Naujame „S 
je” rašo Ant. 
(apie Vydūną), 
Končius (apie 
tykius su Lenk 
Simutis, J. žile 
J. Bogušas, K. 
labai įdomų pas 
dailininku Joni 
nigas St. Raila 
vos jaunimą), 
kas ir kt. Sės. 
apie savo pergy 
barduotame Be 
nis J. Baniulis 
paties didžiuliu 
gyvenimo aušre 
daugiau eilėraš

Lietuvių visu 
jos vadai, turėti 
mėtis „Studenl 
Juk tai vienin 
lietuviškas žurn

Lietuviška j
ALUDE]

KARŠTI UŽKAND20 
KASDIEN I

Patogi vieta užėjimul 
su MOTERIMS |

RHEENGOLD Extra Dry A
— Didelis pasirinkimas viso 

gėrimų

Juozas Zeidaj Ja gauti
411 GRAND STEEB

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 02591 
RALPH K R U O 

fotografė 
65 - 23 GRAND AVENt 

Maspeth, N. Y.

..

■to šiemet

* Lietuvą, 
ruošti.

i'lMima, bet 
pėdinti, jo 
pnui užti

Ant. 
^iparašy. 
With-

M dovana 
įrašyta. 
1'^ ka-

lo

Bolševikų sps 
niu laiku turi m 
kinių asmenų st 
gyvenimą Rusij 
namus raudone 
lietuviškus dal 
Tai propaganda 
įdomu, kodėl bi 
pavergėjai nedrį 
pagandos gyvu ž 

Gyvam žodžh 
galėtų lengvai a 
sijos kad ir pat 
Girą, ar Cvirką, 
Jie to nedaro, r 
nepasitiki, kad 
atsidūrę laisvės 
tų tokiais, koku 
skelbiasi ar yri 
Todėl čia yra a 
Rotomskis, kurs 
venime jokios 
turėjo.
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