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Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
UTŪS—VAKARIENE 
uintai namie ii geriausioi
Parengimams priimami užsakyti; |

Juozas Gintus Į

įpos 14 diena yra labai 
minga kun. Konstanti- 
L.I Vasiui, Worcesterio 
os Vartų parapijos kle- 
. Tą dieną jam sukanka 
etai amžiaus ir 30 metų, 
šventintas kunigu.

Jonu sveikinti šį sukak- 
įnką, veiklų Bažnyčios 
Stos darbininką. Kun. K. 
h pirmo didžiojo karo 
I buvo Amerikos Lietu- 
arybos narys. Yra reda- 
I „Moksleivį”, „Katali- 
r kitus spaudos leidi- 
Kelis kartus buvo Ku- 

■ Vienybės pirmininku, 
įa uolus, budrus ir veik- 
fetuvis.
įkime jam ilgiausių me

iį sugrįžti į ko jo kraujo, t]
davė kraujo J

— kaitė, Aid
darg, Kod 

Neseniai id 
CT padėjėj 
Gen. Cerebid 
skaitė ir St 3

Kviečiamo • 
paraginti sd 
į Raudonojo!

Itrūnienė jau 
is, kur jai pa- 
peracija. Lin- 
įgai ir veikiai

O. P.

ugijos pusme- 
las bus šį šeš- 
1 d., VI. Zabel- 
5 56 Rd., 8 vai.

'ašomi atsilan- 
ima dalis nau-

los bus V. J. 
oažnyčioje, 
ii. ryte.
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AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA Popiežius! Vasarą
ŠAUKIAMA RUGSĖJO 2-3 D. D

Amerikos Lietuvių Taryba 
nutarė šaukti apie pabaigą 
vasaros draugijų, spaudos ir 
kolonijų atstovų konferenci
ją karo rėmimo reikalams ir 
Lietuvos pagalbos klausi
mams apsvarstyti.

Jau gerokas laikas, kai lie
tuvių spaudoje buvo iškelta 
visuotinio Amerikos lietuvių 
Seimo arba Kongreso mintis. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas šį 
klausimą svarstė savo posė
džiuose ir birželio 1 d. paruo
šė konferencijos sumanymą, 
patiekdamas kartu bendrais 
ruožais jos planą ir pasiūly
damas vietą ir laiką.

Šis projektas buvo išsiun
tinėtas visiems Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariams, 
prašant juos pareikšti savo 
nuomones ir duoti patarimų 
bei sugestijų.

lietoje Kalifornijoje, 
įjame Los Angeles mie- 
įrelatas Julius Macie- 
as liepos 12 d. minės sa- 
liraus, turtingo gyveni- 
i metų sukaktį. Kai dau 
[to amžiaus sulaukę pa
čia senatvės negalavi- 
l, tai prelatas Maciejau- 
savo energij a atrodo 
) metelių nesulaukęs.
į1. Maciejauskas šiuo;kitokiais skambiais, bet la- 
|yra atsidavęs visomis ' ’ ’ 
nėgomis Los Angeles
ų gerovei. Tas lietuvių 

tfu skyriuj ^as kampas buvo labai

šo talkininkais, naciškos pro
pagandos „šinkuotojais” ir
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Japonai Neteko Dar 10 Laivų
Birželio 28 d. Vykdomojo 

Komiteto posėdyje buvo ap
svarstyti atėjusieji atsaky
mai (iš vienuolikos ALT na
rių nuomones pareiškė 9) ir 
padarytas galutinis nutari
mas. Priešingo konferencijos 
šaukimui nebuvo nė vieno bal 
so. Kai dėl laiko, tai beveik 
visi pasisakė už tai, kad kon
ferencija įvyktų pirmoje sa
vaitėje ateinančio rugsėjo 
mėnesio. Vieta — Pittsburg- 
ho mieste.

Todėl, pasiremiant visos 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
išreikštais pageidavimais, y- 
ra nutarta šaukti Amerikos 
Lietuvių Konferenciją — 
Pittsburghe, rugsėjo 2 ir 3 
d. d.

Apie konferencijos prog
ramą, delegatų rinkimo būdą 
ir kitus dalykus bus pranešta 

i spaudoje artimoje ateityje.

Bernas. — Pranešimas iš 
Romos sako, k^.d popiežius 

Pijus XII ir vakarą pasiliks 
Vatikane, nors ’gydytojai ir 
patarė jam karštas vasaros 
dienas praleisti Gandolfo va
sarnamy, kurs yra prie Alba
no ežero. r

Australiečiai Jau 
Dabar Atsilygina

Žuvę Bombonešiai

Graikų Karalius 
Apie Ateitį

bai ubagiškais vardais. Mat, 
tiesos žodis — jiems peilis 
po kaklu.

t Įdomu, kokiais vardais
giau bentei. nSas tokio pasiaukoju- Eastmaną apšauks komunis-

_ do. Duok, Dieve, kad, įaį įr jų pataikūnai. Žurnalą 
figos, deimantinės am- *

sukakties s
as galėtų dar daugelį 
ižiaugtis gera sveikata 
žiais savo darbais.

Variiė 
šeštais; 

Lietuvių Pik

Readers Digest” skaito mili 
sulaukęs, jonai žmonių. Tiesa visada

suranda kelius pasireikšti.

tižiausios nuo praeitų metų 
lapkričio 30-gruodžio 1 d. kau 
tynių prie Saliamono salų, kai 
japonai neteko 6 naikintuvų, 
dviejų karių transportinių 
laivų ir vieno prekinio^trans
porto. Tada amerikiečiams 
tas laimėjimas kaštavo tik 
vieną laivą.

Mundos bazė, kuri Naujo
sios Georgijos saloje, labai 
sunki laivais pasiekti, nes jos 
pakraščiai yra labai išvago
ti iškyšuliais, bet ji baigia
ma apsupti iš įvairių jūros 
dalių.

Pradėtas puolimas prieš 
japonus paliečia net 750 my
lių frontą. Keliose vietose 
drauge su amerikiečiais ko
voja australiečiai.

Laivyno sekretorius pulk. 
Knox su pasitenkinimu pa
reiškė, kad japonams suduo
tas naujas stambus smūgis.

Generolo MacArthur vado
vybėje praeitą savaitę pradė
ti puolimo žygiai prieš japo
nus Ramiajame vandenyne 
sėkmingai tęsiami ir toliau. 
Užimtose salose bei salų ba
zėse Amerikos kariuomenės 
daliniai papildyti, sustiprinti.

Šios savaitės pradžioje Ku- 
los įlankoje, prie N. Georgi- 
jos salos, įvyko laivyno susi
rėmimai, kuriuose Amerikos 
laivai išėjo laimėtojais. Japo
nai, manoma, neteko dešim
ties laivų, kurių šeši nuskan
dinti, o keturi sugadinti. Jū
rų kautynėse amerikiečiai ne
teko vieno šarvuotlaivio. Ga
lutinės žinios apie jūrų ko
vas dar negautos, tad japonų 
nuostoliai gali būti ir didesni.

Naujas japonų laivyno pra
laimėjimas išstato japonų ba
zę Mundoje labai dideliu pa
vojum šios kautynės buvo di-

Sidnėjus. — Australijos 
vyriausybė, pagal Amerikos 
nuomos - paskolos sutartį, 
aprūpina Amerikos kariuo
menės dalinius Australijoje 
įvairiais daiktais.

Australijos dirbtuvės ir į- 
vairūs sandėliai jau yra da
vę Amerikos kariams šių daik 
tų: 6 mil. švarkų. 7 mil. kel
nių. 3 mil. porų apatinių kel
nių. 10 mil. marškinių. 2.500. 
000 kepurių. 10 mil. porų ba
tų. 20 mil. porų kojinių. 8 mil 
megstinių. 9 mil. antklodžių. 
2 mil. apsiaustų ir kt.

Kairas. — Graikijos kara
lius Jurgis pareiškė, kad po 
karo, kai Graikija bus išlais
vinta, Graikijos žmonės patys 
nutars, kokią valdymosi san
tvarką pasirinkti-ar demo
kratinę valstybę su karaliu
mi priešakyje ar grynai res
publiką.

Karaliaus Jurgio pareiški
mui pilnai pritarė Graikijos 
vyriausybė, kuri neseniai iš 
Londono persikėlė į Egiptą. 
Graikų ministeris pirminin
kas Tsoudaros pareiškė, kad ! 
karaliaus pareiškimas yra la 
bai didelės reikšmės. Iki šiol 
užsieny dirbą graikai buvo 
paskendę ginčuose, kokia bus 
išlaisvinta Graikija. Vieni no
ri grynai respublikos, o kiti- 
demokratinės valstybės su 
karalium priešakyje. Kara
liaus pasisakymas daug pa
tarnavo vieningumui pasiek
ti.

Vėl Padidėjo
Washington. — Praėju

siais iždo metais — nuo 1942 
m. liepos 1 d. iki šių metų 

j birželio 30 d. — valstybės iž
das turėjo išlaidų 78,178,- 
885,240 dol., kas yra dvigu
bai daugiau nei metai prieš 
tai. Valstybės skola smarkiai 
padidėjo — jos dabar yra 
140 bil. 796 mil. 33 tūkst. 375 
doleriai.

92 nuošimčiai visų išlaidų 
pernai išėjo karo vedimo rei
kalams.

SIKORSKI ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJ
Londonas. — Čia pranešta, 

kad birželio mėnesį Ameri
kos bombonešiai Vokietijoje 
ir vokiečių valdomose terito
rijose numetė apie 3,000 tonų 
bombų. Puolimo žygiuose žu
vo amerikiečių 82 bombone
šiai; gegužės mėnesį žuvo 72 
bombonešiai.

Per tą patį birželio mėnesį 
priešas oro kautynėse su a- 
merikiečiais neteko 75 lėktu
vų, o 178 buvo apgadinti.

vion lenkų kariuomenės tar
nybon, bet tuometinė vyriau
sybė jo nepriėmė. Kai Lenki
jos gynimasis pairo, Sikors
kis buvo paskirtas nauju mi- 
nisteriu pirmininku ir vyriau 
siu kariuomenės vadu, kurio 
pareigas jis pradėjo eiti Pran 
cūzijoje. Jam teko surinkti 
lenkų kariuomenės likučius, 
sudaryti naują vienetą. Kai 
vokiečiai parbloškė Prancū
ziją, Sikorski sėkmingai per
kėlė keliasdešimt. tųkstančių

Liepos 4 d. vakare arti Gi
braltaro žuvo generolas Wla- 
dyslaw Sikorski, lenkų vy
riausybės ministeris pirmi
ninkas ir kariuomenės vyr. 
vadas. Drauge su juo žuvo 
dar 14 asmenų. Visi jie buvo 
pasikėlę didžiuliu bombone
šiu „Liberator” kelionei į 
Londoną. Lėktuvas nukrito į 
jūrą. Gyvas liko tik lėktuvą 
vairavęs lakūnas, čekas, kurs 
sunkiai sužeistas.

Sikorski grįžo^iš T^įm^jų 

Rytų, kur jis aplanke lehkų 
kariuomenės dalinius. Drau
ge su juo keliavo ir jo vie
nintelė duktė, Sofija Lesniow 
ska, kurios vyras yra vokie
čių nelaisvėje; jai buvo 29 
metai.

Generolas Sikorski buvo 62 
metų amžiaus. Jo gyvenimas 
buvo pilnas įvairumų. Jis bu
vo gimęs Galicijos dalyje. 
Inžinieriaus mokslus baigė 
Lvove. Būdamas studentu 
uoliai dalyvavo patriotinia
me lenkų sąjūdyje, suorga
nizavo slaptą lenkų šaulių są
jungą 1910 m. Didžiajam ka
rui kilus 1914 m. Sikorskis 
buvo paimtas į Austrijos ka
riuomenę, vėliau perkeltas į 
lenkų legijonus pulkininko 
laipsniu. Buvo austrų ir įka
lintas, kaip įtartas neištiki
mumu Austrijai.

Vokietijai ir sąjunginin
kams pralaimėjus, Sikorskis 
buvo vienas pirmųjų atsistei- 
giančios Lenkijos kariuome
nės organizatorių. Kai Len
kijai grėsė bolševikų pavo
jus, gen. Sikorskio vadovau
jamos armijos atrėmė rusų 
generolo Budenio puolimus. 
Kurį laiką buvo Lenkijos ka
riuomenės štabo viršininku. 
1922 - 23 metais penkis mė
nesius buvo ministeriu pirmi
ninku ir vidaus reikalų mini
steriu, vėliau karo ministe
riu.

1926 m. Sikorskis nutrau
kė santykius su maršalu Pil
sudskiu, su kuriuo anksčiau 
buvo artimas bendradarbis, 
ir išvyko į Prancūziją, kur 
jis parašė keletą knygų iš 
lenkų istorijos ir karinių da
lykų.

Kai vokiečiai puolė Lenki
ją, Sikorski pasisiūlė akty-

darbai išeina aikš- 
be reikalo „Laisvė-

Tamsūs 
tėn, tad 
jo” Bimba neriasi iš kailio, 
karščiuodamasis dėl prof. 
Pakšto ^pareiškimo, kad lietu-

Daug Persiskyrimų>s 17 d. sukaks lygiai 
metų nuo drąsaus, 
ško. nemaraus lakūnų 

11* Glf^e-1
joniįPeln po. Prieš dešimt metų 

prisirinkę ap ną šie du tautos sūnūs 
žygiui per Atlantą, 
ėtuvių tautos vardas 
aČiau žinomas, kad avi 
mokslui būtų pasitar- 

, kad atgimusios Lietu- 
inūs ir dukros ryžtųsi 
:otųsi dideliems dar

Perite

ius veikla
rijos R. Kry-
, daro nuolati-
3et žodžių ne- -j.--., 
rikia ir darbų, i AKlJl1
nes į Maspetho

mais,omote

,5 namai, labi Į jaunas vedu- Gražw
sūrios turi kiek ■ 
Ateikite savo 
ri prie „surgi- K

ti parkų, fc '
iūrint dabartinio meto

Kas nori į sunkumų, Dariaus ir 
antradieniais nuosaVyty£ > žygio ir mirties suka-

riet arba 7 — 10

ai paprastas — 
manomas, o la- 
s. Turime atsi- 
ienas bandažas 
vieną gyvybę.

ės, kad daug 
.us merginų au-

geros progoj urėtų būti atitinkamai
Kreipkite

J,U!
496 Grandė

TeLlVer

lėta. Jos minėjimas tu 
iprinti visų patriotiškų 
ų amerikiečių pasiry- 

I Amerikos karo perga- 
greitinti, Lietuvai lais- 
nepriklausomybę lai-

1SIUI

ws mėnesio laidoje 
ers Digest” turi labai 
|ir išsamų Max East- 
straipsnį apie bendra-

UITI IVOe. :pĮg WĮ W >jfu < e t Divlill:,>»Ai ikSTvii/ini

uskirstė savo 
į įvairias zo- 
imauti laiškų 
sse šalia savo 
rį. Pavyzdžiui,

tuojau praneš- 
tikraštis būtų

iti žemiau at- 
dijuoti ant at- 
išsiųsti. (Jeigu 
onėkit paklaus-

icijai

nr.

Teikiant
patikrinių
AKINIAI' ivimą su Rusija. Max

ainor [an, prieš keliolika me-
81 Įstiip^ jjęs į komunistinius ek-
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miaiJBrūsŲos skaičiumi ma- 
žo9#Ū\biaų kovos už visišką 
savo ^'ŲVę ir nepriklausomy
bę.

Gali nuo lietuvių tautos at
sitraukę, surusėję lietuviai 
šūkauti kiek tik jie pajėgia! 
Prof. Pakštas prieš vokiečių 
pavojų jau kovojo tada, kai 
daugelis to pavojaus nė ma
tyti nenorėjo. Jo demokrati
nės pažiūros, jo skelbtos to
li pramatančios idėjos pui
kiai žinomos ten, kur reika
linga.

Gali tie dvasios vargšai 
jam ir profesoriaus vardo ne
pripažinti. Jų „pripažinimo” 
jam visiškai nereikia. Apie 
tai sprendžia mokslo įstaigos, 
kurių viena seniausių Ameri
koje šiomis dienomis prof. 
Pakštą pasikvietė svarbiems 
mokslo dalykams dėstyti.

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša, kad na
ciai iš ūkininkų atima visas 
geresnes žemes. Ūkininkas, 
palikdamas savo sodybą, ga
lįs pasiimti vieną karvę, vie
ną kiaulę, penkias avis ir 
maisto dviem savaitėms. Vi
sa kita turi būti palikta tvar
koje, naujam gyventojui — 
vokiečiui. Yra buvę atsitiki
mų, kad ūkininkai turėjo pa
likti tėviškę per 20 minučių.

Daug nukentėjo Alytaus, 
Vilkaviškio, šakių, Naumies
čio, Tauragės ir Raseinių ap
skritys. Ištisi kaimai apgy-

vendinti vokiečiais, lietuviai 
grūdami į rytus, į smėlio že
mes.

Kol išskirstomą, pasitaiko, 
kad barakuose ūkininkai lai
komi po tris dienas, kartais 
be maisto ir be vandens. Visi 
darbingieji žmonės iš bara
kų vežami į Vokietiją, prie 
sunkių darbų. Jų išvežta 
daug. Suardytos šeimos.

Rėno, Nev. — Šis pagarsė
jęs persiskyrimais miestas 
birželio mėn. turėjo rekordi
nį „biznį”.

Paprastai birželio mėnuo 
yra žinomas vedybų gausu
mu. Reno miestas tą mėnesį 
garsus ir persiskyrimų-divor 
sų skaičiumi. Tą mėnesį čia 
teismas perskyrė 534 poras. 
Iš viso, per šių metų pirmą 
pusmetį Reno mieste divor- 
sus gavo 2,371 pora.

NACIAI PRADĖJO VASAROS PUOLIMU

394-S9S

lentus, gyvenęs komu- 
igf! ėję Rusijoje dvejis me- 

. iiikiai pažįsta Rusijos 
imą. Jis aiškiai pasisa- 
visišką pagalbos teiki- 
įsijai, tačiau nepritaria 
labai madniai Rusijos 

(Į nimo” politikai, kurią 
yt1 ; buvęs ambasadorius 
ii s ir kiti jam panašūs JI s.

Į tman drąsiai pareiškia, 
p ūkia kalbėti apie tikrą 

%, o ne tokį, kokį norė- 
[ matyti. Jis primena, 
tegalima užmiršti Lie- 
Latvijos ir Estijos už- 

no, kai nepuolimo sutar 
trasų ir rašalas dar ne- 
nudžiuvęs. Rusijos val- 
I santvarką jis vadina 
įvardu-žiauriausia dik-

kap£

Jietuviškoje spaudoje 
io bent žodelis kriti- 
įsijos atžvilgiu, komu- 
ipauda kelia didžiausią 
iną, apšaukdama pa
klausius lietuvius prie

Sovietų konsulato kažkokio 
laipsnio tarnautojas Rotom- 
skis komunistų spaudoje vis 
dar skelbiamas „lietuvių liau 
dies atstovu, Lietuvos žmo
nių nuomonės reiškėju.” Koks 
jis yra lietuvių atstovas, pui
kiai įsitikino tie asmens, ku
rie buvo atsilankę į Water- 
burio komunistų suruoštą pik 
niką. Ten kalbėjo išgarsintas 
Rotomskis.

Ar manote, kad šis „Lietu
vių tautos atstovas ’’kalbėjo 
lietuviškai? O gal angliškai, 
nes ten buvo ir amerikiečių?

Ne. Tas žmogus kalbėjo 
rusiškai. Neveltui neseniai 
Bimba pradėjo raginti savo 
paklusniuosius „nepamiršti 
rusų kalbos.” Matyti, savo 
tautos išsižadėję ruošiasi se
kančiam išdavystės žingsniui 
- išsižadėti ir lietuvių kalbos.

Nepavydime ir neapgailes
taujame tokio žygio. Jei 
jiems nebrangi lietuvių tau
tos laisvė ir gyvybė, jei jie 
gali keliaklupsčiauti savo mo
tinų kapų išniekintojams, jei 
jie gali liaupsinti be jokios 
ribos savo gimtinės kaimynų 
trėmėjus, tai kam jiems ir 
kalbėti lietuviškai?

VISI KLAUSIA
Daugelis „Amerikos” skai

tytojų klausia, kaip atrodo 
Lietuvių Dienos pasisekimo 
galimumai. Pranašu vargu 
kas gali būti, bet visi turimi 
daviniai rodo, kad ji turės 
gražaus pasisekimo.

Tiesa, daug kenks susisie
kimo klūtys—negalima va
žiuoti automobiliais. Bet kur 
nors reikia praleisti sekma
dienį. . . O kur jį reikšmin
giau, smagiau ir naudingiau 
praleisti, jei ne Lietuvių Die
noje, kur yra progų susitikti 
galybes pažįstamų, kur gali
ma daug įdomių žmonių pa
matyti.

Tad ir sakome: ir šiemet 
Lietuvių Diena bus įdomi, 
smagi, pilna malonumų. Tik 
visi tvirtai nusiteikime joje 
dalyvauti. Rengimo komite
tas pasirengęs visus nuošir
džiai sutikti ir priimti. Neap
vilkime tik viens kito.

Liepos 5 d. vokiečių kariuo 
menė Rusijoje pradėjo savo 
vasaros puolimą, kurio ru
sai laukė ir tikėjosi. Puoli
mas, pradėtas centraliniame 
fronte, 165 mylių platume, 
tarp Orelio ir Kursko. Bet, 
kaip skelbia Maskva, rusai 
priešą tvirtai pasitiko. Per 
pirmas puolimo 48 valandas 
vokiečiai netekę 13,000 ka
rių, 1,009 tankų, 314 lėktuvų.

Antrą puolimo dieną vo
kiečiam buvo pasisekę paimti 
du miestelius Belgorodo apy
linkėje, bet vėliau rusai tai 
atsiėmę. Specialūs rusų ka
riuomenės komunikatai skel
bė apie milžiniškus vokiečių 
nuostolius. Kautynėse buvo 
išsirikiavusios ištisos eilės 
tankų. Rusai buvę tinkamai 
pasiruošę sutikti vokiečių tan 
kus su savo tankais ir prieš
tankinėmis kanuolėmis.

PRIEŠO LĖKTUVAI VIDURŽEMYJE 
SKINAMI DIDELIAIS SKAIČIAIS

Sąjungininkų lėktuvai ne
duoda ramybės vokiečių ir i- 
talų aviacijos daliniams nei 
Sicilijoje, nei kitose Vidurže
mio jūros salose, kur tik yra 
ašies pajėgų. Vien tik liepos 
5 d. Sicilijoje sunaikinti 56 
priešo lėktuvai.

Amerikos viena skraidanti 
tvirtovė turėjo liepos 5 d. su
siremti net su daugiau kaip 
šimtu priešo lėktuvų-41 prie-

šo lėktuvas visiškai sunaikin 
tas. Tai didžiausias vieno lėk
tuvo laimėjimas prieš tokį di
delį priešo lėktuvų skaičių. 
Vien tik kulkosvaidininkas 
serž. Warmer nuskynė septy
nis priešo lėktuvus.

Nuo Pantellerijos paėmi
mo Sąjungininkų lėktuvai su
naikino 277 priešo lėktuvus, 
o patys neteko 78 lėktuvų.

lenkų Kanų į Augųjį" 2i°\eiJ 
įsteigė lenkų vyriausybės 
centrą, kurs ir šiandien vei
kia.

Kai vokiečiai puolė Angli
ją iš oro, lenkų lakūnai atliko 
svarbų vaidmenį ginant Ško
tiją. Lenkų lakūnai pasirodė 
gerais kovotojais prieš vokie 
čių aviacijos jėgas.

Sikorskio vienu didžiausių 
rūpesčių buvo išlaisvinti per 
du milijonu lenkų tremtinių 
Rusijoje, kur jie buvo bolše
vikų išgabenti iš rytinės Len
kijos dalies, kurią buvo už
ėmę bolševikai. Jis buvo už
mezgęs santykius su Rusijos 
vyriausybe ir pats nulėkęs 
pas Staliną. Iš Rusijos jam 
pasisekė iškelti į Persiją ir 
kitur apie 100,000 lenkų, Šię^ 
met balandžio 26 d. Rusijos 
valdžia nutraukė santykius 
su lenkų vyriausybe, apkal
tindama Sikorskio vyriausy
bę talkininkaujant vokie
čiams. Nežiūrint to, Sikorski 
rūpinosi atnaujinti su Rusi
ja santykius, tačiau reikalau
damas pagerbti lenkų teises, 
išlaisvinti lenkus tremtinius 
Rusijoje, leisti jiems teikti 
pašalpą.

Laikinai lenkų ministerio 
pirmininko pareigoms eiti 
prezidentas Raškevič pasky
rė Stanislovą Mikolajčiką, o 
karo ministeriu — generolą 
Marjan Kukiel.

Drauge su gen. Sikorskiu 
ir jo dukterim žuvusių tarpe 
yra generolas Klimecki, len
kų kariuomenės štabo virši
ninkas ; pulk. Victor A. Caza
let, Anglijos tautos atstovų 
rūmų narys; pulk. Marecki, 
lenkų štabo narys; pulk. Gra 
lewski ir kiti.

LIETUVIU DIENA Liep°s Ju|y11’43Wifclin KLASCIAUS - CLINTON PARKE
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus Ir žinias Amerika trumpina, savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

rams kelią pastoja šiomis 
dienomis pradėti amerikiečiu 
žygiai Ramiojo vandenyno 
salose. Japonai krapštomi 
lauk iš strateginiai svarbių 
salų.

Japonai labai lengvai įma
nomi sužaloti iš oro. Dau
giausia jų industrijos centrų 
yra 400 mylių jūros pakraš
tyje į pietus ir vakarus nuo 
Tokio, 
japonų 
Tokio, 
Kobės,
miestuose. Dabar japonai sa
vo industrijos centrus jau 
pradėjo iškilnoti į daugelį 
vietų, kad jie nebūtų išstaty
ti viename ruože.

Iš Filipinų salų japonai 
gauna chromo ir vario; iš 
Malajų—skardos ir gumos;

Čia apie 30 milijonų 
gyvena didžiuliuose 
Jokohamos, Nagojos, 
Osakos ir kituose

AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA

imnr ILK

■TIFTITVOQ 'ZMONIIT SKURDAS ATTC A [vokiečiai iš viso neleidžia grį- įjos konferencijoj? 
1LI1L I <v t/o ZilvaVl i liįJ o iv U IlVrlo nUv/i žti Lietuvon nei tiems 35,000 phijoj. Posėdžių ]

Lietuvą pirmą kartą oku- 'taus aerodrome ir laikomi 
pavus, okupantų valdžia 1940 lauke apie 3 savaites. Vietoje 
metų gale pasirašė su Ber- pažadėtų naujų žemių po 3 
lynu sutartį lietuvių iš Vo- savaičių tokio gyvenimo, Vo
kietijos ir vokiečių iš Lietu- kiečiai atskyrė darbui tinka- 
vos repatrijavimui. Sekant mus vyrus ir moteris ir nuga- 
tuo susitarimu, per kovo - ge- beno juos į Kybartus, į darbo 
gūžės mėnesius 1941 m. į Lie- komandas; likusius 210 asme 
tuvą sugrįžo apie 20,000 lie- nų, silpnų, senų ir vaikų, nu- 
tuvių iš Klaipėdos ir Suvalkų 
kraštų (daugiausia viengun
gių darbininkų, kurių šeimos 
buvo Lietuvoje) ir apie 53,- 
000 išvyko iš Lietuvos į Vo
kietiją. Mes jau žinom, kad iš 
tų 53,000 apie 35,000 buvo 
lietuvių, kurie dėl susidariu
sių nepalankių sąlygų turėjo 
palikti Lietuvą. Be tų, lega
liai iš Lietuvos išvykusiųjų,

iš Selangoro — anglies. Su- dar keli tūkstančiai pabėgo į 
matros saloje jie semiasi ži- Vokietiją slaptai. Einant pa
balo ir aliejaus; Borneo sa- sirašytąja sutartimi, legaliai
loje, jie gauna aukso, vario, 
gyvsidabrio, aukštos rūšies 
žibalo. Prancūzų Indo-Kinijo- 
je jie gauna ryžių ir anglies; 
Javoje jie grobia gumą, kvi- 
niną ir žibalą. Šiaurės Kinijo- 
joje jie kasa geležies rūdą ir 
anglį.

Naudodamiesi ekonominiai, 
japonai nesnaudžia ir politi
niai. Jie stengiasi patraukti, 
savo pusėn propaganda Bur
iuos, Malajų, Siamo ir net 
Filipinų gyventojus. Jie skel
bia, kad jų karas yra „Azijos 
žmonių karas prieš amerikie
čių ir britų išnaudojimą.” 
Burmoje jie buvo surengę de
monstracijas, kaip padėką 
japonams už „išlaisvinimą”. 
Siame ministeris pirminin
kas kėlė tostą „už Azijos 
žmonių galutiną pergalę, ja
ponams vadovaujant.”

Pavergtuose kraštuose ve
damas milžiniškas japoniz- 
mas, stipriai mokoma japonų 
kalbos. Tūkstančiai japonų 
šeimų atkeliama iš Japonijos 
ir apgyvendinamos paverg- : 
tose teritorijose. O jaunos

gabeno į Radviliškį, kur ba
rakuose ant durpyno jiems 
teko išgyventi visą žiemą.'Tie 
barakai nebuvo pritaikinti 
gyventi žiemą, dėlto daugu
mas jų ten sirgo. Taip nėra 
traktuojami nei nelaisvėn pa 
tekę rusai.

Čia paduodame tik dalelę 
tų žiaurių metodų, kuriuos 
praktikuoja vokiečiai. Lietu
viai neturi jokių savo įstai
gų, nei organizacijų, kurios 
galėtų užsistoti už tuos ne
laimingus arba jiems ’padėti. 
Todėl keli autoritetingi vy
rai, matydami savo žmonių 
vargą, išdrįso išdėstyti vi-

išvykusieji galėjo pasiimti 
su savim šiokį tokį, judomą 
turtą; viskas kitas ir jų neju- 
domoji nuosavybė — ūkiai ir 
namai tapo valstybės nuosa- sus tuos faktus ir prašė oku- 
vybe. pantų sustabdyti kolonizaci-

Vokietijai okupavus Lietu-Ją ir dėl jos vykdymo būdo 
vą, prasidėjo vokiečių grįži-1 susidariusį chaosą, kuris Ve
rnas į Lietuvą. Grįžo ne tiek da prie katastrofos. Vokie- 
vokiečiai, kurie kada

Vokie- 
nors čiai nenori prisipažinti prie 

Lietuvoje gyveno, bet daugu- kolonizaiejos vykdymo, kal
imoje visai svetimas Lietu
vai elementas. Vokiečiai su
darė specialią įstaigą rūpin
tis tų vokiečių kolonistų ap
gyvendinimu. Toji įstaiga va
dovavosi Generalkomisariato 
Kaune sudarytu protokolu 
naujakuriams apgyvendinti 
ir žemių bei kitų nuosavybių 
suteikti. Protokolas numatė 
iškėlimą žmonių, kurie tuo 
laiku gyveno vokiečių koloni
stams numatytose vietose. 
Einant tuo protokolu, be že
mių, kurios prieš repatrija
vimą vokiečiams priklausė, 
kolonizacijos tikslams turi 
būti paimtos nuosavybėn: 1) 
politiškai aktyviai pasireiš
kusių lenkų; 2) rusų ir 3) žy- 

moters/r jaunr/yraUabena- d5'. /ra Ienkas ‘f. Poli- 
x------- _>_x-------- -jjrendzia.vo-

ba apie repatriantų sugrąži
nimą, bet tas aiškiai matyti 
iš praktikos ir iš pačių auto
ritetų išsireiškimų.

„Deutsche Arbeit”, svars
tydamas vokiečių kolonizaci
jos problemas, prideda SS — 
Reichsfuehrerio žodį: „Mes 
nevartosime senų metodų ko
lonizavimui — primetant vo
kiečių kalbą bei įstatymus 
vietos gyventojams; bet pa- 
sirūpinsim naujas teritorijas 
apgyvendinti grynais vokie
čiais, turinčiais savyje tikrą 
germanišką kraują”. Oficia
lus organas SS — „Das 
Schwarze Korps” 1941 m. 
Nr. 34 straipsnyje „Germa
nizacija” pasisako: „Iš užka
riautų tautų vokiečiams jo- 

ięs, naudoms nėra. Geriausia

l^bu-lužsukęs pas galingą
į legaliai išsigelbėjusių lietu-I buvo plati ir įvairi,
viii, nei tiems keliems tūks- 700 delegatų nuo da ačnns, Otoną Didįjį (936—973

___- . . - . . — 1 . . '.Jaiu Ir n o i T Iri -J t
vių, nei tiems keliems tūks-į 700 delegatų nuo da 
tančiams Vokietijoje pasislė-Iganizacijų ir uni
pusių nuo pirmojo okupanto 
teroro. Tokiu būdu vokiečiai 
pagavo juos į spąstus — jų 
žemes ir turtus paėmė savo 
kolonizacijos naudai. Tačiau 
vokiečių kontroliuojamoje 
spaudoje ir atsakomingų val
dininkų pasisakymuose sten
giamasi atvaizduoti, būk lie
tuviai patys verčia ūkininkus 
keisti gyvenimo vietas. Tuo 
tarpu įžymūs lietuvių vyrai 
aiškiai pasakė vokiečiams, 
kad jie yra prieš tokias prie
mones, nežiūrint ar tai liečia 
lietuvius, lenkus ar Lietuvos 
žydus.

Lietuva iš senų senovės bu
vo žemės ūkio kraštas. Lie
tuvis myli savo žemę, tad at- 
plėšimas nuo jos reiškia jam 
moralinę mirtį. Pirmieji oku
pantai tai žinodami, nedrįso 
bent pradžioje visiškai atim
ti žemę, palikdami ją betgi 
ūkininkams nuolatiniam var
tojimui. šiandien tačiau mes 
matome kitokį vaizdą. Ūki
ninkai yra išvaromi iš savo 
ūkių, kurie be jokio teisinio 
pagrindo su gyvu ir negyvu 
inventorium yra perduodami 
sugrįžusiems vokiečių repat
riantams ir naujiems koloni
stams.

Vokiečiai vaduojasi aukš
čiau minėtu protokolu ir taip 
pat iki šiol negirdėtomis, esą 
kažkur paskelbtomis, instru
kcijomis, apie kurias nieks 
nieko nežino. Jeigu ir būtų 
paskelbtos, tos instrukcijos 
negalėtų duoti teisinio pama
to toms žiaurioms priemo
nėms.

Jau dveji metai, kai vokie
čiai perėmė Lietuvos ekono
minį gyvenimą į savo rankas. 
Deja, per tą visą laiką nieko 
nebuvo padaryta suteikti, 
kad ir mažiausių, vilčių Lie
tuvos ūkininkams, kas suda
rytų elementarines ^^lygas

jojoje 
irAigė- 
, vy-

Instituto direktori 
progų padaryti plač 
dingų pažinčių. Vie 
buvo pavesta Centre 
glaudesniam sujung 
ną stambų bloką. Ši 
mu referatus patie 
profesorius O. Halei 
vegų profesorius Ha 
Diskusijų metu Ins 
rektorius kalbėjo a 
vos kultūrinę prikl 
Vakarams, ne Ryta ,511iauV| 
kalbos keli kiti dek _^vals- 
agavo simpatiškai Į 
tautų tvirtą nusista 
ti laisvomis valsty 
tampriai dalyvauti’ 
Europos dvasinėje 
rialinėje kūryboje, i

Taipgi teko dalyv 
gely posėdžių, kur <35 juos į 
tautų reikalai buve 
mi ir visas progas 1 
doti Lietuvos nusisĮ 
aiškinti.

įkurta 
£;be to, 
.sjaymą,

rjSODIOS, 
$pera- 

įjios s&- 
■įesileja, 
gilome- 

sakant,

- apginti, 

įpeįsi- 
įgilusios 
.į Tiktai 
^užpulda- 
' tautelių

$yduk- 
-jkus jos 
jrąžinda- 
ijusiems

Instituto direktorių
fesorium į Mini toskliek- 

! ^TUSIOS 
2. kadge-

Carleton College 
field, Minn., pakvi 
tuto direktorių vien 
tus dėstyt ten pSlačū 
tą antropogeograf 
mant Centrinę ir Ši<

kėši Lenkijoje, Čekijoji 
tur. Viešėdamas Oton 
žiojo dvare jis girdėjęs 
kojant apie moterų va 
„Į vakarus nuo rusų 
—rašo jis,—yra motei 
stas. Tenai jos pačios 
žemę ir vergus. Iš vei 
susilaukia vaikų, bet 
riai gema sūnus, tai j 
do. Jos jodinėja žirgs 
čios dalyvauja karuo 
sižymi drąsumu ir 
mu... Žinia apie tą 
yra teisinga, nes man 
šakojo Hutą, Rūm k 
(—Otonas, Romos ka 
Į vakarus nuo šio mis 
vena slavų gentis, ku 
naši Abba (?). Ji 
pelkėtoje Mieškaus v 
je”.

Paskaičius šią žinu 
ta į akį tai, kad tas 
terų miestas” lokalizi 
tarp rusų ir slavų: j 
vakarus nuo rusų, 
taip pat į vakarus 
kažkokia slavų genti 
apibrėžimu Ibrahim 
kubas tą „moterų v 
aiškiai išskiria iš 
pasaulio ir duoda tei 
sakyti, jog toji am

Amerikos Lietuvių Taryba nutarė šių metų rugsėjo 
2 — 3 d. d. kviesti Amerikos lietuvių konferenciją. Jos pa
grindinis tikslas, be abejonės, yra stipriau sujungti lietu
vius amerikiečius šiandie svarbiausiems darbams: viso
mis jėgomis aktyviai dalyvauti Amerikos karinėse pastan
gose užpuolikiškai ašiai sutriuškinti. Antras jos tikslas — 
padidinti, pagyvinti ir paryškinti lietuvių amerikiečių pa
galbą mūsų tėvų žemei, Lietuvai, kad ji išsilaisvintų iš na
cių verguvės, apsisaugotų nuo patekimo kiton nelaisvėn ir 
taptų visiškai laisva, nepriklausoma valstybė.

Tenka pripažinti, kad visuotiniam Amerikos lietuvių 
suvažiavimui nėra didelio, entuziastiško pritarimo. Tam yra 
rimtų priežasčių. Pirmiausia, karo padėtis verčia susilai
kyti nuo masinių kelionių į tolimas vietas. Antra, šiandie 
visi pajėgūs ir sveiki asmens yra užversti svarbiais dar
bais, reikalingais, tiesioginiai ar netiesioginiai, karo pas
tangoms, tad nelengva keletai dienų atsitraukti iš kasdie
ninio darbo. Trečia, nemažai bijoma, kad įvairių pasaulė
žiūrinių įsitikinimų žmonių bendrame susirinkime gali būti 
nereikalingų barnių, asmeniškumų, kurie gali tik pakenkti 
ir taip dar nevisiškai susicementavusiam Amerikos patrio
tinių lietuvių vieningumui. Ketvirta, abejojama ar toks vi
suotinis atstovų suvažiavimas galėtų kuo nors patarnauti 
Lietuvos laisvinimo bylai.

Čia ir norisi į tas priežastis atsakyti. Iš anksto pasisa
kome, kad toms kliūtims neskiriame pirmaeilės reikšmės, 
todėl mūsų samprotavimai gali būti ir šališki.

1. Teisybė, karo padėtis verčia susilaikyti nuo nebūti
nų kelionių traukiniais, kurie pirmiausia privalo tarnauti 
grynai tiesioginiems kariniems reikalams. Bet ir nešaukia
mas milžiniškai masinis susivažiavimas. Šaukiama konfe
rencija, kuriai užtektų ir šimto asmenų, jei tik būtų atsto
vauja visoms svarbiausioms organizacijoms, jeigu būtų at
stovai iš visų didesniųjų ir veiklesniųjų vietovių.

2. Visi esame užimti būtinais darbais, visiems svarbu 
nenutraukti darbo net ir trumpiausiam laikui, tačiau mū
sų krašto vyriausybė, dirbtuvių vadovybės ir kitos įstai-

amą
kiekį dienų poilsio — atostogų, todėl jau dabar būsimiems 
konferencijos dalyviams reikia sutvarkyti laikas taip, kad 
rugsėjo pirmoji savaitė būtų pasirenkama poilsiui, žinoma, 
konferencija nebus tikro poilsio dienos, tačiau svarbus tik
slas turi nulemti patriotingo lietuvio amerikiečio pasirinki
mą, kaip jis sau priklausantį poilsio laiką gali sunaudoti. 
Giliai tikime, kad Amerikos Lietuvių Konferencija yra toks 
įvykis, kurs vertas nemažo ir pasiaukojimo.

3. Nėra jokio labai rimto pagrindo manyti, kad bend
rame didesniame susirinkime gali kilti labai didelių bar
nių, susipykimų. Nuo pat pirmosios Lietuvos okupacijos 
pradžios įvairių įsitikinimų lietuviai amerikiečiai žymiai 
pasikeitė daugeliu atžvilgių. Kas buvo neįmanoma 1939 me
tų gale, šiandie visiškai galima. Aišku, reikia geros valios 
iš anksto, prieš konferenciją. O mes neabejojame, kad tos 
geros valios lietuvių visuomenėje yra labai daug. Kur gi ra
si namus visai be dūmų. Net ir mūsų šalies vyriausybėje, 
kurią sudaro tų pačių politinių pažiūrų žmonės, būna net 
viešai labai smarkių cenzūruotinais žodžiais pasikeitimų. 
Sunkiausia buvo pradžia, kai teko organizuoti Am. Lietuvių 
Tarybą. Ledai jau pralaužti, tad ko bijotis, kai sveika lietu
viško vieningumo srovė prasiveržė ir lekia į priekį?

4. Abejoti, ar toks susivažiavimas gali ką nors gera 
Amerikai ar Lietuvos laisvinimo reikalui pagelbėti visiškai 
netenka. Organizaciniame gyvenime reikalingas nuolatinis 
judėjimas. Jau pats įvairių vietų ir skirtingų grupių as
menų susitikimas yra labai reikšmingas. Kiekvienas konfe
rencijos dalyvis, sugrįžęs į savo gyvenimo vietą, gali bū
ti ne tik gyvesnis idėjos skleidėjas, bet ir nepalaužiamas 
jos gyveniman vykdytojas. Reikalinga, kad dažniau susitik
tume, kad įvairių miestų, draugijų, susibūrimų asmens 
viens kitam būtume bendradarbiai, įvairių naudingų suma
nymų įvykdymo receptais pasidalintojai.

Mūsų giliu įsitikinimu, amerikiečių lietuvių organiza
cijų ir vietovių platesnio masto susivažiavimas labai rei
kalingas ir net būtinas. Jis reikalingas, kad tvirčiau susi
organizuotume Amerikos karinėms pastangoms remti. Jis 
būtinas, kad tampriau ir vieningiau dirbtume Lietuvai iš
laisvinti. Viskas priklausys nuo būsimų jo dalyvių geros 
valios, nuoširdaus patriotizmo, nuo sugebėjimo drąsiai 
žvelgti tikrovei į akis ir ryžtingai apsispręsti.

Ko didesnis ir rimtesnis Amerikos lietuvių susiorga- 
nizavimas, juo naudingiau Amerikai. Ko nuoširdesnis ir 
platesnis Amerikos lietuvių vieningumas, juo šviesesnė 
Lietuvos išlaisvinimo viltis ir jos nepriklausomo gyvenimo 
ateitis.

Indo-Kinijos, Filipinų ir To
kio, kur jie lavinami ir auk
lėjami specialiems japonų 
administracijos tikslams.

JAPONAI TURI BŪTI NUGALĖTI!

Šiuo metu japonai valdo 
300 milijonų žmonių ir 3,250,- 
000 kvadratinių mylių žemės 
plotą. Per trumpą laiką, nuo 
1941 m. gruodžio 8 d., japo
nai suskubo užimti svarbias 
pozicijas, kurių jie norėjo, 
kurioms ji ruošėsi. Japonijai 
šiuo momentu gal ir nerūpi

užimti daugiau teritorijos. 
Jai svarbu išlaikyti tai, ką ji 
pagrobė, sujungti pavergtus 
žmones, tiksliausiai išnaudo
ti laimėtus žemės turtus ir 
gyventojus. Jai dabar svarbu 
laimėti ko daugiausia laiko, 
kad įsistiprintų naujai už
grobtuose kraštuose. Jų no-

Javo jo-

SU! valstybė jieškotina 1 
ropą; jo kursas apid arba šalimai jų. Ma 
geografinius klausi^ 1^. įr lietuviai kaip tik i 

į vakarus nuo rusų, 
pusėje jų žemių, i 
upės, vėl gyveno sh 
nes. Kai kurios iš 
žemumoje tikrai 
lenkų karaliaus ir ( 
džiojo vasalo, M 
(960—992). Vadin 
aiškiai miglotos ir 

ti į „Amerikos” reda s hetitų, nors ir miglotos ii 
I' ------- ” tiksliai apibrėžtos,

atitinka ano meto 
faktus ir politines 
bes. 0 jis, be anų ( 
užsimena, kad su , 
valstybe rytuose 
rušaFjK’us), o šia 
sai (Brūs), kurie j 
apgaubiančių ju( 
Taigi, prūsų (Boi 
tmių giminaičių, 
rėjusi būti anoji „ 
stybė”, amazoni 
ma. Bet ar taip iš 
vo?

Sulyginę grail 
Ibrahim - ibn - Joi 
mis, aiškiai mato

arba šalimai jų. Ma

iš dalies net sociali 
tūrinius ir ekonomu 
taręs su keliolika 
veikėjų, direktorius 
mą priėmė ir liepos .i^dos 
žiavo į Minnesotą. iJInstitutas veiks ir 

L. K. Instituto vi 
nistracinį darbą tek

:sjarchato 
išbuvo ne 
: valdovės, 
tod ama-

2 dievams 
■ prie mal- 
.mergaites 
rdoma dar

kiečių Generalkomisariatas. jas stumti kuo toliau į ry 
Jau pats „protokolas” pa-Jau pats „protokolas” pa- tus!” Kitas aukštas pareigū- 

kankamai skaudžiai palietė nas Backe, kalbėdamas vie- 
kraštą, gi tos vokiečių kolo- n^.am ®V,slr^n^nlv’. ^.u0 
nizacijos įstaigos darbas pra

Savo didžiulei imperijai iš- etikoje pasireiškė dar aršiau, 
laikyti ir apginti, japonai . ...
stato stiprią aviaciją. Sako
ma, kas mėnuo japonai pasi
gamina nuo 800 iki 1,000 
naujų lėktuvų. Visi jų pa
kraščiai aprūpinami aerodro
mais. Jie visur ruošia dide
lius įsistiprinimus, nes žino, 
kad Amerika galės iš oro iš
laipinti savo karių dalinius, 
tad jie ruošiasi ir sausumos 
kovoms.

Japonai yra toks priešas, 
kurs pareikalaus didelių au
kų. Ko ilgiau jis galės laiky
tis užimtose vietose, tuo 
brangiau kaštuos amerikie
čiams ir sąjungininkams juos 
nugalėti. Geriausias ir tik
riausias talkininkas yra Ki
nija, kuri jau septinti metai 
didvyriškai kovoja prieš ja
ponus. Kinijai pagelbos su
teikimas yra pats didžiausias 
reikalas. Kinijos pasitrauki
mas iš kovos lauko būtų ne
apsakomas ir neapskaičiuo
jamas nuostolis. Šalia to, Triū
sų kariuomenės ir krašto va
dovybė puikiai žino, kas 
veiktina. Todėl tikėkime, kad 
pradėti puolimai Ramiojo 
vandenyno salose, arti Salia
mono salų, yra pradžia dide
lių veiksmų prieš pavojingą 
priešą, kurs su jokiomis ko
vos priemonėmis nesiskaito.

Gen. MacArthur, atvykęs iš 
Filipinų į Australiją, pareiš
kė, kad jis sugrįš į Filipinus. 
Jis dabar vadovauja nau
jiems puolimams prieš japo
nus. Tegu laimina Dievas jo 
visus žingsnius. Tikėkime, 
gen. MacArthur sugrįš į Fi
lipinus, o mūsų kraštas susi
lauks saugumo dienų!

Raudonojo Krykus tar
nyba niekada ųesrfstoja. Pri
sidėk pire jo^jRirdamas sa
vo auką Karo -Fondui. Auko
ki tuojau. Dabar.

Didelis skaičius lietuvių liko 
išmesti iš savo nuosavybių, 
nes be paskelbto plano ta įs
taiga turi visą eilę slaptų in
strukcijų, visai naikinančių 
aukščiau paskelbtą „proto
kolą” ir duodančių neribotą 
teisę šeimininkauti. Žmonės, 
kurie iš savo žemių prašalin
ti, tuojau priskaitomi prie 
bedarbių ir siunčiami į Vo
kietiją darbams. Rusai irgi 
gabenami iš Lietuvos į Vokie 
tijos užimtas Rusijos žemes. 
Taisyklės numato, kad iš
kraustyti iš savo žemių lietu
viai turi būti apgyvendinti 
kur kitur ir jie gali paimti su 
savim baldus, 15 kg. 
asmeniui, 1 karvę, 1 
ir 5 vištas kiekvienai 
Lenkams ir rusams 
neleidžiama pasiimti.

Praktikoje ir to neduoda 
su savim pasiimti. Ypač blo
gai yra tiems, kurie pateko 
į lenkų ir rusų kategorijas. 
Iš visos praktikos matyti, 
kad vokiečiai buvusįjį Lietu
vos — Vokietijos parubežį, 
kaip tai Šakių, Vilkaviškio 
bei Tauragės apskritis, nori 
išimtinai vokiečiais apgyven
dinti; iš tų apskričių kraus
tomi visi nevokiečiai. Jau 
1941 m. rugsėjo mėnesio vi
dury tų apskričių gyventojai 
buvo kraustomi. Visi su vai
kais ir ligonimis turėjo aplei
sti savo ūkius. Tokie parėdy
mai dažnai buvo duodami na
ktį ir iškraustomiesiems bu
vo duodama 15-20 minučių 
pasiruošti kelionei. Blogiau
sia, vokiečių administracija 
tokius iškraustymus atlieka 
ne pati, bet verčia vietinius 
valdininkus tai atlikti, grą- 
sindami jiems išsiuntimu iš 
Lietuvos.

Pav., 1941 m. rudenį labai 
didelė ūkininkų grupė buvo 
iškeldinta iš Alytaus apskri
ties. Jie buvo surinkti Aly-

Išsireiškė sekančiai: „Erdvės 
klausimas mūsų tėvynėje dė
ka mūsų Wehrmachto (ka
riuomenės) yra išspręstas. 
Vokiečių valstietis stovi 
prieš didelę užduotį — apgy
vendinti naujas teritorijas ir 
laimėti jas germanizacijai”.

Tie visi oficialių asmenų 
pasisakymai aiškiai parodo 
mums, kad Lietuvoje turi
ma reikalo ne su repatriantų 
apgyvendinimu, bet su pla
ningu kolonizavimu. Tą pa
tvirtina ir kitas faktas, kad

virkščiai, vokiečiipl ausy- 
bė palaiko netvari; ^nrtą
pirmojo okupanto. -<?ilp .£"bū
du lietuvis ūkininkai baisin
gai laukia rytojaus.

Lietuvių atitinkamos įstai
gos (deja, tiktai buvusios) 
pakartotinai iškėlė vokie
čiams lietuvių ekonominio 
gyvenimo neigiamus pasirei
škimus, prašydamos pageri
nimo. Tačiau nieks jų nepai
sė. Tokiu būdu palaipsniui 
lietuvių ekonominis gyveni
mas smarkiu tempu smunka, 
produkcija mažėja, gyvasis 
ir negyvasis inventorius ny
ksta.

talpas: 222 South 91 #Azijo- 
Brooklyn, N. Y. Jo i s pakraš- 
das bus pavestas glo isy).—Kaip 
J. čepukaičiui ir J J zsnetiek 
Dabartinis direktori z primin- 
algos nebeims. Jam į eilutes, 
tik"-naūjų^'ny gų re 
mas bei rašymas, , 
dar šiemet patiekti 
dvi. naujas knygutėjeužma- 
tariamasi su adv. K ^.ibn.Jo. 
la, kad jis imtųsi ras; ™jju- 
vos Istoriją, kurios i 
prof. J. Stanton, nes^ 
tolimus kraštus.

Dr. K.
Lietuvių Kultūrinio 

direk

? senses
■jraamazo-

i šis semitų 
Muje ke
is ir Pietinę 
iojis buvo

Dvi Įžymios
MokysisAmeg Našlė

Stepas Zobarska

J. K—s.

IŠ LIET. KULT. INSTITUTO VEIKLOS

maisto 
kiaulę 
šeimai, 
karvės

Geradarių aukos
Lietuvių Kultūrinio Insti

tuto nariai palengva vis au
ga. Naujais nariais malonu 
yra pasveikinti ir dėkingai pa 
minėti generalinį konsulą Jo
ną Budrį, ponią Starkienę, 
veikėją iš Los Angeles, kun. 
St. Railą iš Philadelphijos, 
buvusį karo kapelioną kun. 
J. Jonaitį iš Vail (Arizonoj), 
kun. Dr. J. Starkų iš Elizabe
th©, N. J., rašytoją kun. J. 
Prunskį iš Chicagos ir M. Žit
kų iš Clevelendo. Gen. konsu
las aukojo $25.00, visi kiti po 
$10.00. Visiems tariu nuošir
dų ačiū už gražią paramą In
stituto darbams.

Įplaukė truputis aukų ir 
nuo kitų asmenų bei organi
zacijų; Maldos apaštalavimo 
dr-ja iš Waterbury (per po
nią Dumšienę) atsiuntė $5.00 
p. Bulota iš Baltimore$5.00, 
ponia Švelnienė iš Čikagos 
$5.00, kun. K. Paulonis iš 
Brooklyno $5.00, Marija Auk- 
štaitė iš Montrealio $5.00.

Knygelių nemaža išparda
vė kun. J. Bakšys iš Roches
ter, N.Y., J. Leonaitis iš Hart 
fordo, ponia M. Colney iš Wa 
terburio.

Visiems aukotojams ir kny 
gelių platintojams šia proga 
tariu viešą didelį ačiū už jų 
gerą širdį.

Tarptautiniai santykiai
Instituto direktorius išvys 

tė ir palaikė gerus santykius 
su eile svarbių įstaigų ir as
menų. Paminėtinas dalyvavi 
mas Pan-Europos konferen
cijoj ir jos išrinktose komisi
jose; čia Lietuva nebuvo ty
lomis praeita: Instituto di
rektorius pasakė keletą kal
bų ir dalyvavo diskusijose. 
Pan-Europos idėjai tebeva
dovauja jau nuo 1923 m. gra
fas Coudenhove-Kalergi, o jo 
darbą materialiai globoja 
New Yorko Universitetas. Ju 
dėjimo tikslas: įkurti visos 
Vakarų Europos laisvą val
stybių federaciją. Judėjime 
dalyvauja daug žymių politi
kų: prancūzų, austrų, belgų, 
ispanų, šveicarų, lenkų ir 
kitų. Iš Baltijos tautų kol kas 
man vienam tenka dalyvauti, 
nors seniau (prieš šį karą) 
Pan-Europos judėjime daly
vavo nemaža intelektualių ir 
iš Lietuvos šiaurės kaimynų.

Verta paminėti ir dalyvavi 
mą Amerikos Politinių ir So
cialinių Mokslų Akademi-

Wellesley, Mass. į 
miesto moterų koleg 
einančiais metais 1
Indijos tautinio judė; pririšo kumelį prie varčic 
do Nehru dvi anūkės UiviiĮ šiengalius ir jau ruošė 
draleka, 19 metų ir I hktė atsisuko į motiną ir suš 
ra Pandit, 16 metų. |

Abi seserys jau yi ^taulabai patinka šitas ja 
kusios. Vasarą jos
Amagansett, Long Is 
j e pat kolegijoje yra

(Tęsinys)

^ktė atsisuko į motiną ir suš

galvot apie patikimą. r. 
su vaiku. Ponaitis neatf

sis ir Kinijos vado Či * ,lnon> pasakysiu tau aL 
šėko žmona, kuri nese gausia merga galėtų

1x^1,•„ ; * M OST WKS ZffiOgUS SUra
koks kumelys, koks 1baigė kelių mėnesių 

mą Amerikoje.
taip patinka, tai ir tek

Laiku PasigaiĮ’:’S;skarąi išdūmg
Pasmerkto ji, visa drebėdama iš pj

Detroit. — Liepos anapus daržo, irsenu1 
turėjo būti pakartas^/®aW Prakaitas išpylė 
Stephen, vokietis, sali] 
vininkas. Jis buvo n' 
pakarti kaip išdaviki

svetimus žingsnius visišl 

niršo ji, užtrenkdai 
M aš tau ir bekaposiu mbuvo pagelbėjęs vien? v • posiu ™kiečiui kiro lakūnui, k PT

, - .v T7. ’ A Šitaip atzerti motinvo pabėgęs is Kanado r
Stephano pasigailėj f, 

zidentas Roosevelt. Ss ^aplinkui, dunksojo apš 
sigailėjime prezidentas >;utlv.0Pal^i pačią tr 
dė, kad Stephano kali papėdėje. Pro 
bejotina, tačiau reikli JyIla “a^yti kada 
žvelgti ir į nusikaltim ^^108 kojų

Jam dabar paskirtai ° ‘ 
jimas ikį gyvos galvos juw4cm*.oij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - — I Aplinkui suverstos didžr

— Kas išsižadėjo mūs 
bos, tegu išsižada ir 1 
duonos!

1 ...ir Pa^ei PacU trob 
x __j ne 

fc matyti kada ne k: 
, nuo :

■sniegas.
įvkė iš krūvos juodalksn 

^sveikatos, norint išvi 
Ujusią, šaką. Iš rudens 
p tad dabar nuo ryto ligi 
p kūleliais ir krovė trc 
rw stogo kraštą, bet ji
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viso neleidžia grį- jos fe 
n nei tiems 35,000 phijoj. 
igelbėjusių lietu
sius keliems tūks- 
^okietijoje pasislė- 
pirmojo okupanto 
siu būdu vokiečiai 
)s į spąstus — jų 
urtus paėmė savo 
os naudai. Tačiau 

kontroliuojamoje 
r atsakomingų val- 
įsisakymuose sten- 
ivaizduoti, būk lie- vegų 
/s verčia ūkininkus 
enimo vietas. Tuo 
nūs lietuvių vyrai 
įsakė vokiečiams, 
a prieš tokias prie- 
žiūrint ar tai liečia 
lenkus ar Lietuvos

AMERIKA 3

buvo platjJ
700 delegat.) 
ganizacijų

Progų pjd 
dingų pd

iš senų senovės bu- 
ūkio kraštas. Lie- 
savo žemę, tad at- 

iuo jos reiškia jam 
mirtį. Pirmieji oku- 
. žinodami, nedrįso 
žioje visiškai atim- 
palikdami ją betgi 
is nuolatiniam var- 
iandien tačiau mes 
šitokį vaizdą. Ūki- 
a išvaromi iš savo 
ie be jokio teisinio 
su gyvu ir negyvu 
im yra perduodami 
;ms vokiečių repat- 
ir naujiems koloni-

glaudesni 
ną stambi 
mu refers] 
profesorė 
“TiprofJ 
Diskusijų J 
rektorius d 
voskuld 
VakaraJ 
kalbos fed 
agavo sįd 
tautų t3 
ti laisvoj 
tampriai d 
Europos d

ai vaduojasi aukš
tu protokolu ir taip 
31 negirdėtomis, esą 
įskelbtomis, instru- 
apie kurias nieks 

:ino. Jeigu ir būtų 
s, tos instrukcijos 
duoti teisinio pama- 
žiaurioms priemo-

eji metai, kai vokie- 
mė Lietuvos ekono
minių į savo rankas. 
' tą visą laiką nieko 
padaryta suteikti, 
ažiausių, vilčių Lie-į 
ininkams, kas 
nentarines - J

.it” ft* 1 ° ~1

LIETUVOJE BŪTA AMAZONIŲ?
kų legendos taria bū
tingą ir narsią moterų 
pramintą amazonėmis, 
[gyvenusios Mažojoje 
!, Juodosios ir Aigė- 
arų pakrantėse. Vy- 
s jų miestas, sostinė, 
[ Themiskyra, įkurta 
Įermidono upės; be to, 
eigusios dar Smyrną, 
į, Kymą, Miriną ir ki
bios nepriklausomos, 
■os, vyriško tempera- 
moterys turėjusios sa- 
hlienes (Penthesileja, 
fe), raitąją kariuome- 
liges — žodžiu sakant, 
j, kas reikalinga vals- 
judaryti ir apginti, 
joms tiktai vyrų, ku- 
į savo karalystę neįsi- 
usios, jų nekentusios 
kis kovojusios. Tiktai 
tartą į metus užpulda- 
[kaimyninių tautelių 
pagrobdavusios juos į

Taipgi J 
gely pos^ 
tautų rd 
mi ir vias J 
dotiLietJ 
aiškinti.

Instituto
fesorit 

Carlet® j
field, girioms išdegindavusios 
tutodiręįJ 
tusdėstj 
tą antįj 
mantCeS 
ropą; jvb 
geografinį 
iš dalies 
tūrinius ii J 
taręs su d 
veikėjų, fe 
mą priėmė?!
žiavo į Mq 

lastitd 
L. K. J 

nistracinį-.j 
tiį„Amerd 
talpas: E 
Brooklyi.5 
dasW

užsukęs pas galingą anuo
met Vokiečių imperatorių 
Otoną Didįjį (936—973), lan
kėsi Lenkijoje, Čekijoje ir ki
tur. Viešėdamas Otono Did
žiojo dvare jis girdėjęs pasa
kojant apie moterų valstybę. 
„Į vakarus nuo rusų (Rūs), 
—rašo jis,—yra moterų mie
stas. Tenai jos pačios valdo 
žemę ir vergus. Iš vergų jos 
susilaukia vaikų, bet jei ku
riai gema sūnus, tai jį nužu
do. Jos jodinėja žirgais, pa
čios dalyvauja karuose, pa
sižymi drąsumu ir narsu
mu. . . žinia apie tą miestą 
yra teisinga, nes man tai pa
sakojo Hutą, Rūm karalius 
(—Otonas, Romos karalius). 
Į vakarus nuo šio miesto gy
vena slavų gentis, kuri vadi
nasi Abba (?). Ji gyvena 
pelkėtoje Mieškaus valstybė
je”.

į Paskaičius šią žinutę, krin- 'ę, kad susilauktų dūk-1 tn • 
gimusius berniukus jos 
vusios arba grąžinda- 
beleisviais buvusiems 
. Augindavusios tik- 

’gaites, šaunias ir liek-

ta į akį tai, kad tasai „mo
terų miestas” lokalizuojamas 
tarp rusų ir slavų: jis yra į 
vakarus nuo rusų, o už jo 
taip pat į vakarus gyvena 
kažkokia slavų gentis. Tokiu 
apibrėžimu Ibrahim-ibin-Jo- 
kūbas tą „moterų valstybę” 
aiškiai išskiria iš slaviško 
pasaulio ir duoda teisę mums 
sakyti, jog toji amazoniška 
valstybė jieškotina Prūsuose 
arba šalimai jų. Mat, prūsai 
ir lietuviai kaip tik ir gyveno 
į vakarus nuo rusų, o kitoje 
pusėje jų žemių, už Vislos 
upės, vėl gyveno slavų gimi
nės. Kai kurios iš jų Necos 
žemumoje tikrai priklausė 

įkojimų apie dievams 
bojusias ir prie mal- 
tarnavusias mergaites 
lules). Nurodoma dar 
irsiąs dukras hetitų, 
gyveno Mažojoje Azijo- 
idosios jūros pakraš- 
HBohaz—Key).—Kaip 
lutų, čia mums ne tiek 
Daug įdomiau primin- 
įs_senų raštų, eilutes, 

es

!rba abi krūtis, kad ge
dėtų įtempti lanką ir 
į strėles. Graikai daž- 
, jas vaizduodavo jo- 
I raitais žirgais su 
lis lankais.
a yra ši graikų legen- 

mena matrijarchato 
Ikai moterys buvo ne 
tinos, bet ir valdovės, 
iciau mano, kad ama
nitas (legenda) rados

, vokiecivPWjpausy- 
:o netvari 
okupanto. r A "bū- 
ris ūkininką?- baisin- 
ia rytojaus.
ių atitinkamos įstai- 
ja, tiktai buvusios) 
tinai iškėlė vokie- 
lietuvių ekonominio 
io neigiamus pasirei- 

prašydamos pageri- 
'ačiau nieks jų nepai- 
iu būdu palaipsniui 
į ekonominis gyveni- 
iarkiu tempu smunka, 
ei j a mažėja, gyvasis 
rvasis inventorius ny-

e
mastei Ė tad ir lietuvių amazo- 
dar šiemet;
dvi nanjisi 
tariamasi \ 
la, kad jiss 
vos Istorip 
prof. J.Stč 
tolimus te

les užkliūvame už ma- 
omo Ibrahim-ibn-Jo- 
iirmą kartą paminė j u- 
•ūsų (Brūs) vardą 
Kilęs, kaip manoma, 

‘ės Afrikos, šis semitų 
pirklys X amžiuje ke- 

LietuvĘL o Vidurinę ir Pietinę 
,. Tarp kitko jis buvo

J. K—s.

UTO VEIKLOS

yra ne kas kita, kaip vienas 
to mito vari j antas. Galima ti
kėti, kad Otono Didžiojo dva
re jis tikrai buvo pasakoja
mas, nes ir pačiam impera
toriui ir jo riteriams prūsų 
ir lietuvių šalis anuomet bu
vo dar nežinomas kraštas. O 
apie nežinomą kraštą visada 
prasimanoma nebūti dalykai 
arba pritaikomos jau žino
mos legendos, kurios dienos 
šviesoje paprastai nustoja 
savo žavumo ir patrauklumo. 
Geru pavyzdžiu čia gali būti 
ir ispano Orellano pasakoji
mas apie braziliškas amazo
nes, kurių vardą turi ir di
džiausia pasaulio upė—Ama
zonė. Ibrahim—ibn-Jokūbas, 
girdėdamas Otono Didžiojo 
dvare byloj ant apie nepapra
stas karžyges, vyrų prieši
ninkes (mizandrijas), nejuo
kais palaikė tai tikru faktu, 
juoba, kad anais laikais isto
rinės tiesos koštuvas buvo 
labai retas ir skylėtas.

Kitas pavyzdys yra trejais buojasi jau"10 metų. Jis su
rinko raupsuotuosius iš pieti-i ku, kodėl šis baltasis turėtų! . . -.
nės Kinijos ir prie Kongmu-! jais rūpintis, kai patys kinie-jstatę pagrindus ligoninei, ko- 
no upės įsteigė jiems atskirą čiai juos apmėto akmenimis. Pačiai, virtuvėms. Bet rug

TEN, KUR RAUPSUOTIEJI GYVENA
Pietinėje Kinijoje yra ma

ža bendruomenė, kurios labai 
vengia net ir japonai. Ret
karčiais per Kongmuno upę 
jie paleidžia šūvius, ir vėl nu
tyla. Japonų pasalingi šūviai 
kartais nukauna darže besi
darbuojančią moteriškę ar 
kokį gyvulėlį. Kartais jie pa
leidžia kanuolių sviedinius, ir 
tada trobelių gyventojai le
kia pasislėpti į urvus. Nelai
mingiesiems gyventojams 
vadovauja milžiniško sudėji
mo kunigas, katalikų misijo- 
nierius, kilęs iš Connecticut.

Dangaus Vartų bendruo- 
menėn japonai gal niekada 
neįsiverš, nes jos gyventojai 
išimtinai yra raupsuočiai, o 
jų gerasis globėjas ir vadas 
yra Maryknoll tėvų misijo- 
nierius, kun. Joseph Swee
ney, 48 metų, 220 svarų, 6 pė
dų 4 colių vyras. Jis čia dar-

Darbui tarp raupsuotojų 
kun. Sweeney ruošėsi keleris 
metus. Jis žinojo, kaip dirba
ma Havajų salose raupsuotų
jų kolonijoj ir kitose vietose. 
Jam gerai žinomas garsiojo 
raupsuotųjų apaštalo kun. 
Damieno darbas ir likimas. 
Jis žinojo, kad kun. Damie- 
nas ir kiti misijonieriai mirė 
užsikrėtę nuo raupsuotųjų, 
bet tai jo neatbaidė. Jis to
kiam likimui yra pasiruošęs.

Savo darbą šis kunigas mi- 
sijonierius pradėjo nuo Toi 
Šan miesto. Ten jis turėjo 
grupę nelaimingųjų, kurių 
veidai buvo suėsti raupsų, 
kurių rankos ir kojos buvo 
nukirmiję. Jis matė nelai
mingas raupsuotas motinas, 
laikančias rankose sveikus 
savo kūdikius. Pradžioje ir 
patys raupsuotieji labai įtar
tinai žiūrėjo į kunigo rūpini
mąsi jais. Jiems buvo neaiš-

vėl surado stiprybės ir tikslo 
gyventi.

Gaudamas iš savo misijo- 
nierių paramos, kun. Swee
ney gavo įvairiausių vaistų, 
bandažų ir specijalaus alie
jaus, kurs neseniai susirgu- 
siems raupsuotiesiems daug 
pagelbsti.

Daug kartų nepailstantis 
misijonierius turėjo sunkių 
bandymų ir pavojų, bet viską 
nugalėjo meilė raupsuotie
siems, kuriuose jis mato Die
vo vaikus, didelės nelaimės 
paliestus. Jo darbas susilau
kė įvertinimo ir pripažinimo. 
1936 metais Kinijos vyriau
sybė paskyrė 300 akrų žemės 
prie Kongmuno upės raup
suotųjų kolonijai, apie kurią 
šio rašinio pradžioje ir kal
bėjome.

1937 m. vasarą kun. Swee
ney naujoje vietoje, padeda
mas samdytų kiniečių darbi
ninkų ir amatininkų raup
suotųjų, iš dykumos padarė 
tikrą gyvenimo vietovę. Pa-

CURIE ĮSTOJO MOTERŲ 
KARIUOMENĖN

Eva Curie, Prancūzijos 
mokslininkės Marie Curie du
ktė, įstojo į prancūzų mote
rų kariuomenę, kuri yra An
glijoje.

Eva Curie yra pasižymėju
si žurnalistė, pianistė, rašy
toja, filosofė. Jos parašyta 
motinos biografija labai pla
čiai skaitoma. Neseniai ji pa
rašė plačią knygą apie savo 
keliones po Afriką, Rusiją, 
Indiją, Persiją ir kitas vie
tas. Jos motina buvo lenkė, 
tad ji daug domisi ir Lenki
jos likimu.

lenkų karaliaus ir Otono Di- ( 
džiojo vasalo, Mieškaus I 
(960—992). Vadinasi, Ibra- i 
aiškiai miglotos ir ne visai 
nors ir miglotos ir ne visai ■ 
tiksliai apibrėžtos, vis dėlto 
atitinka ano meto istorinius 
faktus ir politines aplinky
bes. O jis, be anų eilučių dar 
užsimena, kad su „Mieškaus 
valstybe rytuose susisiekia 
rusSi 7^1 slV b'Ši ATffėj 
sai (Brūs), kurie gyvena prie 
apgaubiančių juos marių.” 
Taigi, prūsų (Borussia), lie
tuvių giminaičių, žemėje tu
rėjusi būti anoji „moterų val
stybė”, amazoniškai valdo
ma. Bet ar taip iš tikrųjų bu
vo?

Sulyginę graikų mitą su 
Ibrahim - ibn - Jokūbo žinio
mis, aiškiai matome, jog tai;

šimtais metų vyresnis už Ib- 
rahim-ibn - Jokūbo pastabas 
kiek tikresnis. Jis iškelia vie
ną amazonišką bruožą kitų 
lietuvių giminaičių — kuršių 
ir žiemgalių moterų. Apie tai 
randame Rimuotoje Livoni
jos kronikoje, parašytoje 
kaž-kokio vokiečio XIII am
žiuje. ši kronika daugeliu 
atvejų yra vertingas ir pati
kimas istorijos šaltinis. Neži
nomas jos autorius, apibū-' 
dindamas lietuvių ir latvių 
gimines, apie žiemgalių mote
ris rašo, kad „jos yra nuosta
biai gražios, dėvi retai kur 
sutinkamus rūbus ir, kaip ir 
jų tėvai, raitos jodinėjan- 
čios.” Apie kuršių moteris 
taip pat pažymi, kad „jos, 
kaip ir vyrai, yra įpratusios 
jodinėti”. Jei kronininkas 
taip rašė, pabrėždamas jodi
nėjimą, dar kaip paprotį, tai 
jo šalyje, iš kur jis buvo ki
lęs, tokio papročio, be abejo, 
nebuvo, čia jam atrodė kaip 
nuostabus patrauk lumas. 
Šios kronikos komentatorius,
Tn.rvaumayens, nuirudiT, 
kad jo laikais (1857 m.) kai 
kur Kurše latvaitės dar jodi
nėjusios. 

, >

Pagaliau, priminsime, kad 
XVI amžiaus Livonijos hu
manistas, pastorius Pisto
rius, rašo, jog šios šalies 
žmonės, vyrai ir moterys, jo
dinėja ant nedidelių, ne per
daug pajėgių arkliukų.

koloniją, kuriai duotas Dan
gaus Vartų vardas.

Kun. Sweeney apskaičiavi
mu, Kini joj. yra apie milijo
nas raupsuotųjų. Jie visų ne
kenčiami, visų vengiami ir 
bijomi žmonės. Daugelis ki- 
niečių tiki, kad raupsuotieji P° Srazlu Parku' 
yra velnių užkeikti. Kai kun. 
Sweeney pirmą kartą Kinijo
je pasiryžo dirbti tarp raup
suotoje jis rado juos gyve
nančius blogiau nei kiaulydė- 
se. Jei jie prisiartindavo prie 
kaimo, gyventojai juos ap
mėtydavo akmenimis.

Bet jis mokėjo juos įtikinti 
savo gera valia. Jis jiems pa
rūpino švarius drabužius, pa
statė maudynes, įrengė vir
tuves ir ligoninę. Jis išmokė 
juos sodinti gėles ir daržo
ves. Netrukus jų kolonija ta-

M
K nuo ji Našle

Stepas Zobarskas

W(M 
miesto & 
einančia 
Indijos £

.ems aukotojams ir kny 
platintojams šia proga 
viešą didelį ačiū už jų 
širdį.

rptautiniai santykiai 
tituto direktorius išvys 
palaikė gerus santykius 
le svarbių įstaigų ir as- 
į. Paminėtinas dalyvavi 
Pan-Europos konferen- 
ir jos išrinktose komisi- 
čia Lietuva nebuvo ty- 

s praeita: Instituto di- 
orius pasakė keletą kal- 
ir dalyvavo diskusijose. 
-Europos idėjai tebeva- 
mja jau nuo 1923 m. gra- 
Coudenhove-Kalergi, o jo 
oą materialiai globoja 
v Yorko Universitetas. Ju 
mo tikslas: įkurti visos 
carų Europos laisvą val
gių federaciją. Judėjime 
yvauja daug žymių politi- 

prancūzų, austrų, belgų, 
anų, šveicarų, lenkų irįjpj^l 
ų. Iš Baltijos tautų kol kas m 
n vienam tenka dalyvauti, 
rs seniau (prieš šį karą), 
n-Europos judėjime daly- 
vo nemaža intelektualių ir 
Lietuvos šiaurės kaimynų.

Verta paminėti ir dalyvavi 
į Amerikos Politinių ir So
dinių Mokslų Akademi-

(Tęsinys)
tarpu vyrai pririšo kumelį prie varčios, 
ė nuo rankovių šiengalius ir jau ruošėsi 

doNebit|un- Tada duktė atsisuko į motiną ir sušu- 
dralebi'l 
raPrf-1

Abi J 
kurios, j 
AmagaEšj 
jepatkt 
sis ir m 
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“ baigė £ 
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įkyk, mama, ar tau labai patinka šitas jau-

Ie laikas dabar galvot apie patikimą. Tu 
merga, o našlė su vaiku. Ponaitis neateis 
ų pasipiršti. Jei nori, pasakysiu tau atvi- 
d šiais laikais šauniausia merga galėtų už 
it i. Džiaukis, kad dar toks žmogus surado 
elią. Tik pažiūrėk, koks kumelys, koks ve- 
Ikokie pakinktai.
eigų tau, mama, taip patinka, tai ir tekėk 
Purėsi ir jį ir jo kumelį...
įųsitraukusi nuo kablio skarą, išdūmė pro

liže! — sušuko ji, visa drebėdama iš pyk- 
Ruze!
Duktė jau buvo anapus daržo, ir senutės 
[nebepasiekė jos ausų. Prakaitas išpylė se- 
taktą, išgirdus svetimus žingsnius visiškai 
ie durų.
Mauk tu man, — niršo ji, užtrenkdama
Js viršų. — Tiek aš tau ir bekaposiu mal- 

yininįii įm vakarui. Pati galėsi viską viena pasidir- 
pakaf;Eau nebetarnausiu. šitaip atžerti motinai! 
buvo H 
kiečiuj 
vop^

De$ 
turėjo: 
StepK

zidect'

Taip pat vienas XVIII am
žiaus pabaigos išlikęs žemė
lapis dešiniajame kampe ro
do nupieštą valstiečio kuršo 
sodybą ir ant žirgo užsisėdu
sią mergaitę.

Tačiau, iš šių kelių pavyz
džių negalima pasidaryti iš-

sčių valdymosi palikimas. Ib- 
rahim-ibn-Jokūbo pastabos 
laikytinos fantastiniu mitu, o 
kuršių moterų įprotis pajodi
nėti nieku nedėtas, nes ir mū
sų laikais tokios „amazonės” 
nieko nestebina. Tad ir nėra 
jokių įrodymų, kad Lietuvo
je būtų kada nors buvus mo
terų valdoma valstybė.

S. Sužiedėlis.

Sutvarkęs pirmąją grupę, 
jis pasijudino Toi Šan miesto 
šiaurinėn dalin, kur rado 50 
raupsuotųjų, šie gyveno lau
žuose, padarytuose iš senų 
grabų. Niekas jais nesirūpi
no. Kun. Sweeney pastatė 
jiems mažas trobeles iš bam
buko medžio ir uždėjo stogus 
iš palmių lapų. Jis sunaiki
no senas lovas, išvalė viską, 
nuodais 
pastatė švarias virtuvėles. 
Patys 
būdami 
mis, stojo į statybos darbą.

Kun. Sweeney pasirūpino, 
kad dienos nelaimingiesiems

išnaikino žiurkes,

raupsuotieji, kurie 
sveiki buvo dailidė-

iar?prae?
rytą jis laikė mišias, į kurias 
lankytis niekas nebuvo ver
čiamas. Po pamaldų būdavo 
bendras pusryčių gaminimas. 
Jis pats jiems buvo ir yra gy
dytojas. Pavalgius seka įvai
rūs darbai: daržo tvarkymas, 
daržovių sodinimas, trobelių 
valymas ir t. t. Per metus 
laiko ši kolonija buvo visiš
kai pakeista. Raupsuotieji

sėjo 2 d. užėjo baisi audra, 
kuri viską sunaikino. Jis vėl 
viską pradėjo iš naujo ir 
1938 m. vasarą kolonijos stei
gimo darbas buvo užbaigtas. 
Tada kun. Sweeney surinko 
daugiau raupsuotųjų ir iš ki
tų vietų, perkeldamas juos 
savo įsteigton Dangaus Var
tų kolonijom

Seniausia šios kolonijos 
raupsuotoji yra Lo Mo (ki
niškai tai reiškia „Garbinga, 
Motina”), turinti jau 80 me
tų. Jos veidas rodo ją buvus 
gražia moterimi. Jos tikras 
vardas niekam nežinomas, 
nes ji laiko tai visiškoje pa
slaptyje. Ji, patyrusi esanti 
susirgus raupsais, vieną nak
tį pasišalino iš savo namų, 
palikdama ten savo vyrą ir 
vaikučius. Tik vieną kartą ji 
buvo susvyravusi. Vieną nak
tį, baisaus savųjų išsiilgimo 
momente, ji nuvyko į savo 
gimtinį kaimą ir atsisėdo

prie elgetų. Ten 
pamatė savo vyrą, pamatė ir 
savo gražiai išaugusį, aukš
tą sūnų. Kai jos vyras pa
žvelgė į ją, jos širdis vos ne
išdavė jos. Ji jau manė, kad 
jos širdis iššoks laukan, o jos 
lūpos ištars mylimo asmens 
vardą. Bet ji išsilaikė... To
kia jau sunki raupsuotųjų 
dalia.

Praeitų metų rudenio vie
ną naktį kun. Sweeney su 
grupe kiniečių gabeno laive
liu maistą ir vaistus savo ko
lonijai. Juos užklupo japonų 
žvalgybinis laivas. Pasipylė 
šūviai. Kunigo laivas buvo 
apsuptas, jo daiktai sunai
kinti. Liko tik jam gelbėtis. 
Numetė jis drabužius ir šoko 
vandenin. Japonų šviesos uo
liai ieškojo Pietinėje Kinijos 
jūroje plaukiančio kunigo 
milžino, šešias valandas jis 
plaukiojo ir plūduriavo van
denyje, kol pateko į vieną 
neapgyventą salelę. Dvi sa
vaites Dangaus Vartų kolo
nijos gyventojai laukė savo 
globėjo ir meldėsi. Ir jų 
maldos nenuėjo veltui. Vie
nas kinietis žvejys surado 
kunigą misijonierių ir atga
beno jį į koloniją, kur ir šian- 
,die jis darbuojasi.

Kunigo amerikiečio apaš
talo darbas ypač vertingas 
dabar, kai žmogaus gyvybei 
tiek maža reikšmės teikiama. 
Tas misijonierius, palikęs vi
sus patogumus, dirba nuola
tinėje nepagydomos ligos ap- 
sikrėtimo aplinkumoje. Dir
ba, nes žmonės, visų atstum
ti, yra tokie pat žmonės, to
kie pat Dievo kūriniai, kaip 
ir visi kiti asmens. Jis dirba, 
kad Kristaus paskelbtas ąr- 
timo meilės . būtų

skelbiam 5 vykdomas vi
sur ir visada, iki pat pasaulio 
pabaigos.

Iš Washington© praneša, 
kad šiemet per pirmus šešis 
mėnesius pastatyta 879 lai
vai su 8,818,622 tonų įtalpos. 
Pernai tuo pat laiku pastaty
ta tik 747 laivai. Birželio mėn 
pastatyti nauji 168 laivai.

rėjo prikimšti tiek, kad visai žiemai pakaktų. 
Tuo tarpu, kai ji, visa sušilusi, tik kada ne kada 
pašildydavo kvapu pirštų galus, vilko ir vilko iš 
po sniego žabus ir kapojo juos, pasidėjusi ant ka
ladės, bobulė vos bespėjo suvaldyti įsisiautėjusį 
berniūkštį. Jis nebesitenkino šituo mažu plyše
liu, kažkodėl šalčio neapvainikuotu, pro kurį jo 
šviesios akys regėjo sniego platumas. Pats norė
jo veržtis ten, kur dirbo mamytė. Ir kai senelė ne
gailestingai laikė nutverusį už skverno, jis pra
dėjo piktai trypti ir šaukti:

— Aš nemyliu tavęs! Leisk!
— O kodėl gi tu manęs nemyli?
— Tu negera. Neleidi manęs pas mamytę.
— Ten šalta. Nušals nosis.
— Nenušals, aš nebijau šalčio!
Pro šalį praskrido varna, ir senelei atsirado 

puiki proga pagąsdinti neklaužadą:
— Matai, kokia sušalusi nusileido ant šakos. 

Girdi, kaip ji krankia?
— Ką ji sako?
— Skundžiasi, kad labai šalta, prašosi vidun, 

bet jos niekas neleidžia.
— O jai dar nenušalo nosis?
— Ne, dar nenušalo, užtat ir krankia, bijoda

ma, kad nenušaltų.
— Tai ir man nenušals, bobule.
Tai pasakęs, berniūkštis greit nusirito nuo suo

lo ir puolė prie durų. Kol bobulė spėjo sugriebti, 
jis jau buvo beišlekiąs kieman, vienplaukis, ba
sas, su vienais marškiniais.

— Tu negera esi, bobule! Tu esi tprūkė! — šau
kė, spardydamasis ir iš visų jėgų verždamasis iš 
glėbio, kai bobulė jį nešė atgal.

— Būtų tėvas, tai tau taip įkirstų! — sumur
mėjo senelė. Tačiau ji nemokėjo pykti. Šitas duk
ters kūdikis buvo jos vienintelė ir didžiausia pa
guoda. Daugiau jos niekas nebedžiugino. Kasdien 
galvodavo apie kapines, jeigu tik viena pasilikda
vo, nes po to, kai visi jos amžininkai, ir net žymiai 
jaunesni, išmirė, nenoromis tokios mintys ateida
vo į galvą. Niekuomet tokia vieniša nėra jaučiu- 
sis, kaip dabar, sulaukusi aštuoniasdešimt metų. 
Bet ji dar buvo tvirta, ir visi kaimynai galėjo pa
vydėti jėgos.

— Dabar neik, — kalbėjo ji, maldydama ber
niuką, — tu neturi plunksnų, tau tuoj nosis nu
šaltų. Palauksim rytdienos: gal bus atodrėkis, iš 
dangaus pradės kristi žvaigždutės. Tada išeisim 
ir gaudysim jas.

— Pilną kepurę prisigaudysim! — jau Unksmes 
niu balsu sušuko vaikas.

— Pilną su kaupu. O paskui lipdysim senį be
smegenį.

— Su didele nosim?
— Su didele.
— Tokia, kaip agurkas?
— Toki, kaip du agurkai.
— Ir ji nenušals?
— Nušals.
— O kas tada bus?
— Nukris.
— O ką ji sakys nukritus?
— Sakys: buc!
— O ką mes sakysim?
— Mes nieko nesakysim. Mes padarysim iš 

sniego kitą nosį ir prilipdysim jam, šitam seniui 
besmegeniui.

— O jis neverks?
— Ne, jis neverks. Ko gi jam verkti. Ji labai 

džiaugsis, kad vėl turi nosį.
Dar pasišnekėję, juodu vėl išsiskyrė: berniu

kas mąstė apie senį besmegenį ir, pasistiepdamas 
prie lango, žiūrėjo judriom akutėm, ar kartais 
nepradeda iš dangaus kristi žvaigždės. Senutė, 
jausdama šalimais švelnų ir judrų anūką, kuria
me, rodos, netilpo gyvybė ir veržėsi iš jo kaip u- 
pokšnis, negalėjo- visiškai užsimiršti, kad vieną 
gražią dieną reikės ant visados atsisveikinti. Su 
nepaprastu pasitikėjimu ir ramybe laukė tos die
nos, gal tikriau sakant, buvo jai prisiruošusi. 
Kasdien skęsdama maldoj, stengdamasi nei žo
džiu nei veiksmu nenusidėti, nei didelio nei mažo 
nepapiktinti, ji tikėjosi išvysianti Dievo veidą. 
Gal ne iš karto, gal reikės prieš tai atpirkti smul
kias nuodėmėles skaistykloje. Bet ji tikrai nieko 
nėra padariusi, kas verstų raudonuoti sustojus 
ties rojaus vartais. Gal labai seniai, pačioje jau
nystėje, ir buvo kas, bet juk jaunystei viskas len
gviau atleidžiama. Tam ir jaunystė, kad žmogus 
atsivaikščiotum klaidžiais keliais.

Galėjo ji gyventi pas savo sūnus ir pas marčias. 
Keturios šeimos ją be vargo išmaitintų. Ir turtin
gesni jie, negu dukra, pačioj jaunystėj našlaut 
pradėjusi. Bet ten visi suaugę. Ji ten tokia jau
čiasi nereikalinga, vieniša; nėra nė vieno žvil
gsnio, kuris jos širdin šilimos įlietų. Ji tenai visiš
kai mirštantis žmogus, kurio ne tik duonos kąs
niai skaitomi, bet ir žingsniai į kapinių pusę. Čia 
ją atgaivina kūdikis. Jo krykštavimas ir ašaros

nukelia į laimingas dienas, pačias laimingiausias, 
kada ir miškai, ir pievos, ir visos ganyklos tik 
jai žaliavo, ir saulė, ir žvaigždės buvo tik jos 
džiaugsmui patekėjusios.

— Bobule, pasakyk pasaką, — staiga atsigrį
žo berniukas ir timtelėjo ją už rankovės. Kai ji 
nudavė negirdinti, jis atsistojo, apkabino jos kak
lą, pabučiavo į skruostą ir vėl pradėjo purtinti 
abiem rankom:

— Bobule, bobulyte! Pasakyk pasaką.
— Kokią? — tartum iš miego prabudusi, at

sigrįžo į berniuką.
— Apie gulbę, karaliaus pačią.
— Seniai, labai seniai gyveno kartą...
Berniukas atsisėdo ant senelės kelių, atsišliejo 

jos krūtinės ir prisimerkė. Gera jam su bobule, 
kai būna pavalgęs ir kai pečius pakūrentas. Be
siklausydamas pasakos, jis užmiršta bobulės žo
džius ir regi pačią pasaką, regi stebuklinguosius 
karaliaus rūmus, ir kai bobulė sako:

Numeski, gulbe, baltą sparną, 
Neleiski dukrelei vargo vargti, —

jo veidelis trukteli iš susijaudinimo, o akyse pa
sirodo ašaros.

Ima temti. Bobulės žodžiai vis tylesni ir tyles
ni supa jį, kaip tyli lopšinė. Kieme pradeda skra
joti sniegulės.

— Bus atodrėkis, — mąsto jo mama, rišdama 
paskutinį kūlelį žabų. Paskui ji padeda kirvį, nu
rita^ kaladę arčiau prie sienos, kad kartais jos 
neužpustytų, ir eina karvei šieno prikimšti. Ji 
privargo, išalko. Pašėrus karvę, aveles ir kiaulę, 
ji prisisemia nakčiai du kibiru vandens ir nešasi 
į pirkią. Pirmiausia skuba prie savo berniuko, 
tiesia į jį rankas. Bet jis nieko nebemato ir nieko 
nebegirdi. Akys užmerktos, lūputės šypsosi, mie
ga bobulės glėby, o ji nebe pasaką seka, bet se
ka visą savo jaunystę, visą buvusį savo gyveni
mą.

^gejo šalti. Miškas aplinkui dunksojo apšar- 
|r tylus. Tylu buvo ir palei pačią trobelę, 
iurksojo vieniša miško papėdėje. Pro neuž- 
|„vilko akį” galima matyti kada ne kada 
Bndanti varna, iš po kurios kojų, nuo me
nkos, pabirdavo sniegas.
oji moteris traukė iš krūvos juodalksnius, 
lis ir kapojo. Aplinkui suverstos didžiulės 
i; reikėjo daug sveikatos, norint išvilkti 
įvietomis apledėjusią, šaką. Iš rudens ne- 
tosirūpinti kuru, tad dabar nuo ryto ligi va
rpojo žabus, rišo kūleliais ir krovė trobos 
hena eilė jau siekė stogo kraštą, bet ji no-

M?

Nųmeski, gulbe, baltą sparną, 
Neleiski dukrelei vargo vargti

Motina paima iš jos glėbio kūdikį, atsargiai pri
glaudžia prie širdies, pabučiuoja skruostukus ir 
pasižiūri į bobulę: jos abidvi laimingos.
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Philadelphijos Žinios
MOKSLEIVIŲ ATOSTOGOS

Praeitais metais šv. Kazi
miero parapijos aukštesnių 
(kat.) mokyklų mokinių bu
vo 30. Metų bėgyje 3 išėjo ka
ro tarnybon. Aukštesnę mo
kyklą (kat) baigė aštuoni. 3 
baigė Vila Juozapo Marijos, 
o vienas, Pranas Mažeika, bai 
gė Marianapolyje, Thompson, 
Conn. Iš baigusiųjų, kai ku
rie jau išeina į armiją, kiti 
dirba ir rengiasi tolimesnėms 
studijomis universitetuose ir 
kolegijose.

Laukiama, kad lietuviai ne
pasitenkintų vien high school 
baigimu, bet siektų aukštes
nio mokslo, nes mokslas visa
da bus reikalingas ir naudin
gas.

Iš tų, kurie lanko aukštes
nę mokyklą, geriausiai moko
si Alberta Poskevičiūtė ir Jur 
gis Mažeika. Jų pažymėjimas 
moksle 90, o Jurgio vidurkis 
96. Tai gabūs ir darbštūs mo
kiniai.

Atostogų metu visi gavo 
visi gavo darbus, kiti atosto
gauja. Be tų, 20 lankė viešą
sias mokyklas, kurių mokslo 
pažangos nepasisekė sužinoti,

bet, rodos, ir jie neatsilieka 
nuo kitų, jei nepirmauja, tai 
eina lygiomis su kitais. Dau
gumas jų prisideda prie vy
čių veiklos.

NORI GERO VANDENS

Philadelphijos miestui van
duo imamas iš Schuylkill u- 
pės. Vanduo iš tolimų Pocono 
kalnų kaštuotų 10 kartų bran 
giau, tačiau Philadelphi j ie
čiai vis tiek norėtų gero ir 
sveiko vandens. Dabar daug 
reikia pridėti, kol tas vanduo 
esti išvalomas, šiltomis die
nomis vanduo pasidaro labai 
neskoningas, ir to paties gali 
pritrūkti.

MŪSŲ KARIAI

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

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

Direktorius !
ANTANAS DZIKA8 ■

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. Į

Telefonuoklte: Regent 2937 į
> ——————.4.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas) •
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo (staiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Los Angeles, Gal

Chicano, III. Bayonne, N. J.
* Bombonešio „Lituanica” 

Krikštynos
Chicagos lietuviai, ruošda

miesi minėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktuves, buvo užsi
brėžę išpirkti Karo Bonų už 
vieną milijoną dolerių iki va
sario mėn. 16 dienos iškilmių. 
V a d o v aujant „Margučiui” 
darbas taip įsisiūbavo, kad, 
minint tas sukaktuves, tiks
las buvo atsiektas, dar net 
ir su kaupu.

Karo bonų pardavinėjimo 
vajui prasidėjus, Iždo De
partamentas lietuviams pa
žadėjo skirti vieną sunkųjį 
bombonešį ir jį užvadinti 
„Lituanica”. Vasario m. 16 
dienos bankiete Blackstone 
viešbuty Treasury Depart- 
mento atstovas John C. Gal- 
,laher įteikė simbolinį bombo- 

jai ir gerbėjai ir tinkamai pa- negį „Lituanica”, pareikšda- 
mini tą šventę. Čia, kur yra mas kad tikrasis bombonešis

St.) yra pirmoji lietuvaitė iš 
Philadelphijos įstojusi į ma
rinus. Ji ten priimta ir tar
nauja Dėdei Šamui. Gal ir ji 
daugiau parašys „Amerikai”. 
Jos tėveliai ir visa šeimyna 
linki naujai marinei sėkmin
gai tarnauti.

IŠKILMINGAI ŠVENTĖ

Iškilminga Nepriklausomy 
bės šventė Philadelphijoje mi 
nėta liepos 4 ir 5 dienomis. Di
džiausios iškilmės buvo prie 
Nepriklausomybės lopšio, In
dependence Hall.

Čia kiekvienais metais su
sirenka visi laisvės mylėto-

450.
parapijos 
piknikas; 
pasirodė,

PONIŠKUMAS SVE1
bus liepos 25 d. 3 v; 
par. mokykloje. Ki 
„sponsors” iki šiol identė 
J. Ambotas ir ponilj^ . 
kienė.

mogė savo durklu 
aktarą. Tada išėjo 

dytojas, kapitonas 
Ir šis aiškino, kad t 
nė. Jam nebuvo leisi 
kinio pasakyti — ja; 
klas pervėrė jį, o j 
kūną badė dar kit 
durklai.

Anglės slaugės, k 
vėjo be žodžių save 
tada turėjo žiūrėti, 
ponai žudė sužeisti 
gius karius. Juokd 
šūkaudami, japom 
draskė bandažus m 
[rūtinių, nuo krūvi 
ir kojų, o po to b: 
lais savo aukas. SI 
galėjo nieko kito 
kaip tik prisiartinti 
štančių ir mirusių 
japonai išėjo. 52 k: 
nužudyti.

Tada japonai ; 
slauges, o jų vada 
— Išsirikiuokite 
Žygiuokite!

Visos slaugės, ki 
taškytos, buvo nuv

Birželio 27 d. mūsų kolo
nijos gyvenime buvo nepa
prasta diena, nes pasirodėme 
ir katalikais ir lietuviais. Pa
darėme iškilmingą Dievo Kū
no procesiją labai gražiame 
Seserų „Poor Souls” vienuo
lyne, prie W. Adams Boule
vard.

Kitos tautos neturi tokių 
gražių Dievo Kūno šventės 
minėjimų, kaip mes lietuviai.

Mūsų choristai iš anksto 
ruošėsi Dievo Kūno procesi
jai, suvažiuodavo net iš toli
mesnių vietų mūsų milžiniš
ko miesto ir, vadovaujant Se- 
serei Assizijai, gerai prisiren 
gė prie tų iškilmių. Per sumą 
gražiai giedojo; gražiai skam 
bėjo ir „Garbė ir šlovė” ei
nant procesijai.

Turiu čia pažymėti, kad di 
delį pasišventimą parodė mū 
sų vyrai: Petras Žilinskas, ne 
seniai iš ligos atsikėlęs; M. 
K. Starkus, po sunkaus dar
bo užbaigiant Marijanapolio 
kolegiją, nesuskubęs atsilsė
ti, dalyvaudavo repeticijose 
ir dalyvavo procesijoje; o y- 
pač Edmundas Stulginskas 
(neseniai atvykęs pas mus iš 
Waterbury, Conn.) įrodė ne
paprastą uolumą viešam pa
tarnavimui Dievo garbei ir 
tautos reikalams.

Aš norėjau mūsų procesi
jai priduoti lietuvišką cha
rakterį, todėl reikalinga bu
vo, kad moterys ir mergaitės 
būtų pasipuošusios lietu
viškais rūbais. Atsirado mo
terų ir mergaičių, kurios nuo 
seniau turėjo lietuviškus kos 
tiumus, o kitos ant greito
sios pasisiuvo. Svarbus da
lykas mokėti sukirpti medžią 
gą Stanikams. Iš tos bėdos iš 
gelbėjo senas siuvėjas, Juo
zas Jurgelionis, o lietuviškus 
žiurstus gavo iš Lietuvos kon 
šulo, p. Jono Budrio, kuris

Mykolas Kripas: 
Weslyan universitet; 
ri mokytis gydytoji

Jurgis Chester ii 
Brook išvyko dėst; 
matikos laivyno kai 
į Drew University, 
N. J.

Edvardas Poviloi 
šv. Tomo pradinę sf 
ir rudenį vyskupo bi 
tas į aukštesnę semi

Toronto,

t japonai 
Lijij ne- 
į išlais- 
Lerikoje

h
. Čia pa

kelį iš jos 

$ 
Dariai per 
Lojo šv. 
. aplinku- 

1-3.000 ja-

U mazes- 
tetraukė į 
taegijapa 
hpripildy- 
[įečių, an- 

kariais, 
ta Raudo

ki

Birželio 27 d. įvyl 
no lietuvių parapij 
kas., vienoj iš graži: 
ronto apylinkės vietLįkana- 
Augustino seminariję' 
Diena buvo puiki, šilf 
lėta; seminarijos pa 
džiai priglaudė visi 
vius po savo pavėsiu 
lė žolė su žydinčiais 
piančiais dobilais at 
kiekvieną per visą sa 
dirbusį dulkėtoj dirl 
pakalnėj viliojantis 
nuplovė visas dulkei 
kaitą.

Piknikas pavyko | 
šiai. Žmonių privažl 
mažai. Rengėjai bul 
pinę užkandžių ir ša 
daus gėrimo. Gražią 
dę laiką, vakare visi

—Birželio 27 d. apkrikšty
ta Bernice Helen Balčiūnaitė, 
Benedikto ir Elenos (Gaspa- 
darik) Balčiūnų duktė.

— Birželio 29 d. palaidotas 
Pranas Razminas. Paliko se
serį Railienę Bayonnėje ir 
brolį Antaną Razminą Mas- 
pethe.

— Parapijos daržo atida
rymas birželio 27 d. labai gra
žiai pavyko. Buvo svečių iš 
Jersey City, Elizabetho, Har- 
risono, Newarko. Viso atsi
lankiusių buvo per

— Liepos 4 d. 
darže įvyko vyčių 
jaunimas puikiai
tad ir jų pramoga pasisekė.

— Dievo Kūno procesija 
buvo labai įspūdinga. Ypač vi 
siems gilaus įspūdžio paliko 
24 vaikučių žygiavimas. Pro
cesijai vadovavo kun. J. Sta
šaitis.

— Liepos 6 d. pas kleboną 
kun. M. Kemežį viešėjo subd. 
Ignaciūnas, klierikai Ant. 
Kasparas, Vincas Svirnelis ir 
Dom. Pocius ir Brolis Jonas 
Banys, M. I. C.

— Liepos 5 d. sukako dveji 
metai, kai čia klebonauja 
kun. Mykolas Kemežis. Per 
dvejis metus jo čia daug pa
sidarbuota; parapijiečiai jo 
darbus nuoširdžiai vertina ir 
linki jam čia ilgai būti.

— Liepos 5 d. bažnyčion at 
silankė Jonas Mateckis, 75 
metų amžiaus. Jis savo para
pijos bažnyčioje nebuvo jau 
11 metų-per tą laiką jis sun
kiai sirgo, ir dar nėra išsvei- 
kęs.

— Vito Kemėžis, klebono 
brolis, medicinos studentas, 
praetą mėnesį paimtas karino 
menėn; paskirtas į medicinos 
skyrių ir paliktas universite-

taio:
įeik čia!
kritės iš

laisvės varpas, kur pasirašy
ta pirmoji laisvės Konstitu
cija, kur tiek daug laisvės pa
minklų, kur sode auga tiek 
medžių, kiek yra U. S. valsty-

(16

Naujas U. S. O. klubas ka-

Walter Daniusevičius
28 Wood St.) savo paguo
džiančiu laiškeliu nuramino 
visus namiškius ir visus atsi-Įbių... 
minė. Jis rašo, kad kariuo
menės gyvenimas, nors skir
tingas, bet malonus ir geras, reiviams atidarytas prie City 
„Štai šiandien sekmadienį- Hali liepos 4 d. Galės didelis 
buvom su draugu bažnyčioj, j skaičius karių linksmintis 
priėmėm Komuniją, dabar su gryname ore ir turės įvairiau 
grįžom, skaitome funny lai
kraščius, apsirengėme ir pie
tų ėjome į Klubą, kur visi 
skaniausiai buvome pavaišin 
ti ir pasilinksminome, gyvenk 
ir norėk.” Teiraujasi savo 
draugų pasisekimu moksle ir 
jų laimėjimais. Daug dėme
sio kreipia į mamytės svei
katą, ragina rūpintis ir sau
goti savo sveikatos pajėgas. 
Džiaugiasi, kad galėjo aplan
kyti savo sesutę vienuolę Kri 
sitiną Chicagoje. Ir ji mel
džiasi už karius, ypač už sa
vo broliuką... _____

šių smagumų, kuriuos suteiks 
įvairios grupės iš viso miesto.

Vasarine religijos moky
kla jau pradėjo veikti, vaiku
čiai mokomi religijos nuo ry
to 9 vai. lig 12. parapijos mo
kykloj ir Pt. Breeze sekcijoj. 
Moko 4 seserys mokytojos.

Šiemet daugiau mokinių 
lanko tą taip naudingą moky
klą.

MIRĖ

Antąnas Gabalas^57meHų

Edvardas Weber atsiunčia 
laiškų net iš tolimos Afrikos. 
Sūnus džiaugiasi savo tėve
lio pasiūta uniforma. Jis da
bar dėvi ir vis prisimena, kad 
ir jo Tėvelis taip labai arti jo 
yra ir rūpinasi visais jo lai
mėjimais ir greitu sugrįžimu.

pasieksiąs mus vėliau.
Šiomis dienomis Chicagos 

lietuvių komitetui, kuris dar
bavosi to milijono dolerių va
juje ir dėjo pastangas išgau
ti sunkųjį bombonešį, buvo 
pranešta, kad liepos m. 3 
dieną popiet Chicagoje pasi
rodysiąs lietuviams skirtas 
bombonešis, kurį lietuviai 
galėsią pakrikštyti „Lituani
ca” ir nusiųsti prieš nacius.

Prie krikštynų stropiai 
rengtasi. Tik apgailėtina, 
kad dėl karo taisyklių, ku
rios varžo publikos lankymą
si į armijos lėktuvų aikštes, 
plačioji visuomenė negalėjo 
iškilmėse dalyvauti. Tačiau 
visas iškilmes ir pačias „Lit- 
uanicos” krikštynas, pade
dant Dariaus-Girėno Legio
nierių Postui ir Dariaus-Gi
rėno Paminklo Komitetui, 
krikštynų komisija nufilma
vo. Minint Dariaus-Girėno 
garbingo žygio 10 metų su- 
K'5rktuve’s telai quE'cte “Tarsis; 
liepos 17 dienos vakare, ta 
filmą bus rodoma plačiajai 
visuomenei. Vėliau gal ir ki
tos lietuvių kolonijos galės tą 
filmą pamatyti.

te vyrės-1_ _ J —,- - - - - - - - - - - - - -
į pasiliko kirą namą. Japona 
pdtrau- 
I pažymėjo,

ai nieko 
M Jis pa
te kariams

te mokslui, baigti. Jis studi- buvo mums prisiuntęs lietu- 
Medical viškos medžiagos žiurstams. 

Procesija susidarė labai
juo j a Hahnaman 
School, Philadelphia.

Tarybos piknild
Liepos 11 dieną T 

Lietuvių Tarybos : 
rengia šiais metais pil 
niką, kuris bus grą 
Toronto apylinkių vi 
šv. Augustino sem 
parke. Tikimasi graži 
Valdyba žada paįvaii 
niką žaidimais ir kit 
domybėmis.

Visus: lietuvi

taidėjo sau 
L japonai. 

: ligoninės 
ta prie du- 
taiartino.
pojoKry- 
- šaukė jis 
L vėliavą 
lajoje. Vie
ta tuojau

pradžioje tris slaug 
plėšė joms baltus s 
bus ir įsivedė į ma 
rį. Ten buvo šauks 
smas. Jos buvo žia 
dintos. Išgėdinus, 
gė buvo nužudyta 
jos kūnas išmestas 
Visą dieną, visą n 
žvėriškos scenos, 
tomi japonų kari; 
žalojo slauges, ki 
kam bloga nepad; 
tik kenčiantiems b 
galbą ir paguoda

Tokie yra japo 
i nori visą pasaulį 1

I1ĖSIME UŽTEKI
olandų mos medžių duod: 

tus. Bet statomos 
kh kurdą- mos dirbtuvės—j

ta didžiau-

gĮTazi _ 
ėjo berniukai, moterys, mer- {gražioje gamtoje dra 
gaitės ir vaikai tautiškais leisti laiką. . 
kostiumais apsirėdę. Ypač 
joje kreipė visų dėmesį p.
Bronė Starkienė, poetė Ona JU1- 
Pociutaitė Gilienė su 
gražia dukrele (taipat 
tiškame # kostiume), 
Žeimienė, Emilija Masonienė, 
Monika Šlaterienė, Kotryna 
Malinauskienė, Rozalija Ja
nušauskienė ir Elzbieta Mer
kienė (76 metų senutė), kuri 
tikrai atrodė kaip Lietuvos 
močiutė. Mergaičių būrelis, 
pasipuošę rūtų vainikais, 
traukė žiūrovų akis. Jų tarpe 
buvo Murauskaitė, Margare- 
ta Janušauskaitė, Davydoniū 
tės ir tt...

Turėjome 12 mergaičių, ku 
rios baltai apsirėdžiusios bar 
stė gėles Viešpačiui Jėzui 
Švenčiausiame Sakramente. 
Tvarkdarių pareigas gražiai 
atliko Juozas Stronga, Pra
nas Masonas, Zigmas Krumė 
nas ir Povilas Šliakys.

Procesijos buvo nuimti kru 
tamieji paveikslai. Tai pasi
rūpino J. K. Milius. Galėsime 
parodyti visiems, kurie ma
lonės aplankyti mūsų nese
niai susitvėrusią parapiją.

Prelatas J. Maciejauskas

.6

Šo. Boston, Massgyv. 119 Wharton St., mirė] 
birželio 29 d. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Petras Benderis, 57 m.,gyv. 
219 Wharton St., mirė liepos 
3 d. Palaidotas Odd Fellows 
kapinėse.

Juozas Nausėdas, 19 metų, 
gyv. 1619 So. Front St., mi
rė liepos 4 d. Fort Sheridan 
ligoninėje. Palaidotas liepos

Antanas Jušinskis, 71 me
tų, gyvenęs Mt. Carmel, Pa., 
mirė Geisingers ligoninėje 
birželio 29 d. Palaidotas lie
pos 1 d. šv. Kryžiaus kapinė
se. Paliko našlę Elzbietą, dūk 
terį ir du sūnus.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

Jonas Astikis-jaunas karys "
sutiko kario gyvenimą su pil- 9 d. šv? Kryžiaus kapinėse, 
nu pasisekimu ir laimėjimais' 
kariškame moksle. Džiaugia
si jo mamytė savo sūnaus laiš 
keliais ir visais linkėjimais 
kuriuos jis rašo.

Elzbieta Jurgaitytė, laivy
no gailestingoji sesuo-nurse, 
jau gavo leitenantės laipsnį ir 
darbuojasi savo broliams pa
gelbėti laimėti karą. Kai dau
giau parašys, tai ir „Ameri
kai” atsiųs.

Rita Muzuras (1419 S. 2nd

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8484.

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

CHESTER, PA.
Svarbus vajus

Liepos 11 d., šį sekmadienį, 
Vytauto pašalpinio klubo sa
lėje, 339 E. 4 St., įvyks masi
nis lietuvių susirinkimas. 
Pradžia 4 vai. popiet. Bus pra 
kalbos, judomi paveikslai ir 
kitoki margumynai. Bus pla
tinami karo bonai specialiam 
tikslui — nupirkti bombone
šį lietuvių vardu, kuo rūpina
si Philadelphijos lietuvių ko
mitetas.

Kiekvienas perkantis boną 
turi teisę pasiūlyti bombone
šiui vardą. Jau yra pasiūly
tas Spirit of Lithuania var
das.

Pranešu, kad tie bonai, ku 
riuos perkate pašte arba ban 
ke, jeigu jie yra E serijos, eis 
bombonešio pirkimo kreditan 
Užregistruokite tokius bonus 
šiose vietose:.

Kun. Em. Paukštis, 405 
Madison St; John Martin, 227 
E. 4 St; John Ūselis, 822 E. 
6 St.

Bonai, kurie yra perkami 
pagal 10 nuoš. taupymo pla
ną dirbtuvėse bei šiaip dar
bo įstaigose, negali būti re
gistruojami.

J. Kavaliauskas. 
Phila. Lietuvių R. Kryžiaus 
ir Karo pergalės kom. pirm.

gumos

Rep.

Harrison, N. J
Visų vietos lietuviškų drau 

gijų sąryšio susirinkimas į- 
vyko lietuvių politikos klube, 
134 Schuyler Ave. Dalyvavo 
dešimties draugijų atstovai. 
Vadovavo adv. K. Paulaus
kas; sekretoriavo Birutė Ba- 
čenaitė. Tartasi, kaip pami
nėti 21 metų sukaktį, kai A- 
merika pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. Minėjimas 
ruošiamas liepos 25 d. sekma
dienį. Ryte Dievo Motinos 
Sopulingos par. bažnyčioje 
bus atitinkamos pamaldos, o 
4 v. popiet piliečių klubo dar
že, 134 Schuyler Av., Kearny, 
įvyks masinis susirinkimas 
su prakalbomis ir dainomis. 
Dainuos parapijos mišrus 
choras ir neseniai suorgani
zuotas piliečių klubo vyrų 
choras, varg. P. Hodeliui va
dovaujant. Įžangos mokestis 
bus 25 centai.

Visi vietos ir apylinkės lie 
tuviai kviečiami dalyvauti. 
Bus platinami karo bonai-mū 
sų vietos lietuviai gal sumuš 
rekordą. Bus ir šokiai.

Minėjimu rūpinasi kleb. 
kun. L. Voisiekauskas, adv. 
K. Paulauskas, B. Bačėnaitė, 
V. Mikonis, J. Baltrukonis, A. 
Norvaiša, M. Maleckienė, P. 
Hodelis ir kiti.

J. Stasilionis

J. A. V., kaip praneša „Re
ligions Press Directory”, tu
ri 10,008,874 katalikiškų lai
kraščių nuolatinius skaityto
jus.

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

Birželio 20 d., Boston Sym
phony Hall, lenkų susivieni
jimas (Polish National Al
liance) turėjo dvi programas 
(po pietų ir vakare), susidė
jusias iš 
Lenkai 
garsino kaipo 
Vaudeville”, 
„Benefit 
Cause.”

Tik nežinia, kodėl lietuvių 
spaudoje šie lenkų parengi
mai buvo skelbiami kaipo 
„Tarptautinis Kon certas,” 
visai neprisimenant, kad čia 
lenkų parengimas.

Šiame parengime skambi
no pianistas Vytautas Bace
vičius iš New Yorko ir gana 
gerai pasirodė, žmonių ne- 
perdaugiausia atsilankė. Šia 
lenkų parengimo programa 
rūpinosi So. Bostono biznie
rius Stanley Blinstrub, kuris 
priklauso ir prie Lietuvių Su
sivienijimo Amerikoje.

Birželio 22 d. Piliečių drau
gija buvo parengusi savo na
me Vyt. Bacevičiui pagerbi- 
mėlį, kuriame jis davė pa
skaitą apie lietuvių kompozi
torius.

Kaip Lietuvoje
Šį metą lietuvių Šv. Petro 

parapijoje Dievo Kūno šven
tė (birželio 27 d.) buvo mi
nima kaip Lietuvoje—su vie
ša procesija gatvėmis, kur 
buvo įrengti altoriai ir prie 
jų giedamos Evangelijos ir 
giesmės. Su procesija ėjo ne 
tik bažnytinės draugijos, bet 
ir šiaip pašalpinės draugijos 
su savo vėliavomis. Prieky, 
tuoj po kryžiaus, buvo neša
mos gražios šv. Tėvo, Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos.

Procesija buvo įspūdinga 
ir gal pirmą kartą South 
Bostone, žmonių dalyvavo 
daug.

Padėka už šį sumanymą ir 
įvykdymą priklauso klebo
nui kun. P. Virmauskui.

įvairaus mišinio, 
šiuos parengimus 

Monstrous 
14 Big Acts.” 

for the Polish

P-

savo 
; tau- 
Adelė

Hartford, Conn
Parapijos piknikas birže

lio 27d . gražiai pasisekė. 
Prel. J. Ambotas ir komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, darbinin
kams ir aukojusiems. Rug 
piūčio gale bus ruošiamas 
karnivalas.

Pelnas skiriamas 1 
klausomos Lietuvos”?

Mažiau G

brakia dar 
pine vie- 
taino kak
ta raukšlė- 
I galvojant, 
tats trūku-

______ ]
„Kauener Zeitung”] 

bė vokiečių gen. komi 
žemės ūkio tarėjo Fr 
straipsnį apie Lietuvoltaoužpuo
lių ūkį. Autorius išvedaoptimis- 
į tą ūkį reikią kreiptai apie gu- 
giau dėmesio”. Pasak 
rinant” gyvulių ūkį, pia reikia, 
neišvengiama, kad gpm bom- 
skaičius Lietuvoje tlačiai tvir- 
sumažėti... fcineipu-

Jau anksčiau buvontekvienam 
vę žinių, kad Lietuva 
ninkai patys mažinai 
lių skaičių, nes vis vie] 
neturi naudos, o tik pa 
sau prievoles. Be to, į 
kai neturi pakankama 
bininkų gyvuliams pria

ŠIAULIŲ LIET

ra surasta, 
Minkai ir 
tai sielojo-

užtekti-

gumos, o 
-net 75

Iš Lietuvos laikrašcį 
rašymų matyti, kad Šia 
se įvairias pareigas ė; 
lietuviai: miesto ligoni! 
rektorius — Dr. D. Jai 
apskrities viršininko I 
duotojas — pulk. Kutks 
kybos instituto rektori 
Staugaitis; apygardos j 
mo pirmin. pavad. —1 
liūnas; prekybos in| 
docentas — Sipavičius 
zikos mokyklos direktol 
J. Karosas; miesto svei 
skyriaus direktorius - 
markas.

I iii veikia: 
į dirbtuvė, ■ 
tas ploto, 
ta metus 

h Tokia ga
rk šeštada
li kurios 
I formaliais 
Lėk pat, 
rajonų gu-

Rouge, Los Ange 
čio mėnesį Amei 
bus gaminama to 
metus būtų ga 
435,000 tonų, o 
metų sausio mėm 
ma gamyba ūžti! 
per metus net 7 
gumos.

Gumos gamyb; 
didžiausių gamyb 
kia tik Ameriko 
vystyta. Tik gali 
mas, ar ši nauja, 
ma bus tokia ge; 
turalinė. Chemik 
tai atsako, kad n 
daugeliu atžvilgii 
resnė už natūra 
Mat, gumos medi 
vienos rūšies gu: 
slininkai gali dab 
ti kelių rūšių gui 
tesime ne gumą, 
Pavyzdžiui, jau š 
tinė guma aute 
dangoms, važiuo; 
lių per valandą 
geresnė. Ji gėrės 
vų padangoms l 
tobulinimu ir įv; 
kalams pritaikyn 
pinasi mūsų chei 
sumanumui nėra 
nų džiaugsmas, 
ėmė gumos medi 
sias šalis, visai 1 
Gumos turėsime

Baltimore

aigoje 
Sheet

Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyrius uoliai dirba krau
jo rinkimo automobiliui nupir 
kti. Automobilius jau nupir
ktas; jame bus toks užrašas: 
The Lithuanian Group of The 
American Red Cross of Hart 
ford.

Iki šiol, kaip praneša pirm. 
V. Kaunietytė, surinkta 422 
dol. Dar trūksta aukų. Auto- 
mobiliaus įteikimo iškilmės (ti ir didesni.

Minos Geibi
Londonas. —Anglijos 

vų ir lėktuvų išmėtyta 
nos Europos vandenys* 
skandino mažiausiai 40 
kiečių laivų.

Manoma, kad vokiečį 
vų nuostoliai galėjo da

šeiniai-

Pereitą savaitę 
mka Kubilienė; j 
ūkyje, netoli nuo 
laidota iš lietuvii 
bažnyčios.

Liepos 4 d. baz 
aidėjo vasarinė 
sos mišios skait 
ryte po mišių p 
po pietų jokių 
bus.

iMniu Birželis su ka 
baigė liepa atne 

įaį‘ Kai kas susirgo.

Kelias Į perg 
tiestas Karo Boi
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“15* ±?FOTAMS ŽMONIŠKUMAS SVETIMASyvenime buvo nepa
mena, nes pasirodėme 
ikais ir lietuviais. Pa- 
iškilmingą Dievo Kū- 
jesiją labai gražiame 
„Poor Souls” vienuo
le W. Adams Boule-

A
M

Jom BrookJ
i HN. J,tautos neturi tokių 

Dievo Kūno šventės 
ų, kaip mes lietuviai, 
choristai iš anksto 

Dievo Kūno procesi- 
ižiuodavo net iš toli- 
vietų mūsų milžiniš
ko ir, vadovaujant Se- 
sizijai, gerai prisiren 
ų iškilmių. Per sumą 
giedojo; gražiai skam 
„Garbė ir šlovė” ei- 
cesijai. 
čia pažymėti, kad di1 
šventimą parodė mū' 
: Petras Žilinskas, ne d 

ligos atsikėlęs; M. Augustįl 
us, po sunkaus dar- Dienafe 
giant Marijanapolio
nesuskubęs atsilsė- ® prt 

audavo repeticijose jį® P° f | 
vo procesijoje; o y- ’ 
.undas Stulginskas 
atvykęs pas mus iš 

'y, Conn.) įrodė ne- 
uolumą viešam pa- 

ui Dievo garbei ir 
ikalams.
ėjau mūsų procesi- 
oti lietuvišką cha- 
odėl reikalinga bu- 
oterys ir mergaitės 
sipuošusios lietu- 
ibais. Atsirado mo- 
mgaičių, kurios nuo 
'ėjo lietuviškus kos 

kitos ant greito- 
jiuvo. Svarbus da- 
:ėti sukirpti medžią 
ims. Iš tos bėdos iš 
;nas siuvėjas, Juo- 
ionis, o lietuviškus 
avo iš Lietuvos kon 
ono Budrio, kuris! 
is prisiuntęs lietu- , 
džiagos žiurstams, j ą 
a susidarė labai

K*:.;*'-' ’ iJ

AMERIKA

Tel. NEwtown 9 - 4464

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

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

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

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

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

„Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas ....................................................................

Gatvė ............................................................. ......

. Miestas___..........................................nr....... .......

Valstybė .......................................................

Rusų Apgavikus 
Traukia Teisman

Slaptoji policija ir federa
linis New Yorko prokuroras 
atidavė teismui The Dairt 
Co., Inc., veikiančią Hicks
ville, L. I. ir keturis jos sa
vininkus bei bendradarbius. 
Ši dirbtuvė dabar gamindavo 
kulkas—senas kulkas atnau
jindavo. Su šia dirbtuve bu
vo susitarusi rusų Amtorgo 
bendrovė, kuriai dirbtuvė tu
rėjo pagaminti didelius kie
kius kulkų.

Kai užsakymai pradėjo 
plaukti ir būti išpildyti, pa
stebėta, kad kulkos pagamin- 

■i-* trr-ce-g

Brooklyno Lieti

vojingos kariams, kurie jo
mis šaudytų. Buvo ir nelai
mių.

Teismo atsakomybėn pa
traukti Nathan Silverman, 
dirbtuvės pirmininkas ir iždi
ninkas, Moe Saraga, dirbtu
vės vedėjas; Garard Mosiello 
ir Anthony Mosiello.

JĖZUITŲ PAKEITIMAI_______ o
Iki šiol buvo bendra New 

Yorko ir Maryland jėzuitų 
provincija. Nuo liepos 1 d. 
ši provincija padalinta į dvi 
savarankiškas provincijas — 
New Yorko ir Maryland©.

New Yorko mieste jėzui
tai savo žinioje turi šias mo
kyklas: Fordham universite
tą, Loyola School, Fordham 
agny,30

iviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) •

Graborlus—Balsamnotojas•
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisnluotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(PrieS pat AprelSkimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krlkStynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Metė korespondentė 
few gyveno Hong Kon 
ten įsiveržė japonai, 
pateko į japonų ne- 
Į vėliau buvo išlais- 
jabar ji Amerikoje 
įskaitas apie nelais
vas ir išleido knygą 
Įr of Japs”, čia pa- 
|vieną vaizdelį iš jos 
į bei knygos: 
b ir anglų kariai per 
ralandas kovojo šv. 
Į kolegijos aplinku- 
i.ugiau kaip 3,000 ja
ponų nuklojo apylin- 
pglai, žymiau mažes- 
taičiuje, pasitraukė į 
tvirtovę. Kolegija pa 
ligoninę ir pripildy

mais kanadiečių, an- 
kariais.

Minės iškelta Raudo- 
yžiaus vėliava.
1 įbėgo grupė kana- 
iarių ir sušuko: 
ponai jau beveik čia! 
iau kraustykitės iš 
jie šaukė.
is gydytojas vyres-

Biriį. 
no lied
kas., Otų ir indų

lė žolėj, 
piančiais-j 
kiekvied 
dirbusį į]

šiai. W 
mažai. M 
pinę uįJ 
daus gėd

smogė savo durklu tiesiog į 
daktarą. Tada išėjo kitas gy
dytojas, kapitonas Whitney. 
Ir šis aiškino, kad tai ligoni
nė. Jam nebuvo leista nei sa
kinio pasakyti — japono dur
klas pervėrė jį, o jo kritusį 
kūną badė dar kitų japonų 
durklai.

Anglės slaugės, kurios sto
vėjo be žodžių savo vietose, 
tada turėjo žiūrėti, kaip ja
ponai žudė sužeistus, bejė
gius karius. Juokdamiesi ir 
šūkaudami, japonai 
draskė bandažus nuo 
krūtinių, nuo kruvinų 
ir kojų, o po to badė
lais savo aukas. Slaugės ne
galėjo nieko kito padaryti, 
kaip tik prisiartinti prie mir
štančių ir mirusių karių, kai 
japonai išėjo. 52 kariai buvo 
nužudyti.

Tada japonai atsisuko į 
slauges, o jų vadas sušuko: 
— Išsirikiuokite jūs visos! 
Žygiuokite!

Visos slaugės, kraujais ap
taškytos, buvo nuvestos į ats

kariai 
karių 
rankų 
durk-

ilkin. Black, pasiliko kirą namą. Japonai išsirinko 
Jis nurodė, kad trau- pradžioje tris slauges. Jie nu
galima. Jis pažymėjo, plėšė joms baltus slaugių rū
mą Raudonojo Kry- bus ir įsivedė į mažą kamba- 
goninėje, tad nieko - — - - - - - -
įgali atsitikti. Jis pa- 
sužeistiems kariams

he name nuaidėjo šau 
kad ateina japonai, 
lack išėjo ligoninės 
in, ir stovėjo prie du- 
priešas prisiartino.
1 yra Raudonojo Kry- 
igoninė, — šaukė jis 
nas į didžiulę vėliavą 

rengiaifaus ženklu i°Je- Vie’ 
niką, t|)onas karYs tuojau 

Toronto Jr -- - - - - - - - -

Liepos:
Lietuvai į 
rengia®

parke. L 
Valdybai

ikai, moterys, mer- 
vaikai tautiškais 

s apsirėdę. Ypač 
iė visų dėmesį p. 
irkienė, poetė Ona 
j Gilienė su savo 
ikrele (taipat įau- 
kostiume), Adelė 
Emilija Masonienė, 
ilaterienė, Kotryna 
tienė, Rozalija Ja
ne ir Elzbieta Mor- 
metų senutė), kuri 

■odė kaip Lietuvos 
Mergaičių būrelis, 

rūtų vainikais, 
irovų akis. Jų tarpe 
auskaitė, Margare- 
uskaitė, Davydoniū

Lawrence, Mass., šv. Pranciškaus lietuvių parapijos bažnyčios vidus, neseniai 
skoningai atnaujintas, išpuoštas. Lawrenco klebonu yra kun. Pranas M. Juras, 
veiklus visuomenininkas, L. K. Federacijs ižd., didelis katalikų spaudos rėmėjas.

DEŠIMT METU BE DĖDĖS ATANAZO

rį. Ten buvo šauksmas, klyk
smas. Jos buvo žiauriai išgė
dintos. Išgėdinus, viena slau
gė buvo nužudyta durklu, o 
jos kūnas išmestas į krūmus. 
Visą dieną, visą naktį tęsėsi 
žvėriškos scenos. Nesuskai
tomi japonų kariai puolė ir 
žalojo slauges, kurios nie
kam bloga nepadarė, kurios 
tik kenčiantiems kariams pa
galbą ir paguoda teikė.

Tokie yra japonai, kurie 
nori visą pasaulį valdyti.

OS TURĖSIME UŽTEKTINAI
Įaponai užėmė olandų mos medžių duodavo per me- 
įir Malajus, didžiau- tus. Bet statomos ir kitos gu- 
jestis buvo: o kur da- mos dirbtuvės—jos bus Lo- 

£aįqn

Rašytojas Putinas-Myko-! 
laitis savo vienoje knygoje 
aprašydamas Dėdės Atanazo 
-Kun. Kaz. Pakalniškio kū
rybą, sako:

„Dėdė Atanazas-vienas iš 
liaudiškiausių mūsų rašyto
jų. Visi jo raštai skirti liau
džiai, pritaikyti jos suprati- 

imui ir skoniui. Jis rašė apie 
tai, kas to laiko liaudžiai bu
vo reikalinga ir suprantama”.

Liepos 2 d. sueina 10 metų 
nuo to didelio liaudies prietė- 
lio, rašytojo mirties. Jo tik
roji pavardė-kun. Kaz.Pakal
niškis. Gimęs jisai buvo Sa
lantų parapijoje 1866 m. va
sario 11 d. Baigęs Kauno ku
nigų seminariją kunigu bu
vo įšventintas 1889 m.

Vikaro ir klebono pareigas

ėjo Mosėdy, Akmenėje, Teve
rtuose, Žvingiuose, Raudėnuo 
se. Jis daug laiko ir energijos 
skyrė spaudos darbams ir per 
spaudą gaivinimui religino 
bei tautinio susipratimo. Jis 
buvo vienas iš įkūrėjų gar
sių slaptųjų laikraščių: „Ap
žvalgos”, „Tėvynės Sargo”; 
juose daug išspausdino savo 
apysakaičių, parašytų labai 
gyva kalba, vartojant vaiz
džias, liaudiškus posakius. 
Jis taipgi buvo vienas iš stei
gėjų spaudos srity daug nu
sipelniusi Šv. Kazimierio 
draugijos.

Žymiausi jo raštai yra „Ob- 
rusiteliai” (spaudos draudi
mo metu išleista atskira kny
gutė) ir „Kandidatas į Ku
nigus”.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

PROF. PR. KURAIČIUI 60 METU

Moterims pirmenybė
Vyras pareina namo vėlai 

ir smagiai įsikaušęs. Rytą 
žmona žadina jį, kad keltų ir 
eitų į darbą.

— Kelkis tu pirmiau. Aš 
visuomet moterims duodu 
pirmenybę.

Katastrofos
Pareina jaunavedys namo 

iš darbo ir atsisėda pas savo 
jaunąją žmoną prie stalo. At
skleidžia laikraštį ir sako:

— Baisu, kas dedasi pa
saulyje. Traukinio katastro
fa, trys apiplėšti. Aštuoni 
automobiliai susikūlė, keturi 
miestai sudegė... Didžiausi 
potvyniai pasaulyje, audros, 
laivų katastrofos, žemės dre
bėjimas, žmogžudystės, revo
liucija. ..

* daugiausia gumos 
ianti pasaulyje šalis, 

Pte'. meįu jos reikia dar
• •____—M Į L

, tad neveltui ne vie
ningo pareigūno kak- 
stambiomis raukšlė- 

~ sagota, begalvojant, 
spręsti gumos trūku- 
įsimą.
įeitis lengvai surasta, 
srikos mokslininkai ir 
alistai tuomi sieloj o- 
eš Perlų Uosto užpuo- 
andien visai optimis- 
enka kalbėti apie gu- 

užtekti- 
jos baisiai reikia.

nam didžiuliam bom- 
i—„skraidančiai tvir- 
•eikia daugiau nei pu- 
0 gumos, kiekvienam 

Jau beveik tono gumos, o 
karo laivui — net 75 

anos!
Virginijoj jau veikia Pavyzdžiui, jau šiandie dirb
iką gumos dirbtuvė, 
žima 77 akrus ploto.

kai neturi' įminama per metus
- tonų gumos. Tokia ga- 

jz ludaro beveik šeštada-
kio gumos, kurios tobulinimu ir įvairiems rei- 
reikėdavo normaliais
Tai beveik tiek pat,

< alajų 18 milijonų gu-

leisti laih

klausomos 
lui.

ae 12 mergaičių, ku 
i apsirėdžiusios bar

Viešpačiui Jėzui 
lame Sakramente, 
ų pareigas gražiai 
ozas Stronga, Pra- — 
įas, Zigmas Krūme sau Fa
ilas Šliakys. - 
jos buvo nuimti kru bininkų gT

„Kanas 
bė vokieč. 
žemės it 
straipsni ę 
liųfikįl* 
į tą ūkį $ s turėsime 
giaud&nfc 
rinant"|F 
neišvengi 
skaičius K 
sumažėtu

vę žinię j 
ninkai
lių skaitę: 
neturint

Rouge, Los Angeles. Rugpiū- 
čio mėnesį Amerikoje guma 
bus gaminama tokiu, kad per 
metus būtų galima gauti 
435,000 tonų, o ateinančių 
metų sausio mėnesį pramato- 
ma gamyba užtikrins mums 
per metus net 750,000 tonų 
gumos.

Gumos gamyba bus viena 
didžiausių gamybos šakų, ko
kia tik Amerikoje buvo iš
vystyta. Tik gali kilti klausi
mas, ar ši nauja, dirbtinė gu
ma bus tokia gera, kaip na
tūralinė. Chemikai specialis
tai atsako, kad naujoji guma 
daugeliu atžvilgiu bus net ge
resnė už natūralinę gumą. 
Mat, gumos medis duoda tik 
vienos rūšies gumą, o mok
slininkai gali dabar pagamin
ti kelių rūšių gumą. Mes tu
rėsime ne gumą, bet gumas.

Sunkioje nacių okupacijo
je, Lietuvoje, švenčia savo 60 
metų amžiaus sukaktį vienas 
iš giliausio išsimokslinimo, 
plačių pažiūrų ir naująją min
tį atstovaujančių dvasininkų 
prof. Pr. Kuraitis.

Gimęs jis 1883 m. liepos 
4 d., kunigu įšventintas 1907 
metais. Paskutiniu metu bu
vo profesoriumi Kauno vals
tybiniame universitete, kau- 
no kunigų seminarijoje ir žur 
nalo „Tiesos Kelias” redak
toriumi. Jis yra taipgi auto
rius keletos veikalų filosofi
jos klausimais.

Prel. Kuraitis pasižymėjo 
dideliu prietelingumu moks
lus einančiam jaunimui. To
kios Lietuvos pažibos, kaip 
a. a. Dr. Pr. Dielininkaitis,

buvo jo globojami, jo iškelti 
asmenys. Jis palaikė glau
džius ryšius su jaunaisiais, 

į vadovaujančiais Lietuvos in
teligentais, kurie vėliau į vi
suomenę išėjo, kaip „Naujo
sios Romuvos”, „XX Am. 
žiaus” sąjūdžių kūrėjai. Kai 
kas tuose naujo atgimimo ne
šėjuose tiek įžvelgė prof. Ku
raičio įtakos, kad net juos va
dindavo... kuraitininkais. 
Daugelis labai svarbių Lie
tuvos gyvenimo klausimų bu
vo apsvarstyta prof. Kurai
čiui vadovaujant.

Liepos 11 d. tinkamiausia 
susitikti su savo pažįstamais 
bus Lietuvių Dienoje,. Klas- 
čiaus parke ir salėje, Mas- 
pethe.

iveikslai. Tai pasi- 
K. Milius. Galėsime 
visiems, kurie ma- 
inkyti mūsų nese- 
zėrusią parapiją, 
as J. Maciejauskas

ford, Conn.

)s piknikas birže- 
gražiai pasisekė, 

ribotas ir komisija 
i dėkoja visiems 
siems, darbinin- 
.ukojusiems. Rug 
e bus ruošiamas

jjo Kryžiaus lietu- 
s uoliai dirba krau- 
automobiliui nupir 

lobilius jau nupir- 
i bus toks užrašas: 
mian Group of The 
Red Cross of Hart

ŠIAI#

rašymui 
, se įvairi 
lietuviais 
rektorius" 
apskritis 
duotojas- 
kybosin^ 
Staugaiti? 
mo pinnt 
liūnas; F5 
docentas 
zikos rf1 
J. Karose

markas.

London 
vų ir 
DOS

kiečių 1$.
Manoiy 

vų nuosk>

kaip praneša pirm, 
tytė, surinkta 422 
•ūksta aukų. Auto-' 
įteikimo iškilmės <ti ir (W

Nauja Knyga
LITHUANIAN

LANGUAGE 
ė prof. Alfred Senn 
alima įsigyti 
erikos” Įstaigoje 
So. Ninth Street 

aina tik 40 centų

IKOS” administraci- 
ite gauti A. Vaičiulai-

tinė guma automobilių pa
dangoms, važiuojant 60 my
lių per valandą greičiu, yra 
geresnė. Ji geresnė ir lėktu
vų padangoms (tires). Jos

kalams pritaikymu uoliai rū
pinasi mūsų chemikai, kurių 
sumanumui nėra ribų. Japo
nų džiaugsmas, kad jie už
ėmė gumos medžius auginu
sias šalis, visai be pagrindo. 
Gumos turėsime užtiktinai.

Baltimore, Md.
Pereitą savaitę mirė Vero

nika Kubilienė; gyveno savo 
ūkyje, netoli nuo miesto. Pa
laidota iš lietuvių šv. Alfonso 
bažnyčios.

Liepos 4 d. bažnyčioje pra
sidėjo vasarinė tvarka. Vi
sos mišios skaitytos. 8:30 v. 
ryte po mišių palaiminimas, 
po pietų jokių pamaldų ne
bus.

INE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE
;a gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

nio Instituto leidinys, 
o egzemplioriaus kai- 
c., o užsisakant 50 eg- 
orių ar daugiau—30c. tiestas Karo* Bonais.

Birželis su karščiais pasi
baigė, liepa atnešė vėsų orą. 
Kai kas susirgo. J. K.

Kelias į pergalę yra na

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

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDĖ, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai.

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

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

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

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

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

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

Užsakymams adresas:

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

, jaunoji žmonelė... — Mano 
vakarienės bulvės prisvilo...

Konservas
—Sako: moterys ilgiau gy-

• vena, negu vyrai. Dėl ko
• taip?

— žinoma, dažytas daik- 
. tas visuomet ilgiau laiko, ne

gu nedažytas.
Klaidą padarė

Matyt, gerai įsismaginęs 
vyras kartą stovėjo prie var
tų, ilgai negalėdamas jų ati
daryti.

Vienas pro šalį ėjęs praei
vis nustebo:

— Kaipgi ponas vartus 
manai atrakinti su pypke?

I _

— Po galais. . . tai, tur būt, 
raktą vietoje pypkės išrū
kiau!. . .

Paskutinis žodis
Smūgis: — Tamstos žmo

na, tur būt, visados turi pa
skutinį žodį, kai su ja susi
ginčiji?

Mikalauskas: — Ne. Visa
dos aš.

Smūgis: — Iš tikrųjų? Tai 
ką tamsta jai sakai?

Mikalauskas: — Aš jai nie 
ko nesakau... nuraminu ir at
siprašau.

Pirm laiko apsisaugojo
Klebonas: (zakristijonui): 

Pranai, dėl ko tu nenori būti 
kapų sargu?

Pranas: Mat, klebonėli, jau 
seniai senų žmonių yra pasa
kyta: „Nekask kitam duo
bės. . . pats įpulsi”.

Aidas
Šeimininkas išgirdo tvar

te kažkokį dundesį ir avių 
bliovimą. Pasiėmęs šautuvą 
prieina prie durų ir klausia:

— Kas čia?
— Mes avys. . . atsako kaž

koks plonas vyro balsas.
Geras pasakymas

Fotografas: Ar tamstos ba
rtus taip pat nutraukti?
i Bu ja: Ne, batai tegu pasi
lieka ant kojų.

Pranas Bekampis.

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

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

MALONIAI VISUS KVIEČIAME!
Keturiolikta New Yorko 

Apylinkės Lietuvių Diena 
šiemet įvyksta šį sekmadie
nį, liepos 11 dieną, Klasčiaus 
parke ir salėje, Maspethe. 
Rengėjai jau viską padarė, 
kad ji praeitų gražiai, tvar
kingai, smagiai. Dabar lieka 
nuoširdiems „Amerikos” 
skaitytojams ne tik patiems 
jon atsilankyti, bet ir savo 
draugus, pažįstamus, kaimy
nus pasikviesti.

Šiemet negalima važinėti 
automobiliais, bet tai neturė
tų sustabdyti nuo atvykimo 
Lietuvių Dienon. Juk yra ki-

kią pastogę, tad joks oras 
neturi sulaikyti Lietuvių 
Dienos lankytojų.

Per trylika metų Lietuvių 
Diena buvo viena smagiau
sių ir jaukiausių apylinkės 
vasaros pramogų. Ji tokia 
ir bus ir šiemet. Tad surem- 
kime savo pečius, paspauski
me savo dešines ir visi pasi- 
ryžkime būtinai susitikti šį 
sekmadienį, liepos 11 dieną, 
Klasčiaus parke ir salėje.

Visiems, o visoms — IKI 
LABAI MALONAUS PASI
MATYMO ŠĮ sekmadie
nį.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Albinas ir Jonas žemai
čiai Palestinoje buvo susiti
kę su arkiv. F. J. Spellmanu. 
Jo Ekscelencija apie tai pa
rašė jų motinai, Mar. Žemai
tienei, gyv. Brooklyne.

• Kun. Stasys Stonis iš Se
caucus atkeltas vikaru į Har- 
risono lietuvių Dievo Moti
nos Sopulingos parapiją, kur 
klebonu yra kun. L. Voisie- 
kauskas.

• Liepos Vienuoliktą, šį 
sekmadienį, visi „Amerikos” 
skaitytojai ir jų pažįstami 
maloniai laukiami Lietuvių

LIETUVIU DIENOS GARBES RĖMĖJAI Brooklyno Lietuviai Gydytoji^?

AMERIKOS LIETUV 
ŪKŲ VISUOMEN 
KULTŪRINIO GY5 

SAVAITRAš'j

EINA KAS PENK'

Traukiniai, autoousai, gatve- 
kariai vaikšto visu tvarkin
gumu, tad naudokimės jais. 
Prie parko labai arti priveža 
autobusai ir gatvekariai. Iš 
Brooklyno reikia imti 
GRAND Street ir Avė. gat- 
vekarį ir juo važiuoti iki 
Rust St„ iš kur Klasčiaus 
parkas ir salė visai arti.

Parkas bus atdaras nuo 12 
vai. dieną. Muzikos progra
ma bus pradėta nuo 3 vai. 
popiet. MUZ. PRANAS DUL
KE žadėjo sudaryti didžiulį 
liaudies chorą. Visi dainuo
sime bendrai smagias lietu
vių liaudies dainas. Bus duo
dama gražių lietuvių liaudies 
ir šiaip lietuviškos muzikos 
programa. Šokiai prasidės 
.nuo 6 vai. vakaro. Gros JUO
ZO AVIŽONIO galingas or
kestras—bus lietuviškų ir 
amerikoniškų šokių.

Parke bus visiems užtekti
nai stalų, kur įdomias laiko 
praleidimo programas galės 
susidaryti ir vyrai, ir moters, 
ir merginos, ir jaunimas. Ka
riams į parką įėjimas dykai. 
KARIAI BUS LIETUVIŲ 
DIIENOS SVEČIAI. Tad visi 
„Amerikos” skaitytojai 
kvieskite savo artimus 
rius.

Lietuvių Diena įvyks,
žiūrint koks oras bus—ar 
bus labai karšta, ar vėjuota, 
ar net ir lytų. Visi turės jau-

Keturioliktos New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos 
proga visa eilė „Amerikos” skaitytojų stoja Lietuvių Die
nos Garbės Rėmėjais, atsiųsdami savo auką. Malonu mums 
paskelbti jų vardus, išreiškiant jiems nuoširdžiausio dėkin
gumo žodį. Savo parama stiprina „Ameriką”, kurios reika
lams paremti New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos ren
gėjai visada buvo palankūs.

„Amerikos” nuoširdi padėka skiriama šiems Lietuvių 
Dienos Garbės Rėmėjams:

Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y.
Vincas Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass. 
Petras Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 
Anelė Garliauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Rožė Jokubonienė, Woodhaven, N. Y. 
A. Maskolaitienė, Brooklyn, N. Y.
A. Kaminskas, Newark, N. J.
Juozas ir Agnes Bacėnai, Kearny, N. J.
Jurgis Juškaitis, Brooklyn, N. Y.
M. Paplauskienė, Binghamton, N. Y.
Frances Kalinowska, Jersey City, N. J.
W. Radzius, Bridgeport, Conn.
M. Varnis, Brooklyn, N. Y.
Kun. Vincas Slavynas, Welch, W. Va.
Wm. Kazilas, Amsterdam, N. Y.
V. Vaičiūnienė, Brooklyn, N. Y.
M. Šakočienė, Waterbury, Conn.
Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa.
K. Ramanauskas, New Haven, Conn.
Kaz. Kučinskas, Kingston, Pa.
Kun. Pr. Garmus, Easton, Pa.
Viktoras Amšiejus, Cleveland, Ohio.
Juzefina Gražienė, Brooklyn, N. Y.
B. Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y.
A. Bražinskienė, Brooklyn, N. Y.
E. Strongis, New York, N. Y.
S. Žurlis, Linden, N. J.
A. Pranskietis, Elizabeth, N. J.
T. Balčiūnaitė, Philadelphia, Pa.
A. Černiauskas, Brooklyn, N. Y.
Agnes Balčiūnienė, Brooklyn, N. Y.
S. F. Goodis, W. Orange, N. J.
A. J. Pateckis, Hartford, Conn.
Monika Zedalienė, Philadelphia, Pa. 
Al. Vasiliauskas, Great Neck, N. Y. 
Mrs. A. Charnalis, Paterson, N. J. 
V. Lukas, Newark, N. J.
D. Ražanauskas, Brooklyn, N. Y.
A. Pranckevičienė, Brooklyn, N. Y.
Kun. Magnus J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
Pranė Ražickienė, Brooklyn, N. Y.
P. Franceson, Brooklyn, N. Y.
J. L. Petrauskas, So. Boston, Mass.
Lauras Pliauskas, Bayside, L. I.

^ington Depot, Conn.
Marė Žemaitienė, Brooklyn, N. Y.
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y.
Walter Januškevičius, Philadelphia, Pa.
Juozas Ambrozaitis, Woodhaven, N. Y.
V. Račinskienė, Amsterdam, N. Y.
J. Klimienė, Brooklyn, N. Y.
Magd. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.
Kun. J. V. Kazlauskas, Bridgeport, Conn.
Adolfas Banaitis, Nesconset, N. Y.
Jonas Sprainaitis, Paterson, N. J.
Peter J. Marsh, New York, N. Y.
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J.
Pranas Gudiškis, Waterbury, Conn.
V. Gražulienė, Maspeth, N. Y.
Henrikas Rabinavičius, N. Y.
Anicetas Stoškus, Newark, N. J.
Kun. Ignas Albavičius, Cicero, III.
Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y.
H. Savickienė, Elizabeth, N. J.
Antanas Daukantas, Brooklyn, N. Y.
George Yesaitis, Brooklyn, N. Y.
Teodoras Slapšys, Brooklyn, N. Y.
D. Vaičius, Brooklyn, N. Y.
Josephine Peikus, Richmond Hill, N. Y.
Pranas Shopis, Waterbury, Conn.
Mary Noruszis, Brooklyn, N. Y.
Ona Giraitienė, Newark, N. J.
B. Vaškevičienė, Newark, N. J.
Elena Butkuvienė, Brooklyn, N. Y.
B. Paulauskienė, New York, N. Y.
Mrs. J .Saldis, Bronx, N. Y.
James Thomas, Delmar, Delaware
M. Tačionis, Paterson, N. J.
Anna M. Tamošaitis, Chester, Pa.
Mrs. A. Dargis, Jackson Heights, N. Y.
Adelė Starkienė, Brooklyn, N. Y.
P. Ikamas, Brooklyn, N. Y.
P. Mažeika, White Plains, N. Y.
Mrs. Justina Klant, Brooklyn, N. Y.
J. Masaitis, Baltimore, Md.
Pranas Milas, Brooklyn, N. Y.
Juozas Venslauskas, New York, N. Y.
Rapolas Kručas, Maspeth, N. Y.
Louis Ketvirtis, Jersey City, N. J.
A. Pietarienė, Kearny, N. J.
M. F. Valuckas, Waterbury, Conn.
K. Pranulis, Waterbury, Conn.
Jonas Rasinkus, Ashley, Pa.
M. Vaicekauskas, Brooklyn, N. Y.
K. Medalis, Philadelphia, Pa.
Teresė Sarapas, Brooklyn, N. Y.
V. J. Kudirka, Norwood, Mass.
Peter Overzat, Sr., Bellaire, N. Y.
Ieva Masonienė, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. S. Shutts, Paterson, N. J. 
Antanas J. Mažeika, Pittsburgh, Pa. 
Charles Johnson, Brooklyn, N. Y. 
M. Bernatitus, Exeter, Pa.
Antanas Žiemys, Rochester, N. Y.

(Bus daugiau)

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. E Ver green 8-9#
VALANDOS:

8 —10 ryto |
1 — 2 po pietų 1/
6 — 8 vakare I 

šventadieniais susltal

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

PROF. PAKŠTAS IŠVYKO

Liepos 8 d. popiet profes. 
Dr. Kazys Pakštas išvyko į 
Northfield, Minesota, kur jis 
pakviestas Carleton kolegi- 
jon geografijos profesorium. 
Naujas pareigas profesorius 
pradės eiti liepos 12 d.

Profesoriaus bičiuliai ir pa
žįstami linki jam labai gra
žaus pasisekimo naujoje vie
toje. '

LAKŪNAMS PAGERBTI 
RADIJO PROGRAMA

pa- 
ka-

ne-

1933 m. liepos 17 d. mūsų 
didvyriai lakūnai, Darius ir 
Girėnas, staiga mirė netoli 
brangios tėvynės Lietuvos. 
Dariaus ir Girėno skridimas 
iš Jungtinių Valstybių į Lie
tuvą buvo pasaulinis įvykis. 
Mes niekuomet negalime pa
miršti jų darbo, nors šiais 
metais liepos 17 d. sueina ly
giai 10 metų, kai Darius ir 
Girėnas žuvo.

Kiekvienas metais Lietu
vių Radijo Draugija, vado
vaujant Juozui P. Ginkui, 
perdavė radijo programas, 
prisimenant mūsų didvyrius. 
Šį ketvirtadienį, liepos 15 d., 
L. R. D-ja Dariaus ir Girėno 
garbei transliuos per radijo 
stotį WWRL (1600 kc), 7 v. 
vakare. Rep.

NAUJA VALDYBA

Parduoda Namus
Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Dariaus-Girėno paminklo 
komiteto konferencijoje bir
želio 6 d. sudėta $50.50 aukų. 
Komitetas papildytas iki 14 
narių. Valdybą sudaro pirm. 
Jonas Šaltis, vicepirm. Jokū
bas Šertvytis, sekr. VI. Pivo
riūnas, fin. sekr. adv. Stepo
nas Briedis, n sekr. Ant. Gu
doms, iždin. Jonas Spurga, 
iždo globėjai J. Ambrozaitis 
ir J. Kairys.

Aukos prašomos siųsti Da- 
rius-Girėnas Monument 
Fund vardu ir adresuoti: J. 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island.

• „Lietuvių Kalbos Gra
matika” yra būtina kiekvie
nam lietuviui knyga. Ją pa
rašė kun. Dr. J. Starkus. Ją 
galima gauti „Amerikos” įs
taigoje — kaštuoja tik 1 dol.

• Dail. Jonas Subačius lie
pos 12 d. išvyksta į Pitts- 
burghą, kur seselėms pran- 
ciškietėms skaitys paskaitas 
apie meną.

• Jonas V. Navickas, šie
met baigęs Marijanapolio 
kolegiją, gavo stipendiją va
saros kursams ir išvyko į 
North Carolina. Buvo susto
jęs New Yorke pas kun. J. 
Gurinską.

• Anielės Garliauskienės 
du sūnūs yra kariuomenėje: 
Juozas yra kur nors Anglijo
je, o Viktoras Virginijoj. 
Brolių karių motina yra „A- 
merikos” skaitytoja ir rėmė
ja.

• Rožė Jakubonienė, gyv. 
Woodhavene, „Amerikos” 
skaitytoja ir rėmėja, tuir du 
sūnus kariuomenėje: korp. 
Petras Garlaus šiuo metu y- 
ra kur nors Naujoje Gvinėjo
je, o St. Serž. Charles Gar
laus — Camp Edwards, Mass 
Abu broliai kariuomenėn įsto 
jo pernai rudenį.

• Metiniai parapijų pikni
kai šiemet bus tokia tvarka: 
liepos 25 d. — Apreiškimo 
par.; rugpiūčio 1 d. — šv. 
Jurgio par.; rugpiūčio 15 d. 
— Angelų Karalienės; rug
piūčio 22 d. — Maspetho.

• Kun. Ad. Ješkevičius, 
Marijonas, šią vasarą ilges
nį laiką darbuosis Maspethe 
• Kaz. Dumbliai, artimi „A- 
merikos bičiuliai, šiomis die
nomis išleidžia kariuomenėn 
ir antrą sūnų, Kazį. Vyresny
sis, Juozas, jau dveji metai, 
kai kariuomenėje.

• Karys Vincas Sniečkus, 
lankėsi atostogų pas savo tė
velius. Jis būna kur nors Te
xas valstybėje.

• Karys Jonas Mykolaitis, 
šiuo metu yra Princeton uni

versitete, kur lanko techni
kos kursus. Buvo parvykęs 
savaitei atostogų.
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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - fl 
VALANDOS: 1 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare j 

Penktadieniais uždai

kirtingą 
> tautų, 
[įgybė 
L'irse- 
L dievai 

pečiais

VYSKUPAS
MIRĖ TE

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn;
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS j

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate - S 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiri
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, liepos 11, Šv. 
Vardo draugijos vyrai eis 
bendrai prie Šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu. Kadangi 
yra nutarta vasaros metu su
sirinkimų neturėti, tai susi
rinkimo tą dieną nebus.

Parapijos metinis piknikas 
šiemet įvyks rugpjūčio 15 die 
ną Klasčiaus Clinton parke. 
Kadangi šis piknikas nulems 
kai kuriems parapijiečiams 
garbės palikti ,.Karaliais” ir 
„Karalienėmis”, tai visi jau 
iš anksto kalba ir rengiasi 
prie tos dienos ir savo kan-

Per Šveicariją g< 
tuvos liūdna teleg: 
nešanti, kad šių n 
8 d. mirė Telšių vyi 
tinas Staugaitis. 

hsirKa- smulkmenų neprar 
Hilai ir Vysk. Staugaitis 

Į Rangių na šviesiausių asm 
tuvoje. Šiemet ėjo 
tus, gimęs 1866 ir 
14 d. Jo tėviškė-T 
mas, Naumiesčio 
apsk.

Mokėsi Naumies 
liau Marijampolės 
joje, drauge su k 
lietuviu-ark. J. K! 
mi. Seinų kunigų 
baigė ir kunigu 1 
tintas 1890 m. bii 

Pateko dirbti 
kur ketvertą met 
karu ir šešeris mei 

SUSILAUKĖ SŪ^poslbetĮŪUi girdis jį vis ti 
tuvą. Kai po japon

k Sici- 
įaplan-

fiitqlin- 
-įdvyriš- 

snriems 
fitiprie- 

L įžnuga-

plauty- 
ką laivų 

pilės lai-

Lišlai- 
tanu-

-----  JAntanas ir Saloma^gjnin- 
baite) Zupkai, gyvino Ei- 
tertown, Conn., praeik puj.

" 1 “■ -jvisą Si- 

3 ir ma
fijos užė- 

•Ą tiro- 
hibiiimo. 
filiai Eu-

tę susilaukė įpedinii 
naus. Naujasai lieti 
pakrikštytas Antano 
vardais.

Pas Zupkus išvyk 
ciška Ražickienė, art 
nosios motinos giri 
džiaugiasi vėl „grant 
pusi.

Zupkai yra 
skaitytojai. Jiems irLreikšmin- 
magimiui sūneliui lirųa Ameri- 
bai daug laimės. BnaiąMa- 

plikom} 
ūąWill- 
J buvo

SVARBUS SUSIR

■00 įįįįatąms. renka balsjis. JĮži_ Piliečių. KĮąbą 
nii i j_ _________________ rinnq nnsmpfinifšiol dar nėra žinoma, kokie 

kandidatai ir kiek jie balsų 
turi. Netrukus pamatysime.

Raudonojo Kryžiaus sky
rius kiekvieną antradienio va 
karą renkasi į parap. salę 
(8 vai.) ir ten darbuojasi ka
ro reikalais. Moterys ir mer
ginos, kurios turi laisvo lai
ko, ateikite ir pagelbėkite.

Mūsų parapijos vyrai ir 
moters rengiasi į Lietuvių Die 
ną, kuris bus šį sekmadienį, 
liepos 11 d., Klasčiaus-Clin- 
ton parke.

Šv. Jurgio Parapija
Moterų S-gos kuopos susi

rinkimas bus šį sekmadienį, 
liepos 11 d., tuojau po sumos. 
Visos narės prašomos atsi
lankyti, išklausyti praneši
mų, užsimokėti mokesčius.

Valdyba.

ŽINOMA, KAD BŪSIU..

lioje ati- 
rfJiDtiškas

vos, Latvijos ir E: 
tinius. Amerikos 
lengvai ir skubiai 
džiausiąs sumas 
liams ir sesėms 
Bet Maskva šaltc 
landijos ledynai. J 
misarai niekam 
ateiti su organiz 
ba Lietuvos treir

Kalbėdamas ž 
vargstančius liet 
savo akis turiu t 
to paties Sibiro, 
šiurpi ta telegran 
tusi praneša, kac 
mirė jos vieninte

riaus pusmetinis s &oje 
mas bus penktadienįi rsaitę. Ko-

name, 280 Union Av 
klyne.

ji ir jos dukrelė 
piausia, kad jos v

M kad 
iiBeilė— 
■ietis ko- 

ją tikPARDUODA
5 namai, labai pigiai i siėirdin- 
Gražiose ir patogiose vi 'si netikė
ti parkų, krautuvių ir 
stočių.

Kas nori pigiai įsigį foregpon 
nuosavybę, patartina n amlabai 
geros progos šiam pirk

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

496 Grand St., Brooklj
Tel. EVergreen 7-

Tik toks atsakymas gali 
būti į klausimą, ar būsi liepos 
11 d. Lietuvių Dienoje. To
kiu pasiryžimu visi apsišar
vuokime, ir Lietuvių Dienos 
pasisekimas bus užtikrintas 
aukščiausiu laipsniu.

Taigi, kas bus ar nebus, 
bet šių žodžių skaitytojai tik
rai bus Lietuvių Dienoje lie
pos 11 d., Klasčiaus parke 
salėje.

PILIEČIŲ KLUBAS 
RUOŠIA SĄRAŠĄ

ir

Brooklyno lietuvių pilie
čių klubas, 280 Union Avė., 
renka lietuvių karių vardus, 
kurių sąrašas bus klubo pa
talpose. Tuo reikalu liepos 
18 d. Lituanica aikštėje ruo
šiama atitinkama programa, 
kurios pradžia 3 vai. popiet. 

| Karių vardai gali būti klu- 
100 bui pranešti iki liepos 12 d.
1.00
1.00
1.00

• Vladas Barčiauskas iš
vyko dviejų savaičių atosto-

Saugok Savo

ilstančiai 
; kurie ne-

asmo pil 
sdaresa-

riipėsi į 
-rašėte- 
■itikriiida- 

iri ame- 
i’as tik- 
•Airpra- 

J A Well, 
Sišklau- 
! rengiasi 
prašai;

Teikiamas geriausia^“ 
patikrinimas, priži 
AKINIAI prieinami 
kainomis pagal jų

ŠI Įstaiga Įsteigta prieš

OPTOMETRISTAS — O

Stenger & St

* ir nugrūstas 
ro dalyje. Jis dar 
ten pat, Sibire, j 
nintelis sūnus.
kad tėvynėje likt 
kitos jo dvi dūkį 

Manau, tokių 
vykių lietuvių še 
die pilna. Jų yra 
joje. Jų pilna ir 
kurioje naciai s 
savo brutalumu, 
daugiau kalbame 
ją?

Atsakymas ais 
yra Jungtinių Te 
Jos parašas yra 
riais pasisakyta 
Čarterį, už Ketui 
Juk kilnumas įpa 
kodėl daugiau tik 
kiama iš Jungtin 
rio.

Jetnžmo
394-898 Broadway, Brooklj

Si

S

QI
49

Nepritariame i 
ktatūrinei Franc 
kaip ir jokiai ki 
rai. Bet tiesa ti 
koma visiems vi 
tu, todėl ir Ispai 

Paskutiniu laik 
ki” ir „pažangūs 
pradėjo savotišk; 
Ispanijos adresu 
kad ten šimtai tū 
litinių belaisvių, 
šiaušia tironija, 
lyg norima ko: 
neutralią Ispanij 
stumte nustumti 
glėbį.

Brooklyno „T 
stengė patyrinėt 

^irmo- politinių kalinu 
hleraiu- 

pesorių 
kirpap- 

h Jiems 
| Agalba. 
r drabu-

iUingi

• Jirpėji- 
šhitoma-ALUDE

KARŠTI UŽKAND 
KASDIEN

Patogi vieta užėjii -’sta, ša. 
su MOTERIMS Aviena 

RHEINGOLD Extra Drj ' Mylė- 
— Didelis pasirinkimas V ^apie 

garimų

Juozas Zeid
411 GRAND STR® 

BROOKLYN, N. Y-

įjos tun- 
‘dimuose

HAvemeyer 8 - 025

FOTOGRAFj
65 - 23 GRAND AVE1

Maspeth, N. Y. |
Wona- 
įprašo 
r Lietu-

štai kokie davin: 

Šių metų gegu 
panijos politinių 
29,000. Prieš ke] 
jiems suteikta ai 
gal kurią šio m 
liks tik 61 politi 

Ar toks skaiči 
sus, kai palygin 
kur, Max Eastm: 
mu, yra 10 milij* 
kalinių? (žiūr. , 
gest” liepos nūn
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