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ADVOKATAS

3 pirmininko, laišką, ku- 
e ginama Lietuvos ir jos 
ės kaimynų laisvės ir ne- 
ausomybės byla. Jame 
lyta, kad Pabalčio kraš- 
rventojai nepalaužiamai 
įnasi naciams pavergė- 
■ bet drauge jie bijo ir

, » os kanuolių šūvių gar-
lliamsburgh Bridge Plazaj* es Sovietų Sąjunga vis 
........  grasina vėl pavergti Pa- 

d šalis.
iau kun. N. Pakalnio■7142

IA INTU PAinm le pažymėta, kad Pabal- t UALvtlįj nonių išsilaisvinimo vil- 
1ERIAUSI0S RŪŠIES Ta Atlanto Čarteryje ir 

j,cnt° Ro°fe™ito p^- 
as namie 1S geriausios SS: ' kad neSa11 būti ,.niekur 
engimams priimami užsakjmai į įly j e” abejonės apie A- 
Juozas Cinkus :os žmonil* kare pasiry- 

sugrąžinti laisvę visoms
Juozas Cinkus

Birželio 25 d. Newarko ar
kivyskupijos lietuvių bažny
čiose buvo rinkliava kenčian
čiai Lietuvai ir jos žmonėms 
sušelpti, ši rinkliava praves
ta lietuvių kunigų klebonų 
prašymu ir arkivyskupo Tho
mas J. Walsh nuoširdžiu pri
tarimu-

Lietuvių parapijų bažny
čiose surinkta $1,390.27. At
skirose parapijose suaukota: 
Harrison — 500 doh, Eliza
beth — $316.10; Bayonne — 
225.17; Newark — 224 dol. ir 
Jersey City — 125 dol.

Priėmęs lietuvių bažnyčios 
suaukotas sumas, J. E. arkiv. 
Thomas J. Walsh pridėjo ir 
savo auką — $1,390.27, vadi
nasi, tiek pat, kiek Newarko 
arkivyskupijos lietuvių baž-

nyčiose surinkta. Aukos per
siųstos per šventąjį Sostą.

Arkiv. Thomas J. Walsh 
parodė nepaprastos užuojau
tos lietuvių tautai. Tai nuo
širdus Lietuvos bičiulis, kurs 
Lietuvos reikalus yra ir an
ksčiau parėmęs.

Čia pažymėtina, kad New
arko arkivyskupijoje rinklia
va buvo padarinys Kunigų 
Vienybės darbų Per paskuti
nius 12 mėnesių Lietuvai ir 
jos žmonėms sušelpti bei pa
remti, Kunigų Vienybės pas
tangomis, sukelta apie 16,000 
dolerių. Tai suma, kuri ne
įeina ton paramon, kurią at
skirai yra davęs Amerikos 
Katalikų Vyskupų Pašalpos 
Komitetas.

Roosevelt Vėl Tariasi Su Churchill
ATLANTO ČARTERIO 2 M. SUKAKTIS
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itažavo apsigynimo reika- 
s dirbančiose dirbtuvėse, 
[jų spauda šūkavo „The 
ikees are not coming”.

.omunistai kalba apie jau- 
karių gyvybes. Bet už ką 
idie Amerikos kariai ko- 
1, vargsta ir miršta? Ar 
todėl, kad viena dalis pa- 
lio būtų laisva, o niekam 
to blogo nepadariusios 
«ps tautos būtų atiduotos 
-jiems pavergėjams?
fes perdaug branginame 
Malį ir viso pasaulio lais- 
inančius karius, kad jų 
ą minėtume be reikalo, 
klyno Apreiškimo para- 
yar išleidusi kariuome-

ROCHESTERIO LIETUVIŲ KVOTA
IŠPILDYTA SU KAUPU

bę laimėti- Jo kalba sutikta 
labai nuoširdžiai. Savo nuo
širdžiu demokratiškumu jis 
čia paliko gražiausių atsimi
nimų.

Rochesterio dienraščiai tu
rėjo pasikalbėjimus su pulk. 
Grinium ir plačiai aprašė Lie
tuvos padėtį, pulk. Griniaus 
pažiūras. Spaudos atstovams 
pulk. Grinius pareiškė, kad 
pavergtoji Europa laukia ir 
tikisi Amerikos aktyvaus da
lyvavimo pokarinėje tarptau
tinio saugumo struktūroje.

Rugpiūčio 9 d. rytinis ir 
vakarinis Rochesterio dien- 
Tasciai tufrejo flnleIję* prnlc

Rochester. — Rugpiūčio 8 
d. čia įvyko Federacijos sky
riaus surengta Lietuvių Die
na, dešimtoji iš eilės. Jos me
tu užbaigta prieš mėnesį už
simota Lietuvių Tautinei Ta
rybai paramos kvota. Buvo 
nusistatyta surinkti 500 do
lerių, o surinkta aštuoni šim
tai dolerių.

Į Lietuvių Dienos iškilmes 
buvo atvykęs pats Lietuvių 
Tautinės Tarybos pirminin
kas, pulkininkas Kazys Gri
nius. Jis pasakė Rochesterio 
lietuviams kalbą apie Lietu
vos žmonių siekius, apie lais
vėje esančių lietuvių uždavi- 
mus, apietiKras AhicisLietu- 
vai laisvę ir nepriklausomv- Griniaus paveikslus.

JAPONAI PACIFIKE SULAIKYTI

Šių metų rugpiūčio 14 d. 
sukanka dveji metai, kai pas
kelbtas Atlanto čarteris. Jį 
„kur nors” Atlante paruošė, 
pasirašė ir paskelbė preziden
tas Roosevelt ir ministeris 
pirmininkas Churchill, čar- 
terio dėsnius vėliau priėmė 
visos Jungtinių Tautų šei- 
mon įstojusių valstybių vy
riausybės, kaip Lenkijos, Ki
nijos, Rusijos ir kitų.

Dvejų metų paskelbimo 
sukakties proga, tinka atsi
minti ir pakartoti Atlanto 
Čarterio turinį. Štai jis:

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentas ir Chur
chill, ministeris pirmininkas, 
atstovaująs Jo Didybės vy
riausybei Anglijoje, drauge 
susitikę laiko reikalingu vie
šai paskelbti bendrus savo 
šalių tautinės politikos dės
nius, kuriais jie grindžia sa
vo viltis geresnei pasaulio a- 
teičiai.

Pirmas — Jų (Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Angli
jos) šalys nesiekią,, jokio sau 
padidėjimo, teritorinio ar ki
tokio.

Antras — Jie nenori maty
ti jokiij teritorinių pakeitimų, 
kurie nesutinka su laisvai pa
reikšta žmonių valia.

Trečias — Jie pripažįsta 
visoms tautoms teisę pasi
rinkti savo vyriausybę bei

vereninės teisės ir savaran
kiškas valdymasis būtų su
grąžintas toms tautoms, ku
rios jų neteko prievarta.

Ketvirtas — Gerbdami sa
vo pasižadėjimus bei parei-

ka abejoti dėl Pacifiko kovų gas, jie sieks, kad visos tau- 
išdavų.

Šį pilną vilties generolo 
MacArthur pareiškimą lydė
jo pranešimas apie naujus 
laimėjimus oro kautynėse 
ties Vila, Kolombangaros sa
loje. Vila yra 17 mylių į šiau
rės vakarus nuo Mundos; tai 
sekantis pereinamasis „slen
kstis” iš centralinių Saliamo
no salų į Rabaul, kur japonai 
turi savo stiprią bazę, Nau
josios Bretanijos saloje.

Praeitos savaitės gale A- 
merikos laivyno daliniai sėk
mingai puolė japonų laivus 
Vėlios įlankoje, centralinėje 
Saliamono salų dalyje. Du ja
ponų naikintuvai (gal ir 
trys) nuskandinti, keli tūks
tančiai japonų karių žuvo. 
Kautynės tęsėsi 1 vai. ir 10 
minučių. Manoma, kad už
klupti keturi japonų laivai 
mėgino pasiekti Vilos bazę, 
gabendami papildomus karių 
dalinius. Juos pastebėjo Ame 
rikos žvalgybiniai lėktuvai. 
Japonų laivai buvo užpulti 
naktį, prieš pat 12 vai.

Generolas Douglas Mac- 
Arthur šios savaitės pradžio
je pareiškė, kad paskutiniai 
Sąjungininkų laimėjimai pie
tiniame Pacifike sustabdė ja
ponų veržimąsi Pacifike. Ja
ponai Pacifike dabar nebetu
ri puolamosios jėgos, jie yra 
tik gynimosi padėtyje.

Iš generolo pareiškimo bu
vo aiškiai matyti jo labai op
timistinė pažiūra, kad neten-

nėn beveik 600 jaunų vyrų, 
tad kun. N. Pakalnis geriau 
galėtų pasakyti, ko tie lie
tuviai amerikiečiai kariai sie
kia. Jie nori, kad jų tėvų 
šventos žemelės nemindžiotų 
joks pavergėjas!

Washingtone, mūsų sosti
nėje, laisvai veikia Lietuvos 
respublikos Pasiuntinybė. 
Virš jos rūmų garbingai ple
vėsuoja Lietuvos trispalvė. 
Mūsų šalies vyriausybė ne
pripažino nė vienos Lietuvos 
okupacijos — nė rusų, nė vo
kiečių. Laisvai veikia Lietu
vos Respublikos konsulatai 
New Yorke, Chicago j e, Bos
tone ir Los Angeles.

Veikia Lietuvos pasiunti
nybės Vatikane, Buenos Ai
res, Berne (Šveicarijoje), 
Londone. Ar tai lietuvių tau
tos išsižadėjusiems komunis
tams ir jų bendrakeleiviams 
nieko nesako? Ar jiems nieko 
nerodo, kur stovi viešoji A- 
merikos opinija? Tik visiški 
ignorantai negali suprasti 
laiko balso ir istorijos spren
dimo.

Tegu neriasi iš kailio visi 
išgamos. Kun. N. Pakalnio 
laiškas dar kartą parodė, kad 
suduota skaudžiausion vie
ton. Tegu jie rėkia, kiek tik 
pajėgia.

Jungtinės Tautos kovoja 
už teisę, laisvę ir žmoniją!

Šaudo Jaunimą
Anglijos radijas paskel

bė, kad naciai Jugoslavijoje 
surado didelę jaunimo slap
tą grupę, kuri buvo pasisky- 
rusi pagelbėti Jugoslavijos 
partizanų vadui generolui Mi- 
chailovičiui.

120 jaunuolių naciai su
šaudė. Sušaudytieji jaunuo
liai buvo 14-17 metų am
žiaus; jie veikė Kraljevo 
mieste ir apylinkėje.

tos, dideles ar mažos, laimė
tojos ar nugalėtos, turėtų 
vienodas sąlygas prieiti prie 
pasaulio prekybos ir žalia
vų, kurios reikalingos jų eko
nominei gerovei.

Penktas — Jie nori pasiek
ti pilniausio visų tautų ben
dradarbiavimo ekonominėje 
srityje, kad visiems būtų už
tikrinta aukštesnis darbo są
lyga lygis, ekonominiai pa
gerinimai ir socialinis saugu
mas.

Šeštas—Nacių tiraniją ga
lutinai sutriuškinus, jie tiki
si tokios taikos, kuri suteiktų 
visoms tautoms galimumo 
gyventi saugiai savo teritori
jų ribose ir kuri užtikrintų 
visiems žmonėms visame pa
saulyje gyventi laisviems nuo 
baimės ir skurdo.

Septintas — Tokia taika 
leistų visiems žmonėms be 
trukdy m" vp-udotis didžiosio
mis jūromis v /^udenynais.

Aštuntas — kad
visos pasaulio tautos, realis
tiniais ir dvasiniais sumeti
mais, turi atsisakyti nuo jė
gos vartojimo. Kadangi jokia 
būsima taika negalės būti pa
laikoma, jei sausumos, jūrų 
ir oro ginklai bus vartojami 
tautų, kurios grasina ar gali 
grasinti užpuolimu už savo 
ribų, todėl jie tiki, kad yra 
būtinas tokių tautų nugink- 
lavimas, kol bus isteįgĮa pla- 
tesnė ir nuolatinė bendro 
saugumo santvarka. Jie taip 
pat rems visas kitas įmano
mas priemones, kurios pa
lengvins taiką mylinčiai žmo
nijai sunkią ginklavimosi 
naštą.

Rugpiūčio 10 d. į Kanadą 
atvyko Winston . Churchill, 
Anglijos ministeris pirminin
kas. Drauge su juo atvyko 
žmona ir duktė. Jį atlydėjo 
aukštieji Anglijos karinių pa
jėgų vyriausių štabų atsto
vai. Churchill apsistojo Que- 
bece- Tą pačią dieną Chur
chill turėjo pasikalbėjimą su 
Kanados ministeriu pirmi
ninku W. L. Mackenzie King.

Quebec yra Kanados pran
cūziškos provincijos sostinė. 
Visoje provincijoje didelis 
pasitenkinimas, kad čia apsi
stojo Churchill.

Washingtone tuojau pra
nešta, kad prezidentas Roose
velt susitiks su Churchilliu 
ir turės visą eilę pasitarimų. 
Pažymėta, kad pasitarimuo
se Rusijos atstovų nebus. 
Londone pranešta, kad į pa
sitarimus buvo kviestas ir 
Stalinas, bet jis negalįs išvyk

ti, nes reikia vadovauti ko
voms prieš vokiečius. Angli
jos užsienio reikalų ministe
ris Eden pranešė, kad Stali
nas yra dažnai informuoja
mas apie visus įvykius.

Šis Roosevelto ir Churchil- 
lio susitikimas yra jau šeš
tas iš eilės karo metu. Chur
chill į Washingtoną buvo at
vykęs tris kartus. Du kartus 
jie buvo susitikę už Ameri
kos ribų — Atlanto vandeny
ne ir Afrikoje.

Apie ką Roosevelt ir Chur
chill šį kartą tariasi, nieko 
nesakoma, tik spėliojama. 
Kadangi su jais drauge yra 
aukštieji kariuomenės parei
gūnai, tai aišku, kad labai 
svarbią pasitarimų dalį už
ims karo vedimo strategija, 
tolimesnių veiksmų Europo
je ir Pacifike nustatymai. 
Manoma, kad bus paliesti ir 
politiniai klausimai, liečią po
karinį Europos tvarkymą.

RUSAI VYKDO PUOLIMO ŽYGIUS

IŠ KUNIGŲ VIENYBES SEIMO
A. L. K. Vienybės Seimas 

rugpiūčio 11 d. prasidėjo mi- 
šiomis Aušros Vartų par. baž 
nyčioje. Jas atlaikė centro 
pirm. kun. J. A. Karalius. 
Per mišias giedojo grupė var
gonininkų, muz. Al. Aleksio 
vadovybėje.

Seimo posėdžiai įvyko New 
Yorker viešbutyje. Seimą a- 
tidarė pirm, kum J. A. Kara
lius.

Susilaukta daug sveikini
mų. Prezidiumą sudarė pirm, 
kun. Norbertas Pakalnis, vi- 
cepirm. kun. Al. Jurgutis, se- 
kret. kun. K. Paulonis ir kun. 
St. Raila. Rezoliucijų komisi
joj kun. Pr. Juras, kun. Bal- 
tusevičius ir kun. Dr- J. Vaš
kas.

Pirmame posėdyje išklau
syta valdybos ir komisijų pra 
nešimų. Išsamius praneši
mus padarė centralinių orga
nizacijų dvasios vadai. Pla
čiau apsistota svarstant Stu
dentų ir Profesionalų S-gos, 
Susivienijimo, Federacijos ir 
L. Vyčių reikalus.

Nusiųsti sveikinimai pre
zidentui Rooseveltui, šv. Tė
vo atstovui arkiv. Cicognani, 
New Yorko arkiv. Spellma- 
nui. Priimtas sveikinimas ir 
Amerikos Lietuvių Konferen
cijai.

ATLEIDO TARNAUTOJUS

Karo Informacijos Įstaiga 
(OWI) šios savaitės pradžio
je atleido 777 tarnautojus, 
kurie dirbo vidaus skyriuj- 
Tai padaryta prisitaikant 
prie Kongreso sumažinto biu
džeto.

Pirmame posėdyje dalyva
vo per 40 kunigų. Atstovau
jama visoms septynioms Pro
vincijoms, be to marijonų, 
domininkonų ir pranciškonų 
lietuvių vienuolynams. Daly
vių tarpe buvo prel. J. Ambo- 
tas ir prel. M. Krušas.

Išklausyta kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus referato. Po pie
tų nusifotografuota-

Posėdis vyko labai sklan
džiai. (Daugiau žinių paduo
sime kitame numeryje).

Nuo 1941 m. birželio 22 d. 
rusų kariuomenė neturėjo 
stambesnių laimėjimų vasa
ros metu. Žiemos metu ru
sams sekėsi ne tik gintis, bet 
ir vasaros metu pasistūmė- 
jusius vokiečius atstumti. Šių 
metų vasara rusams jau ki
tokia. Praeitą savaitę rusų 
laimėjimai Oriolo-Belgorodo 
fronte parodė, kad rusai ir 

mųjų žygių, o ne vien tik gi
namųjų.

Rugpiūčio 4 d. rusų kariuo
menė įsiveržė į Oriolą ir Bel- 
goradą, iš kur vokiečiai trau
kėsi į kitas vietas visu grei
tumu. Stalinas išleido specia
lų kariuomenei įsakymą su 
sveikinimais. Jis įsakė iš 120 
kanuolių paleisti 12 šūvių, 
kaip pergalės ir džiaugsmo 
ženklą. Be to, jis oficialiai 
pasveikino eilę divizijų vadų, 
kurie vadovavo pergalės žy
giui.

Liepos 5 d. vokiečiai buvo 
pradėję vadinamo vasaros 
puolimo žygius. Pradžioje 
jiems buvo pasisekę, ir jie bu 
vo prasilaužę pro rusų frontą, 
užimdami keletą svarbių pozi 
cijų. Liepos 15 d. rusų kariuo 
menė pradėjo savo puolimo 
veiksmus, kurie rugpiūčio 4

d. davė teigiamų davinių. 
Šiuo metu rusų kariuomenė 
eina pirmyn, Charkovo link, 
kuriam gresia Oriolo ir Bel- 
gorodo likimas.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad vokiečiai pradėjo trauk
tis iš Charkovo. Nuo šio svar
baus Ukrainos miesto rusai 
vienoj vietoj, rašant šiuos žo
džius, buvo tikl^jnvŲ'^iats- $$$

Sicilijoje Kovo!,” 
Prie Galo

Amerikiečių, kanadiečių ir 
anglų kariuomenės Sicilijoj 
sėkmingai tęsia priešo naiki
nimą- Vokiečiams amerikie
čiai iškirto vieną staigmeną, 
kai jie išsikėlė šiaurės rytuo
se iš jūros, išstatydami vokie
čius į dvigubą pavojų. Mėsi
nes sąsmauka stropiai dabo
jama, kad vokiečiai ir italai 
neišbėgtų.

Kadangi Sicilijos kautynės 
eina prie galo, tai jos darosi 
ir aršesnės.

Lėktuvą Gamyba
Vis Didėja

Vatikanas Šelpia 
Rusus Belaisvius

Visuose Planuose 
Plati Strategija

Vatikano radijas praneša, 
kad popiežiui prašant gavus 
leidimą iš atitinkamų vyriau
sybių, šv. Tėvo įgalioti asme
nys lanko įvairias belaisvių 
stovyklas Rumunijoje ir Suo
mijoje, kur yra internuoti 
Rusijos belaisviai.

Lankant dalinama drabu
žiai, maistas, kaip popiežiaus 
asmeniška dovana rusų be
laisviams.

Brazilai Neteko 
Didelio Laivo

Rio De Janeiro. — čia pra
nešta, kad liepos 31 d. 9 vai. 
vak. torpeduotas ir nuskan
dintas Brazilijos prekybinis 
laivas „Bage”, 8,359 tonų. 
Drauge su laivu žuvo 78 as
mens, kurių tarpe 41 keleivis.

Washington. — Laivyno 
pajėgų viršininkas admirolas 
Ernest J. King turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su spaudos ats 
tovais, kuriems jis nurodė, 
kad visuose kariniuose veiks
muose žiūrima pasaulinės 
strategijos.

Pergalės raktas prieš Ja
poniją, admirolas pareiškė, 
glūdi ne kur kitur, kaip tik 
Kinijoje. Kinijos reikšmę ka
re prieš Japoniją jis palygi
no Rusijos reikšmei kare 
prieš Vokietiją. Kaip turime 
visomis jėgomis pagelbėti Ru 
sijai, siųsdami visus galimus 
ginklus, taip turime remti Ki
niją, nežiūrint didžiausių kliu 
čių — sakė King.

Washington. — Karo 
mybos Taryba praneša, 
šių metų liepos mėnesy 
tuvų gamyba pasiekė naujos 
aukštumos. Tame mėnesy 
kariuomenei pagaminta 7,373 
lėktuvai. Sunkiųjų bombone
šių gaminimas per liepos mė
nesį buvo 13 nuošimčių auk
štesnis nei per birželį.

Nors pasiekta naujos aukš
tumos lėktuvų gamyboje, bet 
kariuomenės vadovybė pagei
dauja ir reikalauja, kad lėk
tuvų gamyba būtų žymiai di
desnė. Aiškinama, kad lėktu
vų gamybai trūksta darbinin
kų.

Apie pusę lėktuvų dirbtu
vėse dirbančiųjų sudaro mo
terys.

Ga- 
kad 
lėk-

Australai Prieš 
Komunistus

ŽAIBAS NUTRENKĖ 
ŠEŠIS KARIUSNAUJAS KAPELIONAS

nu-

gleivių šel- 
; bažnyčio-

Fort Belvoir, Va. — Rug- 
piūčio 10 d. karinio mankš- 
tinimo aikštėje žaibas nu
trenkė šešis karius. Mėgini
mas atgaivinti nepavyko.

Kelias į pergalę yra 
tiestas Karo Bonais.

Kun. Mykolas Ožalas, 
Scrantono vikaras, išėjo ka
pelionu į laivyną. Jam jau su
teiktas leitenanto laipsnis.ę yra nu 

is.

Sidnejus. — Arthur W. 
Fadden, buvęs Australijos 
ministeris pirmininkas, rinki 
mų agitacijos susirinkime pa 
reiškė, kad jis uždarytų Aus
tralijos komunistų partiją, 
jei būtų sugrąžintas į vyriau
sybę. »
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

SVARBAUS SUSITARIMO LAUKIANT

Plėšikiškos ašies jėgos braška. Visuose frontuose jos 
iš puolimų perėjo tik į gynimosi pozicijas. Vienas iš ašies 
„kūrėjų” jau nudardėjo į nežinomas bedugnes. Mussolinio, 
taigi, nebėra. Hitlerio aureolė irgi aptemo — iš Vokietijos 
plinta gandai, kad Hitleris jau nebegali tvarkyti valstybės 
reikalų — jį pakeitė kariškas triumviratas. Japonai jau nie
kur pirmyn nebeina — jie krapštomi lauk iš Pacifiko salų.

Laimėjimai Pacifike, Afrikoje, Sicilijoje, Stalingrade, 
Oriole, Belgorode visus džiugina, bet drauge jie nešasi ir 
daug netikrumų. Vis stipriau ir garsiau pabrėžiama vieša 
paslaptis, kad tarp svarbiausiųjų Sąjungininkų nėra susi
tarimo, kaip bus elgiamasi, kai bus pasiekta pergalės. Jung
tinės Amerikos Valstybės, Anglija ir Rusija neturi bendro 
plano rytojui kurti. Jas įpareigoja Atlanto Čarteris, bet jo 
dėsnius ne visos jį indorsavusios valstybės vienodai aiški
na. Visa tai kelia didelio susirūpinimo tuose žmonijos sluo
ksniuose, kurie trokšta ir siekia laisvės visoms tautoms.

Jautrioji Amerikos spauda ir visa eilė radijo pranešėjų 
paskutiniu laiku ryškiau pradėjo pažymėti, kad politiniai 
klausimai turi būti išspręsti dabar, o ne po karo užbaigos. 
Žinoma, čia neturima dėmesyje visų smulkmenų, bet tik 
pagrindiniai, principiniai dalykai. Tokiais principiniais 
klausimais amerikiečiai drąsiai ir aiškiai pažymi Rusijos 
pažiūras į Lenkijos ir Baltijos valstybų likimą, į vadinamą 
antrą frontą, į nugalėtos Vokietijos tvarkymą.

„The New York Times” rugpiūčio 10 d. paskelbė veda
mąjį straipsnį, kuriame labai išsamiai nurodinėja Ameri
kos, Anglijos ir Rusijos susitarimo reikalą ir pažymi anks
čiau išvardintus principinius klausimus, dėl kurių išspren
dimo nėra vienodos nuomonės.

Mums čia ypač rūpi pabrėžti tai, ką toks reikšmingas 
laikraštis, kaip „New York Times”, pažymi Pabalčio ir Len
kijos valstybių atžvilgiu. Laikraštis nurodo, kad nei Ame
rikoje, nei Anglijoje nėra atsakingų valstybininkų, kurie 
norėtų aptverti Rusiją „sanitarine siena” iš jai nedraugiškų 
net priešingų mažų vąlstybių. Tokia „sanitarinė siena” ne- 
%aįŠ&OŽfa^akti komunistinių ar kitokių idėjų; ji šiais mo- 

pajėgos.
Toliau „Times” reiškia įsitikinimo, jog turėtų būti len

gva įtikinti rusus, kad Amerikos interesas Lenkijoj ir Pa
balčio valstybėse kyla ne iš noro pakenkti ar gadinti Rusi
jos padėčiai. Amerikos interesas kyla „iš ištikimybės jaus
mo pažadams, kuriuos esame davę pagal Atlanto čarterį ir 
iš ištikimybės įsitikinimui, kad kilnus elgimasis šių mažų 
valstybių atžvilgiu bus pačios Rusijos naudai”. Tikrasis pa
vojus, sako „Times”, glūdi ne todėl, kad „sanitarinė siena” 
gali būti įsteigta nerusiškų pajėgų, bet todėl, kad rytinių 
sienų klausimų išsprendimą gali atlikti Rusijos jėga, pa
niekinant Amerikos idealizmą ir nustumiant šią šalį dar kar
tą atgal į nepageidaujamą izoliaciją, kuri susilpnintų kiek
vienos tautos saugumo būsimą struktūrą.

„Amerikos viešoji nuomonė ragina pasiekti susitari- : 
mo tarp Rusijos ir mažųjų kaimynų abipusio naudingumo j 
dvasioje. Ir jei tokio susitarimo siektina Amerikos ir Ang
lijos globoje ir pilna jų parama, pradžia turėtų būti pada
ryta dabar. Problema negali laukti, kaip mūsų vyriausybė ! 
kartą galvojo, karo užbaigos” — rašo „The New York 
Times”.

Nepaprastai džiugu, kad Atlanto Čarterio dvejų metų 
sukakties išvakarėse taip aiškiai ir garbingai pabrėžiama i 
Amerikos viešoji opinija, kuri atstovauja milžiniškos gy- ' 

'ventojų daugumos nuomonei. O ta opinija yra už laisvę ir 
nepriklausomybę visoms tautoms, ypač toms, kurioms lai
svė ir nepriklausomybė buvo prievarta išplėštos. Amerikos , 
viešosios nuomonės nepakeis jokie lietuvių, latvių, estų ir 
lenkų tautų išgamos, parsidavėliai, žemiausios rūšies savo 
tėvų ir motinų išsižadėto jai, kurie yra susibrukę komunistų 
pastogėse. Visi padorūs žmonės žino, kad Lietuvos gyven
tojai nenorėjo nei rusų, nei vokiečių verguvės. Lietuvos 
žmonės nori laisvės sau, kaip ir visoms tautoms. Jų viltis 
ypač glūdi Jungtinėse Amerikos Valstybėse, o jos tikrai 
neišsižadės remti mažųjų tautų laisvės.

Naujas Koosevelto ir Churchillio susitikimas negalės 
nepaliesti čia paminėtų klausimų. Atlanto Čarterio kūrėjams 
— geros sveikatos, stiprybės, gausios Dievo palaimos ir 
ištvermės!

Ar gali būti daugiau džiau
gsmo, kaip matyti žmogų, au
kojantį Dievui savo gyveni
mo gražiausiąją dalį — jau
nystę? Tokio tyraus Dievui 
pasišventimo pavyzdį mato
me kunigo Prano Bulovo as
menyje.

Naujasis kunigas, įšventin
tas 1943 m. rugpiūčio 8 d., 
yra gimęs 1916 m. balandžio 
21 d. Čikagoje. Prano tėveliai 
kurį laiką ten pagyvenę, per
sikėlė į Brooklyną. čia Pra
nukas vos buvo baigęs pra
džios mokyklą, kada netikė
ta mirtis palietė jo mylimą 
tėvelį. Būdamas darbštus ir 
gabus, jis baigė Cathedral 
High School.

Motinėlės raginamas, Pra
nukas mėginimų tikslais at
vyko į Marianapolio kolegiją. 
Čia aplinkuma ir darbas grei
tai teigiamai jį nuteikė, ir jis 
įsisiūbavo į ketverių kolegi
jos metų kursą. Marianapo- 
lyje Pranas sparčiai pagyvi
no visą studentų veikimą, y- 
pač daug jo įdėta darbo vai
dybos menui; čia jo niekas 
pavaduoti nesugebėjo.

Iki kol neužvožia žmogui 
karsto lentos, jis visuomet

It riteri i___ -■ -__ L. .-****._ M’*»i «

vęs ir Dievo. Taip lygiai ir 
Pranas savo pačioje jaunat
vės pradžioje kažko ieškojo, 
tačiau, bręstant metais ir 
mokslu, jis pajuto savyje ieš
kote Dievo kvietimą, čia gi
mė jo Dievo meilės užsidegi
mas ir jis jau nesvyruoda
mas pasuko savo gyvenimo 
vairą artyn prie Išganytojo: 
jis įstojo vienuolynan.

Neišleisdamas iš akių nei 
valandėlei savo pasirinkto
jo idealo, Pranas kaskart se
minarijoje puošėsi kilniomis 
dorybėmis, kaskart artėda
mas prie tobulo Kristaus ku
nigo idealo. „Jei nori kitus 
Dievo meile uždegti, pirmiau 
turi pats ja liepsnoti” —yra 
aiški tiesa. Tai suprasdamas 
kunigas Pranas visomis jė
gomis stengėsi pats užsilieps
noti ta meile ir aplink save 
ją skleisti. Džiaugsmingai jis 
tai atsiekė ir kiekvienas jo 
žvilgsnis išduoda jį esant tik
ru tos Dievo ugnies nešėju.

Neminint visos eilės jo ge
rųjų savybių, antroje pusėje 
tektų paminėti tik tai, kaip 
uoliai ir su kokia veiklumo 
energija jis imdavosi visų or
ganizacinių darbų. Karts nuo 
karto jo doriną raštai aplan
kydavo ir mūsų laikraščių 
skiltis. Reik manyti, ateityje 
dar labiau savo rašymą pra
plės. Ydų Prano asmenyje ne
pastebėta. Beje, jeigu ištiki
mumą, draugiškumą ir nuolat 
besišypsantį veidą skaityti 
ydomis, tuomet jo ydos būtų 
be skaičiaus.

Kun. Pranas Bulovas sa
vo pirmąsias iškilmingas mi
šias laikys rugpiūčio 15 d., 
11 vai. ryte, šv. Jurgio par. 
bažnyčioje, 207 York Street, 
Brooklyne.

Naująjį kunigą iš širdies 
sveikiname, linkėdami jam 
gausiausių .Dievo .maloniu iš-

Rugpiūčio 14 — 15 d. New- 
arke, Douglas viešbutyje, į- 
vyks L. Vyčių konferencija. 
Posėdžiai rugpiūčio 14 d. pra
sidės 9:30 vai ryte. Vakare 
bus draugiška vakarienė.

Rugpiūčio 115 d. 10:30 vai. 
Švč. Trejybės par bažnyčioje 
bus iškilmingos mišios už mi
rusius ir gyvus vyčius. Popie
tinis posėdis prasidės 1 vai.

BROOKLYNO VYSKUPIJAI 
JAU 90 METŲ

Liepos 29 d. sukako 90 me
tų, kai įsteigta Brooklyno ka
talikų vyskupija. Ją 1853 m. 
liepos 29 d. įsteigė popiežius

Pirmuoju Brooklyno vys
kupu buvo vysk. John Lough
lin, kurs buvo konsekruotas 
tų metų spalių 30 d. Vyskupi
ja, palyginus su kitomis A- 
merikos vyskupijomis ir ar
kivyskupijomis, yra jauna, 
bet tai didžiausia vyskupija 
Amerikoje, turinti jau per 
milijoną katalikų.

PRANAS BAJORAS — 
NAUJOSE PAREIGOSE

■■■ ■ jnrcę—w .* — ■■■ «.  
pina svajas ir ieško pats sa- įtikimoje Kristaus tarnyoojfe. f

TADA JIE NEBUVO SAMOZVANCAI

Rugpiūčio 6 d. „Amerikoje” buvo pažymėta, kad Ame
rikos Lietuvių Konferenciją remia visa Amerikos lietuvių 
spauda, išskyrus bolševikiškąją ir „Dirvą”. „Tikrųjų tauti
ninkų” Clevelande „Dirva” jau du sieksninius straipsnius 
paskelbė, nurodydama, kad tautininkai Amerikos Lietu

vių Konferencijoje nedalyvaus, kad sandariečiai Konferen
cijoje tautininkų neatstovaus (Tikrai būtų įdomu sužinoti, 
ką tautininkais „Dirva” laiko ir pripažįsta — gal tada len
gviau daug ką išaiškintume?).

Čia tik įdomu pažymėti vieną „triksą”. „Dirva” Ameri
kos Lietuvių Tarybos narius skelbia esant „samozvancais”, 
niekeno nerinktais ir todėl neturinčiais teisės Konferencija 
šaukti. Bet visai netolimoje praeityje tų pačių „samozvan- 
cų” draugėje buvo ir „Dirvos” redaktorius. Pirmasis Ameri
kos Lietuvių Tarybos žygis buvo 1940 metų spalių 15 d. 
atsilankymas Baltuosiuose Rūmuose pas prezidentą Roose- 
veltą. Su tais pačiais* „samozvancais” ten ėjo ir „Dirvos”

redaktorius. Jis tada nekėlė nė menkiausios abejonės dėl 
Tarybos sąstato „teisėtumo” ar „neteisėtumo”.

1941 m. gegužės 15 d. Chicagoje Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdyje „Dirvos” redaktorius ir aktyviai dalyva
vo. Ir tada jis nė kiek neabejojo Tarybos narių „nesamo- 
zvanciškumu”. Jis buvo Tarybos sekretorium, ir viskas 
buvo tvarkoje. Jis balsavo drauge su čikagiškiais, kad Tary
bos Vykdomasis Komitetas būtų Chicagoje ir susidarytų 
iš trijų Chicagoje gyvenančių narių.

Taryba „samozvancais” „Dirvos” redaktoriui pasidarė 
tik tada, kai jis iš jos pasitraukė. Kodėl jis taip pasielgė, 
ir šiandie šiuos žodžius rašančiam nesuprantama ir nežino
ma. Taip pat nežinoma, kodėl „Dirvoje” taip uoliai mėgi
nama skleisti mintis, kad katalikams visai nepakeliui dirb
ti drauge su socialistais, kuriuos V. Sirvydas apšaukia sa- 
botažninkais ir tt. Bet A. L. Tarybos posėdžiuose tautinin
kų atstovas su socialistais puikiausiai „susigiedodavo” be
veik visais klausimais. Tad kam tas veidmainiavimas?

Amerikos Lietuvių Tarybą šiandie sudaro L. K. Fede
racijos, Sandaros, Socialistų Sąjungos, Katalikų ir Tautinio 
Susivienijimų atstovai. Visi jie yra atsakingi prieš savo 
organizacijas. Katalikų atstovai yra išrinkti Federacijos 
Kongreso, o kiti Tarybos nariai — deleguoti atitinkamų 
organizacijų vadovybių. Tad kokio „nesamozvaneumo” 
jiems dar reikia?

„Dirva” daro ir kitą priekaištą Amerikos Lietuvių Kon
ferencijos šaukėjams — girdi „savom” organizacijom 
paskirta po tris delegatus, o „abejotino pobūdžio organiza- 
joms tik po vieną delegatą”. Juk tai aiškus melas ar papra
stas ignorancijos parodymas. Kiekviena draugija (kuopa 
ar klubas) nuo pirmo šimto narių siunčia 1 delegatą, o nuo 
sekančių 50 narių — po 1.

Nevykusiai demagogijai „Dirva” čia panaudojo tuos 
„savų” 3 delegatus, kuriuos siunčia organizacijų centrai, 
iš kurių atstovų yra sudaryta Amerikos Lietuvių Taryba. 
Vadinasi, Federacijos, Sandaros, Socialistų, ir abiejų Su
sivienijimų centrai deleguos po tris atstovus, šie centrai 
drauge galės duoti 15 delegatų. Argi toks skaičius gali už
tikrinti A. L. Tarybai Konferencijoje daugumą, kaip skel
bia „Dirva”?

Ar negeriau padarytų „Dirva” ir aplink ją susispietę 
vadinamieji tikrieji tautininkai, jei jie atvirai ir nuoširdžiai 
pasisakytų, kodėl jie nepritaria Amerikos Lietuvių Konfe
rencijai, o ne švaistytųsi jų pačių netikimais priekaištais. 
Ar tik jiems nebaugu, kad Konferencijos šaukėjai pasisa
kė be jokių rezervų už atstatymą ne tik laisvos ir nepriklau
somos, bet ir demokratinės Lietuvos?

Kas o kas, tik ne Lietuvai Vaduoti Sąjungos vadovy
bė gali šnekėti apie Amerikos Lietuvių Tarybos „nedemo
kratiškumą”. Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančiose or
ganizacijose vykdoma griežta demokratinė tvarka — visi 
jų pareigūnai yra renkami. O kaip yra Lietuvai Vaduoti Są
jungoje?. Juk jos skyrių nariai negali išsirinkti sau pirmi
ninko, kurs, lyg gauleiteris, yra skiriamas iš aukščiau. Joje 
tokia tvarkymosi santvarka, kaip praktikuoja nacių par
tija, kaip praktikavo Italijos fašistai ir kaip pamėgdžiojo 
Lietuvos Tautininkų Sąjunga — viskas išeina iš viršaus, 

|iš neklystančio vado.

Pranas Bajoras, pirmojo pa 
saulinio karo veteranas, lie
tuviškos veiklos ilgametis da
lyvis, „Tėvynės” redaktorius, 
šiomis dienomis susilaukė 
naujų pareigų. Valstybės Iž
do Departamentas jį paskyrė 
New Yorko Lietuvių Karo Bo 
nų Komiteto pirmininku ir 
pavedė jam sudaryti lietuvių 
skyrius visoje New Yorko 
valstybėje.

Iki šiol Lietuvių Karo Bo
nų Komiteto pirmininku bu
vo Juozas Garšva, kurs, dėl 
nesveikatos, prieš kiek laiko 
pasitraukė iš eitųjų pareigų.

Dabar Bonų Komiteto veik
la praplečiama, nes ji apims 
visą New Yorko valstybę, ne 
tik miestą.

Naujam pirmininkui, Pr. 
Bajorui, tenka palinkėti gra- 
žiausio pasisekimo labai at
sakingose pareigose.

SAULĖS DĖMĖS TRUKDO 
RADIJUI

Retkarčiais pasitaikančios 
saulėje dėmės trukdo susisie
kimą radiju. Rugpiūčio 8 d. 
jos sustabdė keliomis valan
domis susisiekimą radijui 
tarp Anglijos ir Amerikos. 
Londono trumpų radijo ban
gų stotis taip pranešė:

„Pastebėtos saulės dėmės. 
Užsieninis priėmimas pablo
gėjo ir mes negalime toliau 
transliuoti.” Tokia padėtis 
buvo keliolika valandų.

MOTERS PASITRAUKĖ

New Yorko valstybės dar
bo departamente buvo įstei
gtas moterų patariamasis 
skyrius, kurį sudarė demo
kratės ir respublikonės, šios 
savaitės pradžioje šis skyrius 
atsistatydino, nurodydamas, 
kad su jo pareikštomis nuo
monėmis visiškai nesiskaity
ta.

Moterų patariamasis sky
rius buvo sudarytas pernai 
rugsėjo mėnesį, šių metų ko
vo 1 d. skyrius buvo pareiš
kęs savo pageidavimus, ku
rių nė vienas rfeišpildytas.

10 ŠEIMŲ DAVĖ ARMIJAI 
PO ŠEŠIS KARIUS

New Yorke paskelbta, kad 
miesto ribose yra dešimt šei
mų, kurios kariuomenei da
vė po šešis sūnus karius. Iš 
šių gausių šeimų 5 gyvena 
Queens apskrity j, 2 Brook
lyne, po vieną Manhattane, 
Bronxe ir State Island. Visos 
dešimt šeimų yra katalikiš
kos, priklausančios įvairioms 
parapijoms.

Štai tų gausių šeimų tėvų 
vardai: Patrick Smith, Cae
sar Padula, James J.Meehan, 
George W. Curry, John P. 
Schaefer, James P. Cunning
ham, Michael Tabano, Salva
tore de Angelo, Luigi D’Espo- 

I šito ir Vito Cracciolo.

„Vienybėje” Vyt. Abraitis Į 
paskelbė dviejų skilčių 
straipsnį, kurį jis beveik iš
imtinai paskyrė neva polemi
kai su „Amerika”, tiksliau sa 
kant — su jos redaktorium. 
Straipsniui pagrindas — „A- 
merikos” pastabos dėl gegu
žės 30 d. Brooklyne įvykusio 
„rytinių valstybių tautinin
kų” susirinkimo. „Amerika” 
apkaltinama neteisingos in
formacijos pateikimu visuo
menei.

Klaidų visiems gali pasi
taikyti. Nekandidatuoja ir 
„Amerikos” redaktorius į 
klaidų nepadarančiuosius, bet 
ar suklysta tuose dalykuose, 
kuriuos taip jautriai Vyt. 
Abraitis pamini?

Apie tą tautininkų susirin
kimą „A” nerašė pirmąją sa
vaitę, nors ir buvo gavusi 
vieno toj konferencijoj daly
vavusio aprašymą. Nesinorė- 
Įjo tikėti, kad tame susirinki
me galėjo būti tokių pasireiš
kimų, kuriuos sužymėjo tas 
dalyvis. Laukta „oficialių” ži 
nių. Išėjo birželio 4 d. „Vie
nybė” — joje buvo platokas 
aprašymas, kurs aiškiai ro
dė, kad tautininkams tame 
susirinkime nerūpėjo nei „A- 
merikos lietuvių vienybė, nei 
geras Amerikos lie
tuvių vardas”, kaip teko pa
rašyti „A” birželio 11 d. Jei
gu jiems būtų rūpėjusi Ame
rikos lietuvių vienybė, tai jie 
nebūtų pasiskubinę apkaltin
ti Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir Lietuvių Tautinę Tarybą 
„flirtavimu” su lenkais. Jei
gu jie būtų sielojęsi geru A- 
merikos lietuvių vardu, tai ne 
būtų ten buvę koliojimosi at
sakingų lietuvių visuomeni
ninkų adresu.

Įdėtas birželio 18 d. „Vie
nybėje” protokolas ir nedaug 
ką nauja paskelbė. Jame aiš
kiai parašyta, kad Amerikos

. Vr1in^nnė 
Lietuvos reikalais „nuo A- 
merikos Lietuvių Tautininkų 
skiriasi”. Kadangi ten pat ne
pasakyta, kokia yra tautinin
kų nuomonė Lietuvos reika
lais, todėl birželio 25 d. „A- 
merikoje” buvo visai natū
ralu paklausti, kokios Lietu
vos tautininkai nori, jei jų 
nuomonė .nesutampa su nuo
mone Amerikos Lietuvių Ta
rybos, kuri siekia laisvos, ne
priklausomos ir demokrati
nės Lietuvos.

Toliau Abraitis nurodo, 
kad abi Tarybos susirinkime 
buvo kaltinamos ne tik dėl 
„flirtavimo su lenkais”, bet 
ir „dėl vienos, švelniai ta
riant, Lietuvos prezidento 
klausimo „apėjimo” ir antros 
— tikrai nedemokratinio, o 
autokratinio, veikimo, pasis
kelbiant save vyriausybe, bet 
kuria kaina ieškančia kur 
nors kokio nors pripažinimo”.

Labai gaila, kad net ir V. 
Abraitis patikėjo ar bent pa
sidavė Rimvydžio plepalams 
apie „baisų” Tarybų „nusi
kaltimą” — flirtavimą su 
lenkais. Kiek šiuos žodžius 
rašančio žinios rodo, o jos 
yra iš labai tikrų ir patikimų 
šaltinių, jis gali tvirtinti, kad 
nei A. L. T., nei L. T. T. nėra 
vedusios jokių derybų su len
kais. Jeigu atskiri jų nariai 
kaip asmens galėjo susitikti 
ir kalbėtis su lenkais ar su ki
tų tautybių žmonėmis, tai ar 
čia jau nusižengimas prieš 
savo tautą? Nejaū tautinin
kai yra taip blogos nuomo
nės apie savo tautiečius? Ne
jau jie tiki, kad lietuvis ne
gali savo protu ir argumen
tais apginti lietuvių tautos 
teises pašnekesiuose su kitų 
tautybių žmonėmis ? Mes tiki- 

; me, kad lietuviui „inferiority 
complex” turi būti visai sve
timas jausmas.

Abraitis bando įsišnekėti, 
, kad Lietuvių Tautinė Tary- 
, ba būtinai nori pasiskelbti
■ Lietuvos vyriausybe ir net 
• „bet kuria kaina ieškančia
■ kur nors kokio nors pripaži

nimo”. čia irgi Rimvydžio

plepalas. Teko skaityti 
bos leidžiamą „Lithi 
Bulletin”, matyti vis: 
jos pareiškimų, kalbč 
jos atsakingais pareig

;jjg0a-Gale, a- 
,,js, dažnai pa
broliui, adv. 
įos. Dabar jau 
įjjo iš Sicilijos 
įj minėti vie- 

)5, .
Deja, iš niekur negalim ’ 
daryti įspūdžio, kad j 
riai, bent svarbiausieji 
gūnai, atitiktų toms , 
fikacijoms”, kurias A 
jiems priskiria. Gaila, 
girdėti nė apie „viešu 
ties ir neįsileidimo į L 
sprendimus”. Mat, k ii “■ J13 ra’ 
kalbama vienaip, tai 
tama kitaip, o nugirs' 
džius išaiškinama dar 
Rašyti pareiškimai t >us senelis. At 
patarnauja.

Dėl V. Abraičio pai 
„Lietuvos prezidento 
mo ,apėjimo’ ” nedaug ....... .
ka pasakyti. Abraičit “D - 
klausimas labai gera: ’fcIrti]lrai 
mas, tad tenka tik difJ __
kai nusistebėti, kodėl 
kelia. „Amerika” iki 
klausimą palikdavo 
nuošaliai ir „ramybėj 
visi laikraščiai panaši 
tusi, tikime, būtų laba . 
riai patarnauta Ameril skaistusj
tuvių vieningumui. T( paprastai
šį kartą tą klausimą, ■ S- , - 
čio švelniu išsireiškic > svilinu tikrai 
riant, nuoširdžiai „apeį

Toliau mūsų oponem 
kuriuo „pasiginčyti” į 
malonu, jaudinasi, koc 
merika” ir „Naujienos’ 
naši tautininkų susiri 
neapsišvietimu iš V. š 
referato. Bet šį klausi 
kėlė ne „A” ir ne „N” -į 
Širvydas „Naujienose” 
lestavo, kad tautinink 
ferencija neapsisviete 
feratu. Tad ir čia A 
„kaltinimas” pateko 
adresu, kur jis gal ir ti

Pagaliau, Abraitis 1 
pažymi, kad tautinink; 
ri vesti kovą ir ją velįįa ^“flaug 

Trill T dicrzin aiolriiK i .

.įjogale jis ba
ritono laips

ni invazijos ry- 
įjoje. Tunise 
laiškai iš na-

įjos: „Kaip gy- 
< tavo laiškų at- 
įo 60 metų ar

genimas pra
dėtais, ir man 
įtik gavau ta- 

birželio 22 d., 
į buvau laimin- 
; laišką, nes jis

•^11 girdėti nuo 
jnano rankraš- 
įižiu ant žemės 
;iiiėje” ir rašau 
kelių pasidėjęs, 

< sąlygose, taip

jiip paprastai 
siėiau lietaus) ir

-tiktai trumpas 
žt ir to čia per
keliu akis, dan
tie matau ant 
katedros silue
tai tinginiau
jame, Aš dažnai 
kaip tokia didė
jo, ir kodėl, apsi
ries du tūkstan- 
kaip jie čia galė- 

mti, kuomet yra 
malonesnių vietų 

čia liepos mė
tom Afrikoje, 

iau gana daug 
ą albumui, dau- 
±ių ir prancūzų

nėję, kad o 
temperatūr 
kas buvo tf 
Kaž. kas m 
peratūra t; 
ar panašig 
149° lauke, 
nau, tai ka 
sų liežuvis 
vienintelis 
kokio galt 
tiek karšt 
lam nusisl 
kad tai tą 
kraustėme 
į taip vž 
area”, kur 
ir organiz 
Laimei, t 
taip karšt 
suomet bi 
gios. Tai] 
momentu 
žiam pavi 
zų ir lim 
metimo t 
mažo upe 
labai pat< 
prausti. ( 
rengiame; 
viskas, kj 
kelnaitės 
žiai esu r 
kas.

„Beje, 
šiemet, 1 
į „stagir 
užsivilkti 
nifonną” 
minius d: 
mus. Bet 
tą viską

„Kraš 
nuotas, < 
joje, ir ; 
no, juo 
su gana 
vau tru 
čia vyk 
kautyne 
lyn.

„Vien 
kad-čr j 
it//l 
liuose r 
se, jie į 

’ vietinii 
Moroke 
na”, A 
vadina: 
purvini 
šiek ti< 
labai n

Keturių Laisvių siekių 
nius A tĮanto _ čąrteAŪol 
pus.~^tFTU$, jis 
kovą „norime vesti -J 
tautininkai demokratę 
ankštai bendradarbiai 
su lietuviais katalikais 
čiau tai negalėsią būti p 
kuojama, jei „tautiniu! 
toliau bus maitinami I30 Žiemių Afri- 
prie vieningumo skatiq^ truputėlį vė- rįs tos 

artimas ligi šiol būčiau 
i nepastebimas, 
p tikrai karšta, 
toro taip karšta, 

plėjome jokio me
- pav. kantiną 

k’erti. Vėjas pūtė
- liepsna, tikrai 

įpasakojo ligoni-

kai mes ir an

jsgauB, tai aš lio- 

pi jis rašo: 
btai. aš esu Sici- 
ujiu išbuvau ku
ki čia nėra daug

literatūra ir informa 
Tenka prisipažinti, kad 1 
rika” nesitikėjo galinti 
tinti tautininkus kokia 
literatūra ar informacij 
čiū už didelę garbę iri 
tikėjimą, bet... gaila, kl 
„literatūra” ir „informa 
ne „Amerikos” turtas-jl 
dome tautininkų spaudt 
tik ją aiškinome, kaip s] 
tome, kaip tada buvusic 
nios rodė.

Nuoširdžiai norisi pal 
ti Vyt. Abraičiui surast
karnų priemonių, kad jU.
jo bendraminčiams būtiv^ėnuo 1647 m.Vyr 
gva ir kalbėti apie lie] 
vieningumą ir vieningai!
ti. Katalikai, socialist! 
sandariečiai vieningą d 
jau praktikuoja.

gyvenę 
rikoje, 
prancū 
stovim 
Čia va 
galime 
nių, v; 
ventoj

Aleksander Le
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DEMOKRATAI KOV

■įfflės vadas Trisdešimt 
Turenne ryžosi pats ap; 
'^o išsikišusios gana t 
tošjo Pfalce, ir jis raita 
' jo palydovai sugavo d’ 

j drabužiais apsirengę t 
R jaunas vyras ir jai 
Mbu jie atrodė gana 
fįkė kūdikio; ji galėj 
ptas ar aštuntas mėnNew Yorko valstybė;

mokratai kreipėsi į teil^ paaiškino: jie esą vj 
reikalaudami šių metų Upas žmonos tėvus, vy 
kričio 2 d. turėti valst iš ten išsikelti, 
vicegubernatoriaus rinkilį Paskutinio sudeginę 
Vyr. prokuroras Goldg ;^ėviškę, į Totenlebei 
išaiškino, 1— ----------
tokių rinkimų nenumato, 
mirusio vicegubernatoi 
Wallace pareigas eis va 
bės senato pirmininkas.

uroras vjuiaa,.. t
kad konsti®\ kur tikėjęsi ras 

Tj Jie patys neturį r 
pbužius ant kūno ir vilt

jĮwme, kuris šiuo m< 
" _____j

Wupų. Vis dėlto jis į 
^vadinimą, kurį norėj

Šiam sprendimui pasi -a a
šino demokratų partijos 
tybės komitetas ir iškeli TO nor«3 
lą teisme. paleido ir k

LĖKTUVŲ NELABI Stos pačios žiemos, k 
 p išniro Turenne su 

Rugpiūčio 7 d. Dodge 1 apylinkėse.
Kansas, nukrito mokon Ms buvo sunkiai 1 
lėktuvas; penki lakūnai! Mis bei apsiaustais 
riai užsimušė. Tą pačią! 
ną Columbia, S. C., nul 
kariuomenės bombom 
penki kariai lakūnai užs 
šė.

Rugpiūčio 7 d. Dodge

pe. Visas kraštas a 
Mug šimtas žingsi 
pįižę karabinus, ris< 

h ?ai sust°dami 
pleškėjusią sodybą 1 
L’lenok niekas neats 
I wkai negyva, tik j
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LIETUVIS RAŠO IŠ SICILIJOS
zt. Abraitis 
į skilčių 
s beveik iš- 
eva polemi- 
, tiksliau sa 
faktorium, 
cidas — „A- 
>s dėl gegu- 
ne įvykusio 
ių tautinin- 

„ Amerika” 
eisingos in- 
kimu visuo-

plepalas. Tį 
bos leidžia^ . Julius Jurgėla-Gale, a- 
Bulletin”, k jos kapitonas, dažnai pa- 

jav0 Savo broliui, adv. 
ui, iš Afrikos. Dabar jau 

—laiškai atėjo iš Sicilijos 
daryti įspj^,' čia jau gali minėti vie
nai,bent^ “džius Afrikoje.
gynai, atiti^. m. balandžio gale jis bu- 
fikacijoms"^ įkeltas į kapitono laips- 
jiems priskiiį perkeltas į invazijos ry- 
girdėti nėajį lalinį, aviacijoje. Tunise 
ties irneįsiig; įsivijo 35 laiškai iš na- 
sprendimns’ ; jų.

jos pareiškę 
jos atsaku 
Deja, iš nieku.

riai, bent SM 
girnai, atitfy

jiems priskirį 
girdėti nė

3 gali pasi- 
lidatuoja ir 
iaktorius į 
čiuosius, bet 
e dalykuose, 
lutriai Vyt.

kalbama vį
tama kitaip, ;
džius išaišfe'

1 seni:Rašyti partį; kad 
patarnauja. 4

ra-

inkų susirin- 
; pirmąją sa- 
buvo gavusi 
encijoj daly
tą. Nesinorė- Bayonnės, N. J., šv. Mykolo lietuvių bažnyčios didysis ir šoniniai altoriai, tik ką 

atnaujinti. Prie didžiojo altoriaus, kairėje pusėje, matyti klebonas kun. Mykolas 
Kemėžis, kurio rūpesčiu visa bažnyčia neseniai išpuošta, atnaujinta. Parapijiečiai 
savo išdailinta bažnyčia labai džiaugiasi ir didžiuojasi.

KARAS JAU KAŠTAVO 415 BIL. DOL
nėję, kad operacijų kambary 
temperatūra buvo virš 126°, 
kas buvo termometro „tops”. 
Kaž. kas man sakė, kad tem
peratūra tą dieną buvo 137° 
ar panašiai pavėsy ir apie 
149° lauke. Viskas, ką aš ži
nau, tai kad buvo karšta. Vi
sų liežuviai lauke tysojo, ir 
vienintelis geriamas vanduo, 
kokio galėjome gauti, buvo 
tiek karštasj^kad tiko tobu
lam nusiskutimui. Pasitaikė, 
kad tai tą dieną, kuomet mes 
kraustėmės iš bivuako srities 
į taip vadinamą „staging 
area”, kur viskas išlyginama 
ir organizuojama invazijai. 
Laimei, tai buvo vienintelė 
taip karšta diena. Naktys vi
suomet buvo vėsios ir pato
gios. Taip pat ir čia. šiuo 
momentu aš esu labai gra
žiam pavėsy, vėsiame alma- 
zų ir limonų šilely, akmens 
metimo tolume nuo jūros, 
mažo upelio pakrantėje — 
labai patogu maudytis nusi
prausti. čia, stovykloje, mesi 

! neformaliai — 
viskas, ką dėviu, tai trumpos 
kelnaitės ir pusbačiai, ir gra
žiai esu nudegęs, kaip juodu
kas.

„Beje, karščiausią dieną 
šiemet, kai mes kraustėmės 
į „staging area”, turėjome 
užsivilkti mūsų „kautynių u- 
niformą”, t. y. vilnonius žie
minius drabužius ir plieno šal 
mus. Betgi tikrai įdomu buvo 
tą viską pergyventi.

„Kraštas čia yra gana kal
nuotas, daugiau negu Tunisi
joje, ir juo artyn Etnos kal
no, juo kalningiau. Aš tebe
su gana toli nuo vulkano. Bu
vau trupučiuką sutrukdytas 
čia vykstant, ir tuo tarpu 
kautynės pasistūmėjo kiek to 
lyn.

„Vienintelis čia skirtumas, 
kad čia nėra arabų, o vien 
italai. Kiek pastebėjau ke
liuose matytuose miesteliuo-

Wo’”
Thhk.-. < /•> m. -.aSW ta*

Valstybės iždo paskelbti 
skaičiai rodo, kad naujų vals
tybės iždo metų pirmas mė
nuo — liepos — pareikalavo 
karo vedimo reikalui 6 bil. 
500 mil. dolerių išlaidų, šios 
išlaidos buvo vienu bilijonu 
dolerių mažesnės, nei birže
lio mėnesį.

Pranešimas apie vieno mė
nesio išlaidas karui vesti lei
džia kiekvienam paklausti, o 
kiek kaštuoja šis karas vi
soms valstybėms ?

Prekybos Departamento 
apskaičiavimu, dabartinis ka
ras nuo jo pradžios iki šių me 
tų liepos 30 d. Jungtinėms 
tautoms kaštavo 300 milijo
nų dolerių, o Ašies tautoms 
—115 bil. dolerių. Taigi iš vi
so šis karas žmonijai jau kaš
tavo 415 bilijonų dolerių. Ki
tų metų birželio 30 d., jei ka
ras dar tęsis, jis bus kaštavęs 
daugiau pusės trilijono do
lerių. Pirmasis pasaulinis ka
ras, atsakingų bankinių įstai
gų apskaičiavimu, kaštavo 
227 bil. 425 mil. dolerių.

Praėjusiais iždo metais 
(1942 m. birželio 30-1943 m. 
liepos 1) karas atskiromis 
valstybėms kaštavęs tokias 
sumas:

Anglijai—18 bil. 168 mil. 
dol.; Kanadai—3 bil. 27 mil. 
dol.; Vokietijai—26 bil. 400 
mil. dol.; Italijai—6 bil. 120 
mil. dol.; Japonijai 5 bil. dol.; 
Jungtinėms Amerikos Valsty 
bėms—77 bil. dolerių.

Karo išlaidoms padengti 
ieškoma įvarių šaltinių. Mū
sų Amerikoje valstybės iždas 
iš mokesčių surenka tik 38 
nuošimčius karo išlaidų. Ka
nada—52 nuoš., Anglija—43 
nuoš. Taigi, pas mus mokes
čiai yra mažiausi, todėl ne
nuostabu, kad šiuo metu kal
bama apie naujų, didesnių 
mokesčių įvedimą. Išlaidoms 
padengti vartojamos įvairiau 
sios paskolos. Amerikoje iki 
praeitų metų galo valstybinė 
skola bankams sudarė 45 nuo 
šimčius visų pasiskolintų pi
nigų. šiuo metu ši paskolos 
rūšis nukrito iki 40 nuošim
čių. Kanada iš bankų gauna 
paskolos 30 nuoš., o Anglija 
-tik 25 nuoš.

Paskolos karui vesti varto
jamos ir kitose valstybėse. 
Rusijoje labai plačiai varto
jama valstybinė loterija, kur 
laimėjimo premijos atstoja 
paskolų palūkanas. Vokieti
ja labai plačiai skolinosi iš 
gyventojų ir iš bankų. Japo
nijoje įvestas privalomas gy
ventojų taupymas, vyriausy
bė daug skolinasi iš bankų.

iepos 15 d. jis 
u iš Sicilijos: „Kaip gy- 

seni?Tš tavo laiškų at- 
[ rašo 60 metų ar 

šaus amžiaus senelis. At
Dėl V. Ahr, ik, kad gyvenimas pra- 

a su 40 metais, ir man 
;7 %. Ką tik gavau ta

ka pasakyti Imtadienio, birželio 22 d., 
ą. Tikrai buvau laimin- 
jauti tą laišką, nes jis 
kaip tik laiku. Ir tikrai 

buvo smagu girdėti nuo 
. Atleisk mano rankraš- 
ss aš sėdžiu ant žemės 
es palapinėje” ir rašau rengiamės 
rą ant kelių pasidėjęs, 
■veiksmų sąlygose, taip 
it. Dangus yra skaistus, 
jbesų, kaip paprastai 
Jar nemačiau lietaus) ir 
karštai svilina, tikrai 

1a. Vilkiu tiktai trumpas 
,ites, bet ir to čia per- 
i Kai pakeliu akis, dan- 
| horizonte matau ant 
:o kalno katedros silue- 
ės čia dabar tinginiau- 
ir laukiame. Aš dažnai 
voju: kaip tokia dide- 
ita galėjo, ir kodėl, apsi
ūti čia prieš du tūkstan-

„Lietuvos 
mo .apėjiu

klausimas į 
mas, tad tgį 
kai nusistebėk

ne susirinki- ^a“.
>kių pasireiš- . K 
užymėjo tas 
„oficialių” ži 
io 4 d. „Vie- 
uvo platokas 
s aiškiai ro- 
nkams tame 
ipėjo nei „A- 
vienybė, nei 

akos lie- 
taip teko pa- 
ilio 11 d. Jei- 
ūpėjusi Ame- 
enybė, tai jie 
>inę apkaltin- 
tuvių Tarybą 
įtinę Tarybą 
lenkais. Jei-

ojęsi geru A- 
į vardu, tai ne 
oliojimosi at- 
ų visuomeni-

nuošaliai ir j, 
visi laikrašt : 
tusi, tikime, į 
riai patarnaus 
tuvių vieniu

o 18 d. „Vie
kas ir nedaug 
Ibė. Jame aiš- 
<ad Amerikos

šį kartąjį 
čio švelniu i= 
riant, nuošiiį

Toliau 
kuriuo „paį 
malonu, jaufe 
merika"irjį 
naši tautfe 
neapsišviefe 
referato, fe į 
kėlėne^’h 
Sirvydas,^ 
lestavo,kadi ietų, ir kaip jie čia galė- 
ferencija neę ’asigyventi, kuomet yra 
feratu. Tad j 
„kaltinimas“: 
adresu, kuri

Pagali^

daug malonesnių vietų 
įlyje, negu čia liepos mė- 
.. Kol buvau Afrikoje, 
irisipirkau gana daug 

rdgiuiau ženkių albumui, dau- 
pažynu,iMi jaį vįetinįų jr prancūzų
ri vesti tail 
Keturių tad

jų, kurie čia yra daug 
i. Bet kai mes ir an-

draugiškesni. Tikiu, kad Be
nito nuriedėjimas reikš grei
tesnį galą šiam karui. Aš ar
mijoje esu jau ištisus metus, 
ir užjūry išbuvau 9 mėnesius.

„Constantine yra labai gra

nei elektros, nei kitų reikme
nų. Ten yra daug griuvėsių, 
ir man padarė didelio įspū
džio Kartaginos griuvėsiai— 
ten mačiau teatrą, amfitea-

buvo prancūzų koloni j alinės 
kariuomenės leitenantas per 
30 metų, nors jis nemoka 
prancūziškai kalbėti.

„Tunise aš išgyvenau du 
mėnesiu. Patekau ten tuč

žus miestas, pastatytas ant 1 tuojau, kai tik miestas mums 
kalvų ir gilių griovių. Man pasidavė. Ilgai neturėjome 
rūpėjo ten lankytis — tavo 
bendravardis. Kupranugariai 
tenai reti. Daugiausia jų yra 
Moroke. Visų dailiausias 
miestas yra Rabat, Moroke.
Fez yra labai įdomus — tenjtrą, senąsias romėnų gatves, 
yra 5 atskiros Medinos vidu
ry Medinų. Marrakech irgi 
labai įdomus — aukštų At
laso kalnų papėdėje, sniegu 
dengfi viršukalniai priduoda 
didelio grožio. Ten buvo la
bai karšta. Vasario mėnesy 
ten vilkėjome chaki, gi da
bar dėvime vilnones ODS 
(Olive Drabs). Man labai pa
tiko apsistojimas Homs Gen-

kurių griuvesnį yra Tebesso- 
je, ir daug kitur. Tikrai ro
mėnai turėjo didelę civiliza
ciją ir architektūrą — pasta
tai ir vandetiekiai išliko po 
2000 metų. Kartaginos ka
tedra yra labai daili.

„Na, spėju, kad dabar teks 
dar daugiau vietovių matyti. 
Pasidariau tikras Guliveris 
su savo kelionėmis. Betgi aš 
negaliu aprašinėti (neleidžia
ma) daug apie tai, ką dabar 
matau — mes galime kal
bėti tik apie praeities įvy
kius, k. a. Afriką. Tavo lie
pos 1 d. V-laiškas tik ką atė-

ŽUVO KARO KAPELIONAS

kiemus (patios), urvus, rū
sius ir kt. Betgi'didingiausi 
ir geriausiai išlikę griuvėsiai 
yra Batine — 200 mylių į 
šoną — labai įdomūs. Kai i gavau prieš 2 ar 3 savaites.

Susirašinėju su Jonu Zaliec- 
ku, kuris — kaip girdėjau 
paskutinį kartą — irgi buvo

į jo. Tavo birželio 22 d. laišką'Afrikoje, bet dabar gali būti

zių Tautininkų 
.ngi ten pat ne- 
a yra tautinin- 
Aetuvos reika- 
ielio 25 d. „A- 
to visai natu- 
, kokios Lietu
ti nori, jei jų 
tampa su nuo- 
>s Lietuvių Ta
kia laisvos, ne- 
ir demokrati

raitis nurodo, 
jos susirinkime 
uos ne tik dėl 
i lenkais”, bet 
b, švelniai ta
ros prezidento 
ijimo” ir antros 
iemokratinio, o 
veikimo, pasis- 
vyriausybe, bet 
ieškančia kur 

rs pripažinimo”, 
i, kad net ir V. 
įėjo ar bent pa- 
/■džio plepalams
Tarybų „nusi- 
flirtavimą su 

c šiuos žodžius 
los rodo, o jos 
ikrų ir patikimų 
ali tvirtinti, kad 
nei L. T. T. nėra 
ių derybų su len- 
itskiri jų nariai 
galėjo susitikti 

l lenkais ar su ki- 
žmonėmis, tai ar 
įžengimas prieš 
NejaU tautinin- 

) blogos nuomo- 
o tautiečius? Ne- 
kad lietuvis ne- 

■otų ir argumen- 
lietuvių tautos 

įkėsiuose su kitų 
onėmis?Mes tiki- 
uviui „inferiority 
iri būti visai sve- 
las.
bando įsišnekėti, 
ių Tautinė Tary- 
nori pasiskelbti 
yriausybe ir net 
kaina ieškančia 

>kio nors pripaži- 
irgi Rimvydžio

ĮU CMangaus,tai aš lio- 
fpirkinėjęs.”
Ibs 27 d. jis rašo:
nip matai, aš esu Sici- 
Į ir čia jau išbuvau ku
ką. Betgi čia nėra daug 
įmo nuo žiemių Afri
kai labai truputėlį vė- 
betgi skirtumas ligi šiol 
I beveik nepastebimas. 
ie buvo tikrai karšta, 
į sykį buvo taip karšta, 
nes negalėjome jokio me 
paliesti, pav. kantiną 
[ns atsigerti. Vėjas pūtė 
[skaudi liepsna, tikrai 
n. Man pasakojo ligoni-

vietinių vietovės Afrikoje, 
Morokoje vadinamos „Medi
na”, Alžerijoje ir Tunisijoje 
vadinamos „Kasbali”. Labai 
purvini ir nešvarūs. Aš žinau 
šiek tiek itališkų žodžių, bet 
labai mažai, ir nesijaučiu tu
rįs tos kalbos mokytis. Jei 
būčiau dar 6 ar 12 mėn. pa
gyvenęs Prancūzų žiemių Af
rikoje, tai kalbėčiau gražiai 
prancūziškai. Deja, mes ne
stovime ilgai vienoje vietoje. 
Čia valgome kiek geriau, nes 
galime pirkti šviežių kiauši
nių, vaisių ir daržovių. Gy
ventojai laipsniškai darosi

kovą „norimi 
tautininkai : 
ankštai ta 
su lietuviai’! 
čiau tai neg^l 
kuojama, je 
toliau bus d 
prie vieniui 
literatūra c 
Tenkaprim 
rika” nesi® 
tinti tautiuti 
literatūra ai 
čiū už dim 
tikėjimą, bd 
„literatim i'l 
ne „Amerikoj 
dome tautu 
tik ją aiški: I 
tome, kaipti 
niosrodė.

NuošWt| 
ti Vyt Atol 
karnų prie | 
jo bendri feršalas Turenne ryžosi pats apžiūrėti sargy- 
gva ir kė'įkurios buvo išsikišusios gana toli į priešakį, 
vieningumąTmija stovėjo Pfalce, ir jis raitas leidosi į ke
ti. Katami Pakelėj jo palydovai sugavo du žmones, ku- 
sandariečki f 
jau praktit

Aleksander Lernet Holenia

S KARO KARALIAI

vo lapkričio menuo 1647 m. Vyriausias pran- 
Įkariuomenės vadas Trisdešimties metų ka-

DEMOED]

New $ 
mokratai d 
reikalaut 
kričio 2 H 
vicegūbefd 
Vyr. 
išaiškino, d 
tokių Hm 
mirusio j 
Wallace H 
bes senatOrl

Šiam $I 
šino deK'-^l 
tybės j 
lą teismo- I

kastais drabužiais apsirengę traukė per šį 
tą. Tai buvo jaunas vyras ir jauna, šviesbru- 
Loteriškė; abu jie atrodė gana vargingai. Be 
poteris laukė kūdikio; ji galėjo būti nėščia 
toks septintas ar aštuntas mėnuo. Paklausti, 
einą, abu paaiškino: jie esą vyras su pačia, 
pi gyvenę pas žmonos tėvus, vyras amatinin- 
b, bet jie turėję iš ten išsikelti, nes ten karei- 
ĮViską iki paskutinio sudeginę, ir dabar jie 
Ivę į vyro tėviškę, į Totenlebeno kaimą prie 
Utinio Maino, kur tikėjęsi rasti prieglaudą, 
1 ir uždarbį. Jie patys neturį nieko daugiau, 
Įtik drabužius ant kūno ir viltį sulaukti kū-

Kansas.
lėktuve q 
riai 
ną (*? 
karino^'j
penki 'I 
šė. I

I

Ekontas Turenne, kuris šiuo metu kažką pla- 
), suprato šio vokiečių kalba apklausinėjimo 
pelėtą nuotrupų. Vis dėlto jis įsidėmėjo keis- 
bdžiaus pavadinimą, kurį norėjo pasiekti šie- 
teleiviai. Jis juos paleido ir kažką ypatinga 
trende.
leną naktį tos pačios žiemos, kuri buvo pasi- 
Btinai šalta, išniro Turenne su raitelių būriu 
Utinio Maino apylinkėse.
s ir jo žmonės buvo sunkiai apsiginklavę ir 
supę kailiniais bei apsiaustais. Mėnulis spin- 
Ijų šalmuose. Visas kraštas aplink buvo nu
rotas. Maždaug šimtas žingsnių prieš būrį, 
tose sugniaužę karabinus, risčiavo du raite- 
Itarpais trumpai sustodami prieš apsnigtą 
ną ar supleškėjusią sodybą bei sušukdami: 
r vi ve?” Vienok niekas neatsakydavo. Apy- 
ė tiesėsi visiškai negyva, tik pora išgąsdintų,

netoli nuo fosfato kasyklų, 
pusiaukelėj tarp Marrakech 
ir Safi. Ten bebūdami nusi- 
samdėme arklius sargybi
niams, ir aš jodinėjau kas
dien. Taipgi ten jodinėjau ant 
kupranugarių ir asilų.

„Apsilankymas berberų 
šventėje, giliai Atlaso kalny
ne, buvo nepaprastai įspūdin
gas, ir man labai patiko, kaip 
esu anksčiau aprašęs. Tie kal
nų gyventojai berberai yra 
,,tough”, ir netgi dabar, spė
ju, prancūzai juos valdo tik
tai iš vardo. Betgi jie buvo 
mums draugiški, ir jų vadas

Bayonnės lietuvių šv. Mykolo parapijos daržas, kur 
būna parapijos ir draugijų pramogos. Parapijos dar
žas neseniai atidarytas. Jis pritaikytas smagiausiai . 
laiką tarp savųjų praleisti, čia yra ir aikštelė pažais
ti, kėdės pailsėti, ir užkandžių stalai. Beveik kiekvie
ną sekmadienį dabar čia būna jaukūs piknikai bei ki
tokios pramogos.

sulaukejusių šunų nukūrė per sniego laukus ir 
ilgai dar kaukė tolumoje. Kartuvėse, pro kurias 
jojo,kabaldžiavo likučiai sudžiūvusio pakaruo
klio, nuteisto aukštojo karo teismo. Kavalkada 
nurisčiavo ramiai toliau. Sidabrinė šerkšna ap
traukė užšalusius raistus.

Prie vieno miško kampo raiteliai sustojo. Po
nas Turenne nusėdo nuo savo žirgo, ir du tarnai, 
matyt vykdydami jau anksčiau gautą įsakymą, 
prisiartino prie jo ir nuėmė jam nuo pečių kailių 
apsiaustą, o nuo galvos skrybėlę. Mėnesiena nuš
vietė jo šarvus ir aukso grandinę, kurią jis nešio
jo ant kaklo.

Tuo tarpu nusėdo nuo arklių ir daugiau kari
ninkų, prisiartino prie jo, o tarnai jam ant šarvų 
užvilko keistą drabužį — blizgalais ir aukso žvaig 
ždėmis nusegiotą baltą maršką, ant veido gi už
metė juodą šydą.

Tai buvo Trijų Karalių apdaras, kokį papras
tai dėvi Trijų Karalių giesmininkai.

Čia pat tarnai ištraukė iš jo balno makščių abu 
pistoletus ir padavė jam į rankas.

— Dabar einu, — pasakė jis savo karininkams.
— Ponai lauksite manęs čia. Jeigu iki trečios va
landos ryto negrįžčiau, tamstos liepkite iškrėsti 
sodžių!
— Taip, monsinjore, — atsakė karininkas, — ir 
maršalas nuėjo per sniego lauką.

Paėjus jam kokį porą šimtų žingsnių, iškilo 
priešais jį kaimo apybraižos.

Šiauriniame sodžiaus gale sužibo šviesa.
Jis žengė į ją.
Šviesa sklido iš keisto žibinto, kuris buvo pa

darytas iš popieriaus, turėjo žvaigždės formą ir 
kabėjo ant karties, daugmaž aštuonių pėdų aukš
čio.

Ten stovėjo du vyrai, kurių vienas laikė šią 
kartį. Taip pat ir jiedu buvo apsivilkę Trijų Kara 
lių giesmininkų rūbais, tik jų veidus dengė balti 
šydai.

Ponas Turenne atstatęs pistoletus žengė prie jų 
ir pasakė savo pavardę.

Kiti abu atsakė: Wrangelis ir Melanderis.
Pirmasis jų buvo po Torstensono žuvimo nau

jai paskirtas vyriausias švedų kariuomenės va-

irgi čia. Jei būčiau gavęs jo 
adresą vieną ar dvi savaites 
anksčiau, būčiau galėjęs jį 
aplankyti apie Constantine, 
Alžyre. Prieš kelias dienas 
pripuolamai susitikau su Dr. 
Franklin Fry — savo moks-

Waterbury. — čia atlaiky
tos iškilmingos gedulo mišios 
už kun. Įeit. Neil J. Dayle, 
mirusį Pietų Pacifiko vande
nyno fronte. Jis buvo sužeis
tas mūšių metu, eidamas ka
ro kapeliono pareigas.

Pamaldose dalyvavo Hart
fordo vyskupas ir vyskupas 
pagelbininkas. Velionis kuni
gu buvo įšventintas 1925 m. 
gegužės 30 d. Tai pirmas 
Hartfordo vyskupijos kuni
gas, žuvęs šiame kare.

MIRE KUN. FENLON

ifurivrairgTi? v
Hempstead’e. Tikrai buvo ma 
lonu jį matyti.

„Sausio mėnesy Kazablan- 
koje mačiau mūsų Prezidentą 
ir premjerą Churchill. Prem
jerą antrą kartą mačiau Tu
nise. Ten taipgi mačiau ka
ralių Jurgį, bet tik iš tolo — 
nežinojau, kad tai anglų ka
ralius, bet nuspėjau. Daug 
visokių ponų teko matyti, re
tai su kuo kalbėti. Nemiela 
girdėti apie Juozo Gudo pre
tenzijas. Bet karas dar te
beina. Rašyk dažniau. Man 
dar neteko čia lietuvių suei
ti.”

das, antrasis — kaizerio armijos vadas, vokietis 
grafas Melanderis von Holzapfelis.

Visi trys pakėlė šydus ir pažiūrėjo vienas ki
tam į veidą, paskui vėl juos užleido. Turenne pas
lėpė pistoletus šilkiniame šarfe po Trijų Karalių 
marškiniais ir tarė:

— Aš prašiau ponus ateiti čia šitais drabužiais 
dėl to, kad mes galėtume niekieno netrukdomi, 
slapta nuo mūsų žmonių pasikalbėti apie mus lie
čiančius dalykus, šiandien Trijų Karalių diena, 
todėl visi manys, kad mes giesmininkai. Geriau
sia mums būtų dabar eiti į kaimą ir susirasti būs
tą, kur suėję galėtume pradėti savo pasitarimą.

— Kaimo jau čia nebėra, — pasakė Melanderis. 
— Jis sudegintas. Tai padarė, matyt, Jūsų karino
me, grafe.

— Tai galėjo padaryti, — atsakė Turenne, — 
ir jūsiškiai.

— Arba švedai, — pridėjo Melanderis.
— Kaip ten bebūtų, — tarė Wrangelis, — rei

kėtų pažiūrėti, ar nerasime kur nors pastogės. 
Negi čia tokiame šaltyje stovėsime.

Ir jie ėmė judėti, iškėlę savo žvaigždę.
Išilgai kaimo gatvės tose vietose, kur pirma 

stovėjo trobesiai, buvo tik degėsių krūvos. Vis 
dėlto netoli sudegusios bažnyčios atrado pusiau 
išsilaikiusį namą, kurio langų skylės buvo lento
mis užkaltos, o pro jas mirgėjo silpna šviesa.

Jie žengė prie durų ir pasibeldė.
Turėjo keletą kartų pabelsti, kol balsas iš vi

daus paklausė, kas ten beldžiasi.
Jie šaukė, kad atidarytų, ir po to girgždėda

mos, nes buvo be kengių, prasivėrė šiek tiek du
rys; pro jas iškišo galvą vyras.

— Ko jums reikia? — paklausė jis.
— Mes esame Trys Karaliai giesmininkai, — 

pasakė Melanderis. — Leisk mums įeiti.
— Giesmininkai? — nustebo vyras. — Jau šian 

dien?
— Taip! — patvirtino Melanderis. — Taigi, į- 

leisk mus į vidų!
Tai tardamas, jis žengė per slenkstį, o kiti du, 

pastatę kartį su žibintu, sekė jį iš paskos.
— Betgi, — šnekėjo vyras, uždarydamas pas

kui juos duris, — šiandien juk Kūčių vakaras.

Rugpjūčio 5 d. Baįtimorė- 
je atlaikytos gedi ft y pamal
dos už Šv. Marijos seminari-
» ^-<-1 - ■■ M-- V . ___

nuolyno provincijos viršinin
ką, kun. John Fenlon, staig? 
mirusį liepos 31 d. Jis bu «> 
70 metų amžiaus.

Velionis buvo plačiai žino
mas kaip auklėtojas, mokyk
lų administratorius, rašyto
jas ir kalbėtojas. Jis buvo 
daug keliavęs.

Londono pranešimu, Švei
carijos radijas paskelbė, kad 
Romos „Spalių 28 d.” gatvė 
bus vadinama „Liepos 25 d.” 
gatve. Pirmoji data buvo fa
šizmo įsigalėjimo diena, o lie
pos 25 — Mussolinio kritimo 
diena.

— Ne, — ginčijo Wrangelis, — Trijų Karalių 
šventė. Argi jūs manote, kad dar galioja senasis 
kalendorius? Juk turime jau naują.

— Kokį naują? — paklausė žmogus.
— Popiežius, — aiškino Melanderis, — pakei

tė kalendorių. Juk kalendorius buvo atsilikęs ke
turiolika dienų. Jis nebesiderino su žvaigždžių 
padėtim. Argi jūs čia dar nežinote, ar jūsų kuni
gas jums šito nepasakė?

— Mūsų kunigas seniai jau nebegyvas, — atsa 
kė vyras. — Švedai jį užmušė. Sodžius sunaikin
tas, visa apylinkė tuščia. Kaip mes galime žino
ti, ar popiežius pakeitė kalendorių ar ne? Mes 
švenčiame šiandien Kūčias, jei apskritai tatai dar 
galima pavadinti šventimu.

— Na, — tarė Wrangelis, — kaip ten bebūtų, 
mes norime čia truputį pasilsėti. Atnešk mums ką 
nors užkąsti ir porą stiklų vyno, tau gerai užmo
kėsime.

— Anksčiau šiame kaime aš laikiau užkandinę, 
— kalbėjo vyras, — ir man gerai sekėsi. Bet da
bar mes patys duonos nebeturime, o jei norime 
gerti, tai turime tirpdyti sniegą, nes mūsų šuli
niai užversti. Sėskitės, vien tatai aš tegaliu jums 
pasiūlyti. Tačiau, apskritai, kas per žmonės jūs 
esate, jog manote, kad Trijų Karalių giesmėmis 
galesite gauti išmaldos? Iš kur jūs atklydote? 
Mes esame vieninteliai žmonės šiame kaime, ir 
visoje apylinkėje nerasite daugiau nė grūdelio ja
vų, nė vieno gyvulio. Viskas per karą žuvo. Sako, 
Henneberge žmonės dargi net žuvusiųjų lavonus 
valgę. Kaip ilgai dar tas karas tęsis?

Trys ateiviai patraukė pečiais ir apsižvalgė po 
pirkią. Čia nebuvo nieko be židinio, kuriame besi
kūrenanti ugnis skleidė virpančią šviesą, ir stalo 
su dviem suolais greta jo. Pirkia buvo sklidina 
dūmų, šeimininko žmona ir paauglys berniukas, 
abu baisiai sulysę, žiūrėjo į svetimuosius. Be^ to, 
kambaryje buvo dar du žmonės: jaunas vyriškis 
ir jauna, geltonplaukė moteriškė. Turenne juos 
pažino. Tai buvo tie du keleiviai, kuriuos jis suti
ko prieš kurį laiką, jodamas apžiūrėti sargybų.

— Kas jie tokie? — paklausė jis bloga vokiečių 
kalba.

(Bus daugiau)
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KOKIE LIETUVIAI DAR MINIMIMŪSŲ KARIAI

Nacių okupuotoje Lietuvo-

TeL DEW. 5136

40 V AL. ATLAIDAI
iraugijos jau

vo Adolfo broliui, prind 
jjliuU princasBg^illi J

Jo-

Philadelphia, Pa.
■i

STROPIAI RUOŠIASI KONFERENC

J. K.

Di-

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI Nacių uždarytos mokyklos
eina

GIMĖ

VEIDO MASAŽAI ir

Plaukų spalvos mūsų specialybe DĖKINGI SPAUD

h-tiam lietu-GARBĖS SĄRAŠAS

17 OF Mai
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Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

pavardes pamini
te galime matyti 
tų asmenų, kurie 
gyvi Lietuvoje ir

ship sukelti 
[iouėms pa-

Pakruojaus — Šiaulių ruo
že nacių tarnautojai padare 
kratą viename traukinyje. Va 
žiavo apie 800 žmonių. Pas 
juos rasta ir konfiskuota 2,

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

gandistas, o nebuvo pi 
siregistravęs Valstybei 
partamente, kaip to : 
lauja įstatymas.

Nubaudė pinigais bendra su
ma 334,995 markių. Prekių 
buvo konfiskuota 52,000 mar
kių.

įlietuvių sky- 
įrija Kaunie

ti! vėl sumažė
ta eiti į gele- 

. Vieni dėl še
imos pasi- 
hvėjų uždar-

• daiktai
įgyveną 206 
jamy, šiomis 
[lutai gražų

turinti
Philadelphijos

Nubaudė Ager

bei lašinių, 50 kg. sviesto. '
Nuo 1942 m. rugsėjo 1 d. 

iki 1943 m. kovo 31 d. Kauno 
komisaras peržiūrėjo 2,107 
bylas, liečiančias privatišką

Kazimiero parapijos 
nuoširdžiai rūpina-

Į^inistraci- 
Maičiulai-

GAVO LAIŠKĄ IŠ VOKIE
TIJOS

Josephina (Valavičiūtė)
Stanisl. Duzy liepos mėn. 13 
dieną susilaukė dukrelės. Dūk 
tė pakrikštyta Joanos vardu.

Nelegali maisto prekyba Lie
tuvoje

pasižymėjimus.

Gimdytojai ir katalikiškos

yra 31 ų, tarnįžūjSų 
jos laivyno atstovu Lo: 
pasiuntinybėje.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
TreSladlenl 7:00 p.m. Bešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

8610 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

rhtruota, 
Lietuvių 

p leidinys. 
Hus kaį. 
?50eg-

s-gos įkūrėjui

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnlaotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

sir jų karalius 
;a“avo šalį.

Philadelphijos Žinios
ABSTINENCIJA IR LIETUVIAI

Rugpiūčio mėn. 9, 10 ir 12 
dienomis Philadelphi jo j bu
vo 72 metinė Abstinentų S- 
gos \ konferencija. Dele
gatų buvo iš visos Amerikos. 
Pontifikalines Mišias laikė J. 
E. Kardinolas, kurs yra Są
jungos Dvasios Vadas. Savo 
posėdžiuose svarstė abstinen 
cijos reikalus. Delegatai bu
vo sutikti ir miesto galvos 
— mayoro.

Philadelphijos arkivysku
pija yra stipriausia abstinen
cijos tvirtovė. Abstinentų 
draugija įsikūrė 1872 metais. 
Prieš d ve j is metus jos veiki
mas žymiai pagyvintas Phi
ladelphijos arkivyskupijoj. 
Šiuo laiku čia veikia 73 abs
tinencijos skyriai įvairiose pa 
rapijose ir mokyklose bei ki
tokiose institucijose.

Skaitlingiausia abstinentų 
grupė yra jaunimo grupė, Šv. 
Gabrielio draugija, 
745 narius.
abstinentai sudėjo $47,000 
abstinentų
Father Mathew Susivaldymo 
Fontaną pastatyti Fairmount

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo Įstaiga, 
delfi, graM koplySa, erdvi rali. Pa
keleivingiems sutelkiama aakvynč.

Viskas nemokamai Kreipkitės 
diena ar naktį.

Park. Jie yra davę $10,000 
Washingtone Abstinentų Ka
tedrai įtaisyti. Jie yra sudėję 
daug pinigų ir kitiems ge
riems tikslams. Jų aukos jau 
siekia $75,363.45. O pašalpos 
savo nariams ši draugija 
Philadelphijoj jau yra išmo
kėjusi $1,250,000.

Draugija daug prisidėjo 
prie išleidimo palankių įsta
tymų. Iš mieste buvusių 5,773 
karčiamų — saliūnų, suma
žinta lig 1800. Daug nuveiku
si abstinencijos dvasios plėti
me moksleivijos ir kitos jau
nuomenės tarpe. Tai įvykiai. 
Bet kokią pamoką galėtų 
gauti Amerikos lietuviai?

Amerikos lietuviai katali
kai seniai suprato reikalą va
ryti blaivybės darbą. Blaivy
bės Draugija vis dar veikia. 
Vyskupo Valančiaus blaivy
bės idėjos per bažnytines 
brolijas ir parapines draugi
jas skleidimas buvo gyvas 
tarp lietuvių katalikų. Ir šian 
dien ta blaivybės idėja nėra 
atgyvenusi. Blavybės plati
nimo reikalai tebėra lietuvių 
katalikų viekimo planas ir 
tuo klausimu nuolat rūpina
masi.

Nesiimu spręsti, kaip dide
lis nuošimtis lietuvių nusi
kalsta blaivybei ir kiek dole
rių per metus lietuviai Ame
rikoje prageria. Lietuvoje 
lietuviai gerokai praleisdavo 
svaigalams, 100 milijonų li
tų per metus buvo skaitoma 
suma. Tačiau visi pripažins, 
kad ir amerikiečiai daug pra- 
gerfa^TfuT Kirė^ aailg iietūvių' 
nežino kitų pasilinksminimų, 
kaip lankyti karčiamas ir ten 
pasigerti, „viską pamiršti.” 
Juk ne paslaptis, kad ir mū
sų lietuviškieji klubai dau
gumoj yra pavirtę alučio ir 
kitokių skystymėlių įstaigo
mis. Lietuviškos kultūros, pa
žangos ar kitokios veiklos iš 
jų kaip ir nesimatyt. Gerai, 
kad dar apdraudžia savo na
rius. Tiesa, dar ten gali ma
tyti lietuviškų laikraščių, bet 
jau klubai nebeturi knygynų, 
seklyčių, nebelaiko nuolati
nių lietuviškų pramogų, vai
dinimų, neberengia paskaitų, 
neturi jokių kultūrinių, pilie
tinių kursų ir pan.

Kaip yra su lietuviškais 
pasilinksminimais? Visi gali 
aiškiai atsakyti; jei nėra bač
kutės, buteliuko, tai nebus ir 
pasilinksminimo. Piknikai 
persunkti gėrimais. Tuo re
miasi ir „biznis” ir veikla. 
Lietuviai retai kur besuva-

žiuoja, kad jie galėtų lietu
viškai padainuoti, pažaisti, 
pasikalbėti, pasižiūrėti savo 
vaikučių sporto, pasiklausyti 
jų chorų, vaidinimų, misteri
jų, prisiminti lietuviškus pa
pročius. Tas viskas išnyko. 
Vadinasi, skystimėlis plau
kia, o lietuviai mėgsta pas
kui jį plaukti. Na ir plaukia...

Privatiški pasilinksmini
mai, sueigos, pasikalbėjimai, 
pažintys, sveiki išvažiavimai, 
abstinentiškos vaišės ištrin
tos iš amerikiečio lietuvio gy
venimo. Bet jei kur yra alaus 
uzbonas, kur baltakės stik
lelis, tai ten ir lietuvių susi
renka. Tik „pasistiprinę” at
simena ir lietuvišką dainą 
smarkiai užtraukti...

Blogiausia gal, kad neblai- 
vumas naikina visus ir kad 
neblaivumą mėgsta visi. Mo
terys, jaunimas neišsiskiria. 
Įsigėrimas patampa papras
tu ar net giriamu dalyku. Nie 
kas tos ydos ir peikti neban
do.

Kokia išeitis? Padėtis nėra 
beviltiška. Lietuvių tarpe ga
lima rasti ir veiklių abstinen
cijos apaštalų. Pradėti blai
vinti lietuvius nuo jaunimo 
gal būtų sėkmingiausia. Juk 
jie dar prie visko greitesni. 
O senesnių ateitis trumpa. 
Teko nugirsti, kad viena va
dovaujanti organizacija nu
tarė rimtai pradėti lietuvių 
blaivinimo darbą. Tai būtų 
vienas išganingiausių darbų.

Rasa

AMERIKA

Kroatai Nebeti
„Karaliaus”!

, Kryžiui

guviai įteikė

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

; •’> . .'.l ■z

f
1

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Šiame paveiksle iš kairės į dešinę uniformuotas berniukas yra mū
siškis Tadukas Kuligauskas. Savo smuiku ir gražiu balseliu jis puošia 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių pramogas. Kitataučiai, sužavėti jo ne
paprastu mandagumu, jo išmintingumu, jo žavia elgsena, puikiu smui
kavimu ir dainavimu, parūpino jam atostogas Lenape stovykloje, Taf- 
tan Pike apylinkėje, Pa.

Kiti penki irgi nepaprastai gabūs berniukai (iš kairės į dešinę) : 
Richerd Williams, Joel Kupperman, Ruth Duskin, Gerard Darro ir Kar
ve Fishman.

Taduko tėvai yra Karolius ir Ona (Birėnaitė) Kuligauskai, gyv. 
527 Tyson Avė.; tėvas vilnietis, m Lina — žemaitė. Neseniai Tadukas, 
tas žavėtojas smuikorius, išrinktas Amerikos Legijono garbės kapito- 

Richmondietis.

Istanbulas. — Turi 
gauta žinių, kad Aostosj t . v 
gaikštis, buvęs Muss ^am ^5^" 

paskirtas kroatų kara 
pasitraukė iš „sosto”, 
jis dar nebuvo nė už 
Aosta atsisakęs „kari 
karaliaus Emanuelio į 
mu. į

Kroatijos valdymo p: 
ky veikia Pavelič, kurį 
atų „tautos vadu” pa 
vokiečiai ir italai. Daba 
Mussolini krito, kroatų 
lingai nebenori itališko 
jo „karaliaus.” Aosta 
vo nė į Kroatiją nuvyklįRaud. Kry-

— am- 
įbilių krau- 
įai nupirkti 

dolerių. 
,-jnais” buvo 
$ Juzė Ma- 
^j klubo pirm, 
į (klubas 
į! ir Moterų 
įvickienė. 

-jėse dalyva
vus ir kiti įžy- 
gkilmių pro

viui jaunuol 
žo, tik į sa 
grįžo mūsų 
nuolis, Įeit, 
padėjo save 
tąją Ameri] 
Keliomis di< 
tį jis buvo i 
vo tėveliam; 
kiai sugrįžt

Visi čia a 
mena. Nepa 
jos, kuriom 
kaip L. Vyč 
rai, Kat. Su

Washington.— Feder if j 
me teisme George Syh 
Viereck nubaustas nuo 
5 metų kalėjimo, kaip i 
kaltu nusižengęs pagal 
mų valstybių registr 
įstatymą.

Sveti 
A. L. Pol 

įruošęs kar: 
bet jame pa 
jaunuolių, 1 
bo nariais. J 
pintis tik sa 
timais vard

Šv. 
kariais 
masi. Pačioj pradžioj šv. Var 
do draugija pradėjo daryti 
garbės sąrašą savo parapijos 
kariams. Tas sąrašas laiks 
nuo laiko keitėsi, nes skai
čius didėjo. 1942 m. spalių 
mėn. 4 dieną pagerbti visi 
kariai, iškeliant Tarnybos 
vėliavą karių garbei su 200 
skaičiumi. Nuo to laiko karių 
skaičius paaugo lig 327. Da
bar tas sąrašas padėtas už 
stiklo ir papuoštas vėliavo
mis, dėl kurių tie kariai ka
riauja ir miršta.

Iš mūsų karių jau du žuvo, 
trys mirė, keli sužeisti. Tarp 
karių 5 yra leitenantai. Iš 
mergaičių dvi tarnauja kaip 
gailestingos seserys, viena

Š. m. kovo 20 d. Kauno dien Lietuvoje 5 slapti laikraščiai 
raštis „Ateitis” paskelbė vi- -----------
suomenės veikėjų atsišauki
mą, kuriame buvo pranešama je vieton uždarytojo „Į Lais- 
apie šaukiamą visos Lietu
vos konferenciją. Neturint 
informacijų, kas laisvai tą 
atsišaukimą pasirašė, kas na
cių spaudžiamas, ypatingos 
reikšmės jam netenka skirti, 
tačiau tas 
me, nes iš 
eilę vardų 
dar tebėra
kokias jie pareigas eina.

Atsišaukimą pasirašiusiais 
skelbiami: pulk. A. Birontas; 
prof. M. Biržiška, Vilniaus u- 
niversiteto rektorius; vysk. 
V. Brizgys, Kauno Metropo
lito pagelbininkas; gen. pik. 
lt. K. Dabulevičius, Vilniaus

vę”, leidžiamas tokiu pat var
du slaptas laikraštis. Be šio 
dar išeina keturi prieš na
cius nukreipti slapti laikraš
čiai: „Nepriklausoma Lietu
va”, „Lietuva”, „Laisvės Ko
votojas” ir „Atžalynas”.

Visi slaptieji leidiniai pla
čiai pasklidę po Lietuvą.

iį minėjome 
so parapijos 
ifer 8:30 vai. 
jo vyrai ėjo 

Viereck veikė kaip A s. Kun. Dr. 
tijos valdžios agentas į jie paminėjo 

-aiimą, jo pa- 
: Sakramentą 
Mariją. Ragi- 
Įėti rožančių, 
.įginimas per- 
į®s kasdien 
į už Lietuvą, 
; milijonas ro- 
:0 ateis va- 
•us, švč. Ma- 
Alausys mū- 

? Lietuva bus 
neprietelių!
jo užpuolę E- 
srikėliai juo
si ir jų kara- 
Bet Dievas jų

Švedai Lauki
Naujų Princų

Stockholm. — Švedij 
raliaus sostą gali pav 
tik vyriškas įpėdinis, ; 
tinio sosto įpėdinio 
nūs princas Gustavas 
fas sūnų neturi.

Rugpiūčio 3 d. Gusta 
dolfo žmona, princesė S 
pagimdė dukterį, jau ■ 
tą šeimoje. Jei princu 
naus nesusilauks, tada 
paveldėjimas atitektų i

Penktadh 
Gyvojo Rož 
susirinkime 
nas nuo pa 
mo ir pask 
jos statybos 
rant jos tai 
Sekmadienį 
atlaikytos Š 
vų ir mirusi

Jaunimo . 
pė visu uoli 
bą pagerint 
ją ir savo 
minator”, 1 
kas mėnesį 
Daugumas 
laiškais, rai 
nimus, kad 
ti jiems mi 
žinias. Lail 
kia jiems d 
lines pagal 
ka vieno iš

..Brangie
Rugp. 1, 2 ir 3 d. Villa 

seph Mary buvo 40 valandų 
atlaidai. Į iškilmes atsilankė ralų ar kitokius laipsnius bei Pirmojo Gen. Tarėjo Įstai- 
Philadelphijos kunigai, kurie .................. ~ ~
laikė pamaldas ir pasakė pa
mokslus.

Šiuo metu Viloj yra daug 
seserų kazimieriečių, nes da
romos antros metinės reko
lekcijos, kurias veda kun. Ki
dykas, S. J.

— Ką tik pasibaigė sese
rims duoti kursai, kuriuos ve
dė iš kitų vienuolijų atvyku
sios seserys. Po rekolekcijų 
seserys jau išvyko į parapijas 
ruoštis mokslo metams. Vi
los seserys džiaugiasi, kad 
atsiranda geradarių, kurie pa 
remia Vilos reikalus savo au
komis, nes šiemet jokių iškil
mių negali viloj turėti, o pra
gyvenimas pabrangęs. Bet vis 
dar laimingos, kad daug mai
sto gali pasigaminti pačios, 
ir taip lengviau vienuolijai 
išgyventi. Manoma, kad ir 
daugiau geradarių atsiras.

Moterims rekolekcijos bus 
rugpiūčio 18, 19 ir 20 d. Lau
kiama daug rekolektančių iš 
visos apylinkės.

yra gavusių seržantų, korpo- nuėsto burmisriasfA. anra

gos direktorius; B. Daunoras 
„Ateities” vyr. redaktorius; 

draugijos atsimena savo ka- į 9er.manas> Technikos 
rius, nes nuolat užprašomos ir Susisiekimo gen. tarėjas; 

šv. Mišios jų intencija. Be
veik nepraeina nė viena sa
vaitė, kad nebūtų aukojama 
Mišių auka taip svarbia ka
rių intencija. Tretininkų kon
gregacija pasirinko ypatinga 
intencija melstis už fronte 
kariaujančius karius ir mirš
tančius.

Jaunimas ypač atsimena 
savo karius laiškais, sveikini
mais, siuntiniais ir kitokiais 
būdais. Kai kariai parvyksta 
atostogų, tuoj visi aplanko, 
nori pasimatyti, pasikalbėti. 
Toks rūpestingumas kariais, 
padeda kariams eiti savo sun
kias pareigas ir aukotis.

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. g

P. Tolvaišą, 1849 S. Ring
gold St., gavo laišką nuo sa
vo brolio, kurs yra Vokieti
joj belaisviu; jis gyveno len
kų okupuoto j Lietuvoj, Val
kininkų v. ir pateko vokiečių 
nelaisvėn. Ten jau būna 4 me
tai. Rašo, kad labai sunkus 
gyvenimas ir tik Dievas ži
no, kada pasibaigs.

Praneša ir liūdną žinią, kad 
jų mamytė mirė pernai gegu
žės 3 d. Jo brolis Amerikoj 
tik dabar sužinojo tą liūdną 
žinią.

Belaisvis rašo, kad jo laik
rodis pagedęs ir labai ilgu 
laiką leisti, todėl prašo pasi
gailėti ir atsiųsti jam laikro.- 
dį, tai būtų brangiausia do
vana. Laiškas ėjo 5 mėnesius.

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

Jurgis Adams, laivyno jū
rininkas, yra vedęs lietuvaitę. 
Jei kada turi progos apsilan
kyti, tai vis lanko Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią su 
savo lietuvaite žmona. Jie 
jau susilaukė šeimos.

Albertas Adomaitis r~~~ 
laiškus savo draugams ir lin- i 
ki jiems pasimatyt kariuo
menėj, kas ir įvyksta, nes tie 
draugai vienas po kito 
tarnauti savo šaliai.

prof. J. Graurogkas, Vytauto maisto pirkimą ir pardavimą. 

Didz. Universiteto rektorius;
J. Gudauskis, Apeliacinių rū
mų teisėjas; J. Ivanauskas, 
Kauno Didžiojo Teatro direk 
torius; prof. Dr. J. Krikščiū
nas; Dr. Juoz. Leimonas, buv. 
Lietuvių Katalikų „Pavasa
rio” S-gos pirmininkas; Jo
nas Matulionis, buvęs Ūkio 
Banko direktorius; Misiųlis, 
karo invalidų įmonių direkto
rius; gen. V. Nagius, Karo 
Muziejaus viršininkas; Dr. J. 
Paukštys, Darbo ir Sociali
nių reikalų gener. tarėjas; 
kun. Dr. Pr. Petraitis, kuni
gų Seminarijos rektorius 
Kaune; A. Ramanauskas, Že
mės Ūkio gener. tarėjas; gen. 
Raštikis; J. Senkus, Studijų 
Biuro direktorius.

Paskutinės žinios skelbia, 
kad nuo to laiko daugelis lie
tuvių įstaigų (kaip universi
tetai) jau nacių uždarytos, ir 
gal būt, kai kurie čia suminė- 

ra,šO|tj asmenys-areštuoti.

Artėjant rugsėjo 2-3 d., ka
da Pittsburghe įvyks Ameri
kos Lietuvių Konferencija, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
dar su didesne energija vyk
do paruošiamuosius darbus. 
Taryba posėdžiauja po pora 
kartų per savaitę ir nemažai 
laiko turi praleisti susirašinė
jimams bei kitiems organi
zaciniams darbams.

Liepos 23 d. Chicagoje bu
vo sušaukusi veikėjų pasita
rimą, kur painformuota apie 
konferenciją ir jos paruošia-

Iki šiol 3,000,000 karu 
mų gauna iš federalėsi 
džios pašalpą. Pašalpa n 
ma taip: 50 dol. žmoną 
dol. už pirmą vaiką ir į 
dol už kiekvieną sekant]

$ mėnesiais 
tag„japane- 
šmėdė auga- 
šį lapus, net 
p sunaikino, 
h Trūksta lie-

muosius darbus, išrinktą 
ciali propagandos konū 
Chicagos apylinkei. Jo| 
riai pasistengs lietuviški 
dijo valandėles įtraukti į 
ferencijos garsinimo dai 
pasiskirstė vietomis, kuj 
rie lankys susirinkimus; 
būtų aiškinama apie ki 
rencijos tikslus ir priri 
ma pareiga išrinkti atst<

Visų nuotaika gera i]_ 
teiraujamasi dabar apieL g 
sportacijos galimumus. įjv LeagUe>

1 Šia prog 

jums, kad g 
mą laikras 
dėkingas, 1 
kurie turi ] 
sios ir nepi 
rie iškeliav 
miesto, o j 
nias. Malor 
mų vardus, 
kas kariuoi

„Kol kas 
turi savo 1 
žiuoja iš k 
kunigas, ku 
šias kas se 
kia mums ‘ 
sų katalika 
ačiū Dievui 
nyčia, — la 
mėlynas d 
vyrų pavyi 
labai girtir

Kun. Dr. Martusevičiaus 
rūpesčiu, Šv. Jurgio bažny
čios žemutiniame prieangyje 
iškelta parapijos karių gar
bės sąrašo lenta. Jau turime 
apie 200 jaunuolių parapijie
čių, išėjusių kariuomenėn.

Parapijiečiai labai paten
kinti tokiu klebono darbu ir 
yra jam už tai dėkingi.

Gauta iš Lietuvos, kad te
nai uždaryta universitetai 
Kaune ir Vilniuje, Veterina
rijos Akademija Kaune, Že
mės Ūkio Akademija Dotnu
voje, Mokslo Akademija Vil
niuje, Prekybos Insititutas 
Šiauliuose, Pedagoginis Ins
titutas Vilniuje, Meno Akade 
mija Vilniuje ir Konservato
rija Kaune. Taipgi uždaryta 
Kunigų Seminarija Vilniuje, 
Mokytojų Seminarija Ma- 
riampolėje ir dar kitos moks
lo įstaigos.

Patvirtinamos žinios apie 
baisius kultūrinių vertybių 
naikinimus Lietuvoje ir apie 
profesorių areštus. Visos Lie 
tuvos mokyklos dabar esan
čios vokiečio Schroederio glo- 

Jurgietis boję.

AMERIKAI METALŲ BUS UŽTEKTI®^ 
----------  bao 14 d. 

daugybę vietų, ieškotfiįtuvonelai- 
kvarco kristalų savo šajiatsiųsti ve- 
Ir Arkansas kalnuose aj 
ta kristalų. Nors naujai 
rasti kristalai buvo žei 
nės rūšies, bet naujai iŠ 
tos gaminimo priemonės 
do ir tuos kristalus tiksi 
šiai sunaudoti.

Karo Gamybos Tarybos va 
dovybė pranešė labai sma
gių žinių — suderintos moks
lininkų ir pramonininkų pa
jėgos užtikrino, kad Ameri
kai nepritrūks reikalingų me
talų, nežiūrint, kaip ilgai ka
ras tęstųsi. Metalų ir minera 
lų žinovai ilgai dirbo, o jų dar 
bai jau vainikuojami puikiau 
siais daviniais. Pavyzdžiui, 
taip reikalingą magneziumą 
galima pasigaminti iš jūrų 
vandens. Iš įvairių „pakaitų” 
galima pasigaminti ir vario, 
ir chromo, ir gumos, ir man- 
ganeso.

Labai reikalingi karo rei
kalui yra kvarco kristalai, 
kurie naudojami radijo žiny
bai — kaip pajusti, kad prie
šo lėktuvai artinasi. Šios bran 
genybės nemažai buvo Brazi
lijoje, kur nusiųsti geriausi ’ Lenkų kunigų padėką 
ekspertai. Bet tuo nepasiten- let” rugpiūčio 7 d. pas: 
kinta. Mokslininkai tyrinėjo pirmame puslapyje.

New Yorko arkivyskl 
jos lenkų kunigai turėjo S 
susirinkimą, kuriame svį 
tė, kuo gali padėti savo t 
šaliai — Lenkijai. Susi 
kimas vienu balsu nutarė 
dėkoti Brooklyn© vyskup 
laikraščiui „Tablet” už < 
ną Lenkijos padėties apri 
mą, už domėjimąsi ameri 
čių lenkų ir Lenkijos re: 
lais.

Įvai 
aptarna 
nas. Tai 
bei siun 
miesto i

„Ameril
?-’3grafiją ir 
^sunaudo
toje.
paigavo sa- 
Ražą, ku- 
fiš Anglijos. 
Nes moks
lių, įvai- 
R plyšta

Mal 
ti savo 
gaunam

Jūs 
spausdii 
viruko, 
dar neži 
ti savo 1



rniukas yra mū- 
.Iseliu jis puošia 
i, sužavėti jo ne- 
na, puikiu smui- 
stovykloje, Taf-

nairės į dešinę): 
.rd Darro ir Har-

uligauskai, gyv. 
eseniai Tadukas, 
o garbės kapito- 
lichmondietis.

DAR MINIMI
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? IESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
ford, Conn

a Raud. Kryžiui 
jsto lietuviai įteikė 
i Raudonajam Kry- 
įgą dovaną — am- 
automobilių krau-

. Dovanai nupirkti 
apie 1,200 dolerių, 
lio „kūmais” buvo

mu.
Krot . H 

kyvefei Lmbotas, Juzė Ma- 
ablnfej 
vokietį. 
Mussolį 
liūgai^ 
jo 
VOUėįN

piliečių klubo pirm, 
llkauskas (klubas 
D0 dol.) ir Moterų 
tovė Navickienė.
to iškilmėse dalyva- 
t mayoras ir kiti įžy- 
igūnai. Iškilmių pro 
kdovavo Raud. Kry- 
kfordo lietuvių sky- 
m. Valerija Kaunie-

Md

tuvoje 5 slapti laikraščiai

<acių okupuotoje Lietuvo- 
vieton uždarytojo „Į Lais- 

leidžiamas tokiu pat var- 
slaptas laikraštis. Be šio 

r išeina keturi prieš na- 
is nukreipti slapti laikraš- 
i: „Nepriklausoma Lietu- 
”, „Lietuva”, „Laisvės Ko- 
tojas” ir „Atžalynas”. 
Visi slaptieji leidiniai pla
ti pasklidę po Lietuvą.

legali maisto prekyba Lie
tuvoje

Pakruojaus — Šiaulių ruo- pagis 
nacių tarnautojai padarė tą iš 

atą viename traukinyje. Va 
ivo apie 800 žmonių. Pas 
os rasta ir konfiskuota 2,

Viattilimore,
5 metą įl. _ _ _ _ _ _
^--Įpio 8 d. minėjome 
R ’igAlfonso parapijos 
įstatys Iventę. Per 8:30 vai.

Vardo vyrai ėjo 
tijos^faiunijos. Kun. Dr. 
Rife [pamoksle paminėjo 

so gyvenimą, jo pa- 
[ į Švč. Sakramentą 
anelę Mariją. Ragi

ni kalbėti rožančių, 
jo paraginimas per
gulėjusiems kasdien 
Bžančių už Lietuvą, 
tarytų milijonas ro- 
Įdalių. O ateis va
li Dievas, Švč. Ma
tiniu, išklausys mū- 
į — ir Lietuva bus 
o savo neprietelių!
lai buvo užpuolę E- 
ai bolševikėliai juo- 
: etiopai ir jų kara- 
Įėsi. Bet Dievas jų 
Klausė — šiandie e- 
I laisvi ir jų karalius 
zęs į savo šalį.

viui jaunuoliui. Daiktai sugrį
žo, tik į savo grįčiutę nebe
grįžo mūsų darbštusis jau
nuolis, Įeit. inž. Kauklis. Jis 
padėjo savo gyvybę už gim
tąją Ameriką ir už Lietuvą. 
Keliomis dienomis prieš mir
tį jis buvo atrašęs laišką sa
vo tėveliams, žadėdamas vei
kiai sugrįžti. Visi jo laukė...

Visi čia velionį Stasį atsi
mena. Nepamiršta jo draugi
jos, kurioms jis priklausė, 
kaip L. Vyčiai, Šv. Vardo vy
rai, Kat. Susiv. 165 kuopa.

Rep.
Svetimi vardai

A. L. Politinis Klubas turi 
įruošęs karių garbės sąrašą, 
bet jame paskelbti vardai tų 
jaunuolių, kurie nebuvo klu
bo nariais. Klubas turėtų rū
pintis tik savo nariais, o sve
timais vardais nesipuošti.

„Tegu Dievas laimina jus 
ir jūsų darbus. Tegu Marija 
laimina viską.

Nuoširdžiai jūsų
Lt. Alexandras Jankauskas

Girdėjau, kad mūsų buvusi 
vargoninkė, Izabelė Jenkeliū- 
naitė, susituokė su Antanu 
Degučiu liepos pradžioje Šv. 
Jono bažnyčioje, kur ji dabar 
vargonininkauja.

Naujai suorganizuota lie
tuvių veikimo organizacija 
turės svarbų susirinkimą baž
nyčios salėje, penktadienį, 
rugpiūčio 13 d. Visų draugijų 
atstovai kviečiami atsilanky
ti.

Toronto, Ont

nans e

Plis

parapijos New Britain, Conn
Penktadienį, rugpiūčio 6 d. 

Gyvojo Rožančiaus draugijos 
susirinkime sutvarkytas pel
nas nuo paskutinio parengi
mo ir paskirta $100.00 nau
jos statybos fondui. Taip da
rant jos tapo amžinos narės. 
Sekmadienį, rugp. 15 d., bus 
atlaikytos Šv. Mišios visų gy
vų ir mirusių narių intencija.

Pranešimas
Kanados Lietuvių Tarybos, 

Toronto Skyrius gavo žinią, 
kad žymus veikėjas ir didelis 
Lietuvos patrijotas, kun. J. 
Prunskis, žada aplankyt To
rontą rugpiūčio 17—18 dieno- 
■mis.

Kadangi žymesnių žmonių 
atsilankymas Toronte yra di
delė retenybė ypač tokių, ku
rie apdovanoti ne tik gilia 
meile mūsų Tėvynei Lietuvai, 
bet ir plačia pasaulėžiūra 
bendrame gyvenime, tad pra
vartu išnaudoti šią brangią 
progą ir kiekvienam Toronto 
lietuviui, pamatyt ir išgirsti 
kun. J. Prunskį.

Nors kun. J. Prunskis at
vyksta čia privačiais reika
lais, bet tikimasi, kad jis mie- 
K sutiks praleisti keletą va
landų su Toronto lietuviais 
ir pasidalins su jais šių die
nų bėgančiais reikalais ir 
kaip juos sekti ar išnaudoti, 
kad mūsų darbas ir pastan
gos Tėvynės Lietuvos atvada- 
Ivimui būtų našesnis.

Tarybos Valdyba kviečia

irios draugijos jau 
ivo atstovus į Ame-

i lašinių, 50 kg. sviesto.} 
Nuo 1942 m. rugsėjo 1 d.
i 1943 m. kovo 31 d. Kauno 
misaras peržiūrėjo 2,107 
rlas, liečiančias privatišką 
aisto pirkimą ir pardavimą. 
ubaudė pinigais bendra su-

: ‘^roinasi, kaip sukelti 
1° 'Stovų kelionėms pa-

darbai vėl sumažė- 
Unijai bijo eiti į gele- 

džios^ftuves. Vieni dėl se-
a 334,995 markių. Prekių mafejiti dėl šilumos pasi
uvo konfiskuota 52,000 mar- dolĖi|n;

ių.
Ažu siuvėjų uždar-

STROPIAI RUOŠIASI B
Artėjant rugsėjo 2-3 d., ka- mo® 

la Pittsburghe įvyks Ameri
kos Lietuvių Konferencija, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
lar su didesne energija vyk- . 
lo paruošiamuosius darbus, fa®-. 
Taryba posėdžiauja po pora 
kartų per savaitę ir nemažai 
laiko turi praleisti susirašinė
jimams bei kitiems organi
zaciniams darbams.

Liepos 23 d. Chicagoje bu
vo sušaukusi veikėjų pasita
rimą, kur painformuota apie |teim?l 
konferenciją ir jos paruošia-.sportai

dali

riaiM 
dijw

rieltj

o ir liepos mėnesiais 
ttabai daug „japane- 
U, kurie nuėdė auga- 
I medžių lapus, net 
I žiedus sunaikino, 
lišnyko. Trūksta lie
sa išdžiuvo.

J. K.

rison, N. J

Jaunimo „Stellarians” gru
pė visu uolumu pradėjo dar
bą pagerint savo organizaci
ją ir savo laikraštėlį „Illu
minator”, kuris leidžiamas 
kas mėnesį mūsų kareiviams. 
Daugumas iš jų atsiliepia 
laiškais, rašydami pasitenki
nimus, kad rūpinasMsuteik- 
ti jiems miesto ir pskapijos 
žinias. Laikraštėlis irgi tei
kia jiems dvasinės bei mora
linės pagalbos, štai ištrau- vįsus Toronto ir apylinkių lie
ka vieno iš Afrikos laiško:

..Brangieji ^^Stellariąns^^
Šia proga noriu pasakyti 

jums, kad gaunu jūsų leidžia
mą laikraštėlį ir esu labai 
dėkingas, kad yra kas nors, 
kurie turi pasišventimo dva
sios ir nepamiršta mūsų, ku-. 
rie iškeliavę svetur. Ačiū už 
miesto, o ypač parapijos ži
nias. Malonu matyti pažįsta
mų vardus, ką jie veikia, kur 
kas kariuomenėje tarnauja.

„Kol kas mūsų būrys ne
turi savo kunigo, bet atva
žiuoja iš kitur vienas anglų 
kunigas, kuris atlaiko šv. Mi
šias kas sekmadienį ir sutei
kia mums Sakramentus. Mū
sų katalikai lankosi 100%; 
ačiū Dievui už tai. Mūsų baž
nyčia, — laukas, o stogas — 
mėlynas dangus, bet mūsų 
vyrų pavyzdys maldoje yra 
labai girtinas.

tuvius atsilankyti rugp. 17 d. 
7:30 vakare į lietuvių parapi
jos "salę? kampas Dundas ir 
Gorevale. Visi prašomi atsi
lankyti laiku, kad galėtumėt 
išgirsti svetį nuo pat pra
džios. Įžanga dykai.

Kviečia visus
Tarybos Valdyba

Lakewood Park, Pa

AMERIKAI METALAI'
Karo Gamybos Tarybos va daužf 

dovybė pranešė labai sma- 
gių žinių — suderintos moks
lininkų ir pramonininkų pa-

Ir> 
tiffl

■ jėgos užtikrino, kad Amen-
i kai nepritrūks reikalingume- nes

[žuvusio daiktai 
šaukliai, gyveną 206 
Ve., Kearny, šiomis 
Įgavo labai gražų 
>s laišką iš Ameri- 
|o Relay League, 
rtford, Conn, šiai 
sijai priklausė velio- 
it. Stasys J. Kauklis 
nai gruodžio 14 d. 
lijoje, lėktuvo nelai- 
baprašė atsiųsti ve- 
lulkią biografiją ir 
[kurie bus sunaudo- 
Inamoje knygoje.
Ii Kaukliai gavo sa- 
I didelį’ bagažą, ku- 
Įtsiuntė iš Anglijos.

Pagarsėjusi Pennsylvani- 
jos anglies kasyklų apylinkės 
Lietuvių Diena šiemet bus ir
gi rugpiūčio 15 d.

Lietuvių Dienos komiteto 
nuotaika gera. Visi kunigai 
remia. Kadangi L. D. bus sek
madienį, šv Mišių parke ne
bus. Visi žmonės raginami 
išklausyti Šv. Mišias savo pa 
rapijų bažnyčiose. Parke 3 
vai. bus įdomi programa. 
Kalbės prez. A. Smetona ir

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

- talų, nežiūrint, kaip il^
- ras tęstųsi. Metalų ir minera
- lų žinovai ilgai dirbo, o jų dar šiai
- bai jau vainikuojami puikiau 

siais daviniais. Pavyzdžiui,
j- taip reikalingą magneziumą 

galima pasigaminti iš jūrų 
vandens. Iš įvairių „pakaitų"

;ų, paveikslų, įvai- 
I Tiesiog plyšta 
Sint į daiktus, ku
isė gabiam lietu-

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).

;a galima pasigaminti ir vario, 
ir chromo, ir gumos, ir man- 
ganeso.

Labai reikalingi karo rei
kalui yra kvarco kristalai, 

>ie ' ‘ ‘ v‘

U
)ie
jie
m-
lo-

BAZARAS BAZARAS BAZARAS

Rugpiūčio 19, 20, 21 dienomis
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS NAUDAI

Prie bažnyčios, Earp St. Philadelphia, Pa.

Daug įvairenybiŲ, brangiij laimejimij

KVIEČIAMI VISI PARAPIJIEČIAI IR SVEČIAI

Pennsylvanijos valst. senato
rius Harold Watkins. Bus 
dainų. Vakare bus šokiai.

Visi lietuviai yra ragina
mi vykti į Lietuvių Dieną, pa
remti gražų ir reikalingą tik
slą — lietuvių vienuolynus. 
Mes lietuviai turime juos pa
laikyti; mūsų priedermė yra 
juos remti. Atvykdami į Lie
tuvių Dieną, mes paremsime 
savas lietuviškas įstaigas. Į 
Lakewood galima bus vykti 
autobusais ir traukiniais. Kas 
gyvas, vykime į Lietuvių Die
ną rugpiūčio 15 d. Atliksime 
naudingą darbą. Paremsime 
Lietuves Sesutes, kurios pa
sišventusiai dirba palaikyti 
Lietuvybę Amerikoje—auk
lėja mūsų jaunimą.

Kun. M. Daumantas 
Komisijos narrys

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Kam taisyti
Vienoje gėrimo vietoje 

žmogus sustojo užkasti ir at
sigerti. Atsisėdęs prie stalo 
pradėjo jaustis, kaip jam lie
tus per stogą varva ant kak
tos. Supykęs pasišaukia sa
vininką ir jam sako: „Kodėl 
stogo nepataisai?”

„Na, kaip aš galiu stogą 
pataisyti, kad lyja.”

„Tai reikėjo tau pasirūpinti 
stogą pataisyti, kuomet buvo 
gražus oras”.

„Na, kam tada taisyti, kai 
stogas nereikalingas”.

Be kojų
Moteriškė (ubagėliui) „Tai 

sakei, kad abiejų kojų nete
kai paskutinio karo metu?

Ubagėlis: „Ponia, žodžiais 
būsiu eteisingas... Dešinės 
kojos netekau paskutinio ka
ro metu ir antrą išdildžiau 
beieškodamas darbo”.

Amerikos LietuviŲ Konferencijos 
Mandato Pavyzdys

•
Amerikos Lietuvių Konferencijai yra skirta tik dvi 

dienos, o svarbių reikalų yra daug. Svarbu taupyti laiką, 
todėl, laiko sutaupymo sumetimais, mandatams (įgalioji
mams) yra pasiūlyta ši forma:

MANDATAS
Išrinktas atstovauti draugiją..............................................

Amerikos Lietuvių Konferencijoje, rugsėjo 2, 3, dienomis, 
1943 m., William Penn Hotel, Urban room, Pittsburgh, Pa.

Delegato vardas ....................................................................
pavardė ir adresas........ ...'........................................................
Kiek narių turi draugija.......................................................
Auka $......................................

Organizacijos Valdybos narių parašai ir antspauda:
Pirm..............................................................................

f

(Antspauda)
Sekr..............................................................................

ŠVEDAI NEBEPRALEIS VOKIEČIŲ

Waterbury, Conn. — Šv. 
Juozapo par. Šv. Pranciš 
kaus novena, Šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretininkų 
konferencija, rugsėjo 8-19 
—tėvas Justinas Vaškys.

Lawrence, Mass. ,— Šv 
Pranciškaus par., šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25 — 
spalių 4 tėvas Just. Vaš-

, New Haven Conn. — Šv. 
Kazimiero par., 40 vai. atlai
dai, spalių 3-5 d. tėvas Juve
nalis Liauba.

Chicago, UI. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau
ba.

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10) Pa.

APGAULINGOS VEDYBOS 
ATNEŠĖ TIK BĖDŲ

gabens karinės medžiagos, 
o nuo rugpiūčio 20 d. 
sustabdys ir karių siuntimą.

Dabar vokiečiai savo pozi
cijoms Norvegijoje sustiprin
ti turės ieškoti kitų kelių, ku
rie bus žymiai pavojingesni. 
Jų „sutikimas” patenkinti 
švedų reikalavimus aiškiai 
šneka, kad vokiečiai nustojo 
pajėgumo net kaimyninę Šve
dijos valstybę priversti pasi
duoti jų valiai.

Nuo 1940 metų liepos 5 d. 
Švedijos geležinkeliais vokie
čiai naudojosi savo kariams 
ir ginklams pervežti į Norve
giją ir atgal. Iš nacių okupuo 
tos Danijos Alborgo uosto 
iki švedų Goeteborgo uosto 
tik 75 mylios jūra, tad vokie
čiams buvo labai saugu ir pa 
togu šia kryptimi siųsti sa
vo karius ir ginklus į Norve
giją, kai kitais keliais būtų ir 
pavojinga ir ilgoka.

Švedija pasirinko neutra
lumo kryptį, bet ji bijojo ne
praleisti vokiečių karių. Kas
dien per Švediją Vokietija, 
apskaičiuojama, nusiųsdavo 
į Norvegiją 1,000 karių ir di
delius kiekius ginklų.

Šv. Patriko šventę Ameri
koje 1776 m. kovo 17 d. pri
pažino George Washington 
— Bostone.

Paskutinis atsisveikinimas
Klebonas prie parapijos 

kapų laidojant parapijietį, 
išskaitęs visus gražius ve- 
lionies savumus bei tobulu
mus, pabaigė savo pamoks
lą šiais žodžiais:

„Velionis nešasi su savim 
į kapą didelę visų čia esančių 
nuliūdusių klausytojų pagar- 
bą ir daug liūdesio ašarų."

„Ir mano penkis šimtus do
lerių” — atsiliepė kažkas iš 
liūdėtojų labai liūdnu balsu.

Pasas tvarkoje
Prie Kanados sienos žan

daras pareikalavo iš keliau
ninko paso.

Susirūpinęs keliauninkas, 
negalėdamas greitai jo su
rasti, paduoda žandarui sąs
kaitą iš viešbučio restorano.

—Paršo galva... Veršio 
skilvis... Teliuko kojos. — 
rimtai skaito žandaras. — 
Viskas tvarkoje, gali tamsta 
toliau į Jungtines Valstybes 
keliauti —

Negalima pasitikėti
Kapitonas: Kaip tau ne gė

da? Vakar tu vėl atėjai į 
tarnybą girtas.

Kareivis: Ne, ponas kapi
tone, aš buvau visai blaivus.

Kapitonas: Ir dar meluoji. 
Juk vakar pats prisipažinai 
gėręs.

Kareivis: Netikėkite, po
nas kapitone, ką girtas gali 
pasakyti.

Nelaiminga lapė
Viena ponia, išsirinkus la

pės kailio futrą, klausia par
davėjo:

—Ar ši futra nebijo lie
taus?

—Klausyk, ponia. Ar kada 
nors matei lapę vaikščiojant 
su lietsargiu? — pridūrė gu
drus pardavėjas.

Pranas Bekampis

Praeitą savaitę švedai „su
kietėjo”. Vokiečių pralaimė
jimai Sicilijoje ir Oriolo fron
te davė švedams progą pasi
rodyti atsparesniais. Ir pas
kelbta, kJd Berlyne „susitar
ta” taip: nuo rugpiūčio 15 d.
voklėčl^"*/J^rhėTJtĮ- f "Brdčkiyri, “N? 1

Pilietybes Pamokos

Gražiai * išleista knygutė
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gautK „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St„

—

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graboriiis—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graboriiis—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
LaLsnluotas Graboriiis 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
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Alice Spitzova, tada 23 me
tų mergina, 1939 m. atvyko 
iš Čekoslovakijos. Apsistoju
si 6 mėnesiams New Yorke, 
panoro gauti leidimą pasto
viai apsigyventi Amerikoje. 
Keli „patarėjai” jai pasisiūlė 
su savo patarimais. Geriau
sia, sakė jie, ištekėti už ko
kio nors Amerikos piliečio. 

iBet ji neturėjo nė vieno myli
mo. „Tai nesvarbu” — sakė 
jai patarėjai. Vedybos galin
čios būti tik oficialinės, o 
paskui divorsas...

Surastas Reuben Sandler, 
taxi šoferis, 27 metų amžiaus. 
Jis sutiko pabūti oficialiu 
jaunavedžiu. Vedybos įvyko 
Newarke. „Medaus” mėnuo 
susidarė tik iš kelionės iš 
Newarko Hudson požeminiu 
traukiniu iki New Yorko. čia 
„jaunavedžiai” išsiskyrė ir 
susitiko tik teisme, kai buvo 
„divorso” byla.

Spitzovos „vedybos” pavy
ko ta prasme, kad ji gavo 
kvotos vizą ir su ja teisę pas
toviai apsigyventi Amerikoj. 
Viskas būtų buvę gerai, jei 
ne prokuroro budri įstaiga, 
kuri viską sužinojo ir dabar 
iškėlė bylą. Teisman traukia
ma ir Spitzova, ir jos buvęs 
„vyras”, ir piršliai, ir advo
katas. Visiems gresia kalėji
mas iki dvejų metų.

Dėdei Šamui reikia mūsų 
pinigų. Duokime jų, kol Ašis 
bus sutriuškinta.

Ruošiama spaudai knyge
lė apie Šv. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo seseris, kitaip 
vadinamas Vargdienių Sese
ris. Tai Lietuvoj pagarsėjęs 
vienuolynas, kuriam įsteigti 
daug prisidėjo a. a. arkv. Ma
tulevičius. Dabar jos pradeda 
savo veikimą ir tarp Ameri
kos lietuvių.'

^■T
. į<|OS” administraci- 

Įgauti A. Vaičiulai-

*E HISTORY OF 
HUANIAN 
ERATURE
'ausiai iliustruota, 
ši. ir yra Lietuvių 
Instituto leidinys. 
Jzemplioriaus kai- 
įužsisakant 50 eg- 
į ar daugiau—36c.

n 
r
laU

kurie naudojami radijo žiny
bai — kaip pajusti, kad prie
šo lėktuvai artinasi. Šios bran 
genybės nemažai buvo Brazi
lijoje, kur nusiųsti geriausi , 
ekspertai. Bet tuo nepasiten-irf

‘ Mokslininkai tyrinėjo f

„Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

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

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

Miestas................................................ nr...............

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

Po ilgų darbų didžiulis lai
vas „Normandie”, kuris buvo 
Hudson upėje, New Yorke, 
pavirtęs ant šono, iškeliamas 
ir pastatomas.
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IŠ VARGONININKŲ 
METINIO SEIMO

DIDŽIULIS SMAGUS
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS

Metinis Piknikas
Sekmadienį

Rugp.-Aug. 15,1943
KLASČIAUS PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

Karališkos šeimos rinkimai, šokiai ir kitokios įvairybes

RINKLIAVA KARO NUKENTĖJUSIEMS
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

15 dieną, Brooklyno vyskupi
jos bažnyčiose bus rinkliava 
nuo kro nukentėjusiems su
šelpti. Rinkliavą paskelbė ir 
visus tikinčiuosius gausiai 
aukoti prašo J. E. Brooklyno 
vyskupas Thomas E. Molloy.

Savo laiške kun. klebonams 
vysk. Molloy nurodo, kad ši 
rinkliava skelbiama Ameri
kos vyskupų rekomendavimu 
ir ypač Vyskupų Pašalpos Ko 
miteto prašymu. Vyskupas 
pažymi, kad nuo karo nuken
tėjusiems Amerikos katali
kai nuo 1941 m. lapkričio mė
nesio iki 1942 m. gruodžio mė 
nėšio paaukojo 1,322,493 
dolerius, iš kurių 655,682 dol. 
buvo išdalinti per Šventąjį 
Sostą. Kitus pinigus Vysku
pų Komitetas išdalino per pa
tikimas įstaigas.

1 ' Vj^šKuPas Aibfioy i&Ofepa-' 
reiškia, kad medžiaginė pa
šalpa nusiųsta „Lenkijai, Ki
nijai, Belgijai, Prancūzijai, 
Olandijai, Graikijai, Skandi
navų ir Baltijos kraštams” 
(Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai) ir tuzinui kitų karo pa
liestų kraštų. Amerikos kata
likų aukos pagelbėjo Ameri-

kos belaisviams Europoje ir 
Tolimuose Rytuose.

Nėra jokios abejonės, kad 
lietuviai katalikai rugpiūčio 
15 d. savo bažnyčiose bus 
dosnūs šiam dideliam reika
lui. Tenka atsiminti, kad A- 
merikos Vyskupų Pašalpos 
Komitetas per paskutinius 
dvejis metus Lietuvos šelpi
mo reikalams yra paskyręs 
apie 120,000 dolerių. Pernai 
gruodžio mėnesį J. E. vysk. 
Molloy Lietuvos šelpimo rei
kalui pats paaukojo 1,000 do
lerių. Visa tai negalės būti 
užmiršta ateinančio sekma
dienio rinkliavoje.

Visi parapijiečiai pasidar
buokime ir pastatykime kan
didatus į tuos karališkos šei
mos „urėdus” ir juos išrinki
me. Visi į darbą.

Šį sekmadienį — švč. Pa
nelės į Dangų Ėmimo šven
tėje — mūsų parapijos Soda- 
lietės 9 vai. mišių metu eis 
bendrai prie Šv. Komunijos. 
Parapijos mergaitės prašo
mos dalyvauti bendroje Ko
munijoje.

Šį šeštadienį, rugp. 14 d., 
yra pasninko diena. Tai Vi
gilija prieš Žolinę.

Rugpiūčio 10 d. New Yor
ke įvyko A. L. K. Vargoninin
kų sąjungos metinis seimas, 
kuris pradėtas šv. mišiomis 
Aušros Vartų par. bažnyčio
je. Posėdžiai buvo New Yor
ker viešbutyje. Dalyvavo 20 
atstovų ir keliolika svečių.

Seimo posėdžius pradėjo 
centro pirm. Al. Aleksis. Sei
mui vesti išrinktas prezidiu
mas iš pirm. J. Olšausko ir 
sekr. J. Brundzos. Buvo daug 
sveikininmų. žodžiu sveikin
tojų tarpe buvo kun. J. Simo
naitis, kun. K. Paulonis, „A- 
merikos” redaktorius ir kiti. 
Seimo dalyviai labai gyvai, 
rimtai, sklandžiai svarstė sa
vo reikalus.

Naujon centro valdybos iš
rinkti: pirm. Al. Aleksis, vi- 
cepirm. K. Gaubis (Chicago), 
sekr. — ižd. J. Šiaučiūnas 
(Kingston, Pa.) ; revizijos 
komisijon J. Olšauskas (Ams 
terdam) ir Br. Voveris (Pit
tston, Pa.).

Seime be paminėtų, daly
vavo dar šie vargonininkai: 
J. Jankus, A. Visminas, Pr. 
Dulkė, A. šlapelis, A. Dzikas, 
A. Stankevičius, A. Grigorai
tis, A. Kaminskas, J. Žemai
tis, J. Stačiokas, A. Stanšaus- 
kas, P. Hodelis, J. Stasevi- 
čius.

Vakare įvyko pagerbtuvių 
bankietas, kuriame pasakyta 
daug nuoširdžių kalbų. Daly
vių tarpe buvo aviacijos lei
tenantas Norbertas Aleksis, 
kompozitoriaus sūnus. Iš Ro- 
chesterio buvo atvykęs 
Pr.

L. Vyčiai Kviečia 
Dvasios Vadus

Nuoširdžiai kviečiu visus 
jaunimo ir ypač Lietuvos Vy
čių Dvasios Vadus Kunigus 
dalyvauti Lietuvos Vyčių 
Konferencijoj, kuri įvyks 
rugpiūčio 14 ir 15 dienomis 
Douglas Hotel, Newark, N. J. 
Pradžia 9:30. A. M., o sekma
dienį pradžia 1 vai. p. p.

Laukiame su sumanymais, | 
patarimais ir planais Lietu- Į 
vos Vyčių veiklai varyti.

Kun. Stan. Raila, 
Liet. Vyčių Centro Valdybos 

Dvasios Vadas

VAIČIULAITIS TEBĖRA 
KARO LIGONINĖJE

Rašytojas Ant. Vaičiulai
tis kariuomenėje buvo sun
kiai susirgęs. Jau trys savai
tės, kai jis guli karo ligoninė
je Miami Beach, Floridoje. Jo 
sveikata esanti pagerėjusi.

Visi mūsų įžymaus rašy
tojo draugai ir pažįstami lin
ki jam sėkmingai išsveikti.

AUKOJO AM. LIETUVIŲ 
KONFERENCIJAI

adv.
Mocejūnas.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didešnių namų.

J. P. MACHULIS

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

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Angelų Karalienes 
Parapija

Praeitą sekmadienį klebo
nas pranešė, kad trumpoje 
ateity į mūsų parapiją atvyks 
Am. Raud. Kryžiaus atsto
vai prašyti mūsų parapijie
čių duoti savo kraujo Dėdės 
Šamo kariams.

Apreiškimo 
Parapija

Rugpiūčio-August

L metais .

Tel. EVergreen 8 - 921
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų į
6 — 8 vakare Į 

šventadieniais susitai

Tel. EVergreen 7-61
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždar

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

įveikia

AMERIKOS LIETU' 
ŪKŲ VISUOMET 
KULTŪRINIO G5 

SAVAITRA1

EINA KAS PENI

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

bli 4

įėjo karas.
LįIdIs karas
Lvo beveik

J^, galimas 
■L laukti ke

Brooklyn,

LIETUVI
PASIE

Iš Europos ne 
žinių, kad vokie

b ši žmonijos je vis labiau šėl 
•jojus pašau*

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn/

Tel.

* | -lentas Roo- 
yra pasakęs, i 
įo pradžia” :

T '
-inės Tautos 

’ įl pergalių
■as, tiek Eu- 
įji ir japonai 
t bet bėga at
mata „viešpa- 
. prieš ketve- 
:jdiolika die- 
Lenkiją, arba 
„uis, išsiplėtė 
įačių rasė”

kioja žmones, yj 
tus.

Po nepasiseki 
akcijos šį pavas 
nutarė atkeršy 
ir savo kerštą d 
Esamomis žinio 

. nusistatė išna 
lietuvių intelig 

i ta daug naujų s 
spėjo, ištrūkę

Iš tų besisla 
kiečiai ieško i 
čiaus, kuris 
trumpą laiką 
vos vyriausybi

Vokiečiai g

ŽUVO J. PAVILONIS

Parapijos piknikas — me- 

moga — įvyksta šį sekmadie
nį, rugpiūčio 15 d., Klasčiaus 
parke. Parkas bus atdaras 
nuo 1 vai. dieną. Bilietas 50c.

Parapijiečiai ir parapijos 
draugai nuoširdžiai kviečia
mi į šią pramogą. Klasčiaus 
parke, tarp medelių, kaip tik 
yra geriausia proga susitikti 
su draugais ir pažįstamais, 
pasikalbėti, pasiskųsti savo 
vargais ir pasidžiaugti savo 
gyvenimo pasisekimais ir po 
šventos dienos poilsio vėl sto
ti į darbą, gelbėti šiai šaliai 
laimėti karą. Senesnieji prie 
stalų, jaunimos prie šokių sa
lėje smagiai praleis laiką. Be 
to, svarbiausia pikniko die
nos dalis — bus karališkos 
šeimos rinkimas.

Iki šiol balsų gauta už: 
Vincą žemantauską, Walter 
Turulį — už karalių; o Sije- 
vičienę — karalienę; J. Tu- 
masonį, (S/Sgt. Aviacijos da
linio, Maxwell Field, Mont
gomery, Ala. karys) — kara
laitį; karalaitės vietai kan
didačių dar nebuvo, bet tiki
masi, kad ir ji bus rugp. 15 
d. piknike.

Rugpiūčio 3 d. įvykusiame 
parapi jos parengimų komite
to susirinkime pranešta, kad

Maspetno Žimoš
— Parapijos piknikas visai 

arti — ateinantį sekmadienį, 
rugpiūčio 22 d. Visi parapi
jiečiai ruošiasi dalyvauti, iš
blaškyti slegiančias mintis.

— V. Baltrūnienė jau sveik 
sta ir stiprėja. Visos draugi
jos linki jai veikiausiai iš
sveikti.

— Ona 
atostogas 
Jos sūnus 
marinus.

—Kariuomenėn išvyksta 
Albertas Protašius, Kurienės 
brolis.Tai jau ketvirtas Pro- 
tašių sūnus karys.

— Iš laivyno parvyko Min- 
činauskų sūnus Jonas 15 die
nų atostogų. Namie jis nebu
vo jau treji metai. Jo brolis 
Aleksandras yra parvykęs 
aplankyti savo tėvelių. O. P.

Osteikienė leidžia 
Connecticut valst. 
Vytautas išvyko į

nors anksčiau.
Po to viso kilo klausimas, 

ką veiksime toliau ? Mūsų pa
rapijos parengimai vasaros 
metu praėjo, daug kilo balsų, 
kad būtų suruošta ir rudeni
nė pramoga — mūsų parapi
jos didžiulis bazaras. Tuojau 
ir nutarta rengti parapijos 
naudai vienos savaitės baza- 
rą, kuris prasidės spalių 9 d., 
šeštadienį, ir tęsis iki spalių 
17 d., sekmadienio, vakaro.

Visos parapijos draugijos 
yra prašomos minėtu laiku 
nieko nerengti. Draugijos ir 
visi parapijiečiai jau dabar 
prašomi pradėti veikti, kad, 
bazarui atėjus, viskas būtų 
tvarkingai prirengta ir sutai
syta. Tada bus visiems ge
riau, kai būsim iš anksto vis
ką prirengę, darbas eis ge
riau ir dirbti bus maloniau.

Rast. Mat. Mikolaitis

Ryšium su Amerikos Lie
tuvių Konferencija, visuome
nėje auga labai didelis ja su
sidomėjimas. Ne tik draugi
jos renka atstovus ar dar 
ruošiasi tai padaryti, bet ir 
atskiri asmens nori ją įvai
riai paremti.

Marijona Papečkienė, arti- 
tima „Amerikos” bičiulė, gyv. 
Patersone, atsiuntė „Ameri
kos” vardu penkis dolerius, 
kuriuos ji skiria Amerikos 
Lietuvių Konferencijai. Savo 
laiške ji pažymi, kad „norė
dama išreikšti dėkingumą vi
siems mūsų tautoms didvy
riams, siunčiu penkis dole
rius Amerikos Lietuvių Kon
ferencijos reikalams”. Kitas 
asmuo įteikė irgi penkis do- 
lerTusi ' -

Visi „Amerikos” skaityto
jai, kurie norėtų paremti sa
vo didesne ar mažesne auka 
Amerikos Lietuvių Konferen
ciją, gali tai padaryti per 
mus. Mes mielai patarnausi
me ir Jūsų visų aukas, svei
kinimus ir linkėjimus tiesiog 
į Konferenciją nugabensim.

Laivyno departamentas 
praneša, kad liepos mėnesį 
žuvusių prekybos laivyno jū
rininkų tarpe yra Jonas Pa- 
vilonis, gyvenęs 25 South St., 
New Yorke.

Pacifiko fronte sužeistųjų 
tarpe yra William S. Toma- 
šaitis, kurio tėvai gyvena Ha
zardville, Conn.

IŠVYKO PITTSBURGHAN

Kun. Jonas Balkūnas rugp. 
11 d. vakare, tuojau po Kuni
gų Vienybės seimo, išvyko į 
Pittsburgą, kur rugpiūčio 15 
d. vadovaus naujų seselių 
pranciškiečių įvilktuvių a- 
peigoms.
----------------
MASPETHO DRAUGIJOS

IŠRINKO ATSTOVĄ

Maspetho parapijos drau
gijų susirinkime rugpiūčio 9 
d. nutarta pritarti Amerikos 
Lietuvių Konferencijai ir nu
siųsti j on savo atstovą. Mas
petho atstovu išrinktas muz. 
Antanas Vismanas.

LANKĖSI DAUG SVEČIŲ GAUTA MAŽIAU MĖSOS

NAUJAS VYSKl
PRADĖJO PARE
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PARDUOD

Sveikatingumo vadovybė 
persergsti gyventojus nevar
toti sacharino vietoj cukraus. 
Sacharinas vartotinas tik 
gydytojo leidimu ir jo prie
žiūroje.

FEDERCIJOS NARIAMS

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS

METINIS PKNIKAS METINIS

Penktadienį, rugpiūčio 20 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. mokykloje salėje, kvie
čiamas L. K. Federacijos 
New Yorko apskrities susi
rinkimas. Yra labai svarbių 
dalykų apsvarstyti—pav. da
lyvavimas Federacijos Tary
bos suvažiavime, Amerikos 
Lietuvių Konferencijoje ir kt.

Draugijų atstovai ir veikė
jai prašomi būtinai dalyvau
ti šiame susirinkime. Jau pri
valome baigti vasaros atosto
gas ir grįžti tikron veiklon.

Apskrities valdyba

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi daug 
svečių, kurių tarpe buvo kun. 
Juozas A. Karalius, Shenan
doah, Pa., klebonas, Kunigų 
Vienybės pirmininkas; kun. 
Dr. J. B. Končius, Mt. Carmel 
klebonas, Lietuvai šelpti Ku
nigų Vienybės Komisijos pir
mininkas; kun. Aloyzas Jur
gutis, Bridgeville, Pa., klebo
nas; kun. Justinas Vaškys, 
tėvų pranciškonų leidžiamo 
„Šv. Pranciškaus Varpelio” 
redaktorius; aviacijos ser
žantas Leopoldas Grigonis; 
„Draugo” administracijos at
stovas Andrius Daugirdas; 
art. Juozas Olšauskas ir kiti.

Seržantas Grigonis dabar 
yra Syracuse, kur jis, kariuo
menės vadovybės paskyrimu, 
lanko universitete specialius 
kursus. Andrius Daugirdas 
yra apsistojęs pas Aušros 
Vartų par. kleboną kun. J. 
Gurinską ir lankosi apylinkė
je „Draugo” ir „Laivo” reika
lais.

Praeitą savaitę New Yor
ko miesto gyventojams mė
sos teko dviem milijonais 
svarų mažiau, nei savaitę 
anksčiau. Maisto paskirsty
mo vadovybė tačiau nenusi
mena ir sako, kad ateityje 
mėsos bus gaunama daugiau.

ŽAIBAS NUTRENKĖ
DU SVAINIUS

Rugpiūčio 8 d. 2:30 vai. po
piet žaibo smūgis užmušė 
Bronxe, prie Soster gatvės, 
du pasivaikščioti ėjusius as- 
menis-Joseph Ring, 55 metų 
ir Joseph Humble, 52; abu 
jie svainiai. Vienas jų vedėsi 
šunį, kuris išliko gyvas.

Žaibo smūgis sudraskė a- 
biejų nelaimingųjų drabu
žius, net ir batus, bet jų kū
nai išliko visai nesužaloti.

DOVANOS KARIAMS

ILSISI KALNUOSE

Sekmadenį MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugp. - Aug. 22,1943
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Maspeth — Betts Avės. Maspeth, N. Y.
PROGRAMOJE: Karališkos šeimos rinkimai, įdomūs margumynai, žaidi

mai, šokiai.

Moterų S-gos New York— 
New Jersey apskrities svar
bus suvažiavimas šaukiamas 
rugpiūčio (August) 29 d., 2 
vai. popiet, šv. Jurgio par. 
salėje, 207 York St., Brookly- 
ne.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo delegatus. Svarbu 
kad kiekviena kuopa būtų at
stovaujama.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

Ona Stagniūnienė, Apreiš
kimo par. Gyvojo Rožančiaus 
pirmininkė, artima „Ameri
kos” bičiulė, jau antrą savai
tę praleidžia atostogas Cats
kill kalnuose. Visi jos pažįs
tami linki labai smagaus 
jaukaus poilsio-

ir

Vargonininkas
reikalingas vienai parapijai 
New Yorko apylinkėje. Pra
šoma kreiptis „Amerikos” 
adresu.

Geri, pigūs, 
mai. Gerose virtose. J 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k 
ko prašo. Apdraudžiu j 
rinu) ir žmones.
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patikrinimas, prižiūrėjin^, tai džiugu 
AKINIAI prieinamiausife šalyje lietu- 
kainomis pagal jų rūšis|; Pradeda bent po

Si įstaiga įsteigta prieš 40
tiitoliligi tų die-

Stenger & Stenfe^
OPTOMETRISTAS — O

394-898 Broadway, Brooklyn,

New Yorko miesto pašto 
vadovybė prašo visus, kurių 
sūnūs ar dukterys yra Dė
dės Šamo tarnyboje užrube- 
žy, Kalėdų dovanas jau da
bar pradėti pirkti ir jiems 
siųsti, kad laiku jie galėtų 
gauti.

Zakristijonas
Skubiai reikalingas vienai 
parapijai New Yorko apylin
kėje. Kreiptis „Amerikos” 
adresu.
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