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Informacijos Įstaiga 
,, kad naciai pradėjo 
|e naują terorą prieš 
t šviesuomenę. Daug 
lių yra naujai suimtų, 
baltinami trim punk-

Žinios KAP< 
APLAMI

Jonas Bal
as Kartavi- 
o savo var- 

> buvo tre- 
as užprašė 
iškilmingas 
i. J. Balkū- 
vo kun. J. 
m. V. Gal- 
ėmė komu-

feikla už Sąjunginin- 
I spausdinimu ir pla- 
I slaptos literatūros; 
ausymu ir bendradar- 
u Lietuvos Išlaisvini- 
įnitetui.
įvos inteligentams na
ftoj a žiauriausius kan- 
s, reikalaudami „pri- 
|mo.”
tos paskutinės žinios iš 
levų žemės, kur nema
tomos laisvės aušros,

Washington. — Liepos 2 d. 
Hot Springs, Virginijoj, mi
rė Norman H. Davis, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas, ilgametis diploma
tas, 65 metų. Mirė nuo krau
jo išsiliejimo galvos smege
nyse.

Jaunatvėje buvo bankinin
kas, pasižymėjęs gabumu ir 
laime. Būdamas 35 metų su
silaukė milijono dolerių tur
to, ir tada pasitraukė iš pri-1 
vataus biznio ir stojo visuo
meniniu gyvenimam

Diplomatinę tarnybą pra-

pi jos drau- 
iukų ir kor- 
ų pranciš- 
•roga. Žmo- 
i. Visas do- 
:un. klebo-

is laimingų 
poilsio, o 

>as mus.

>riaus tar
ai su savo 
sesutėmis 
Beach.

kienė ir M. 
rime joms

Amerikai 
tonas Dr. M 
tik sąjungą 
mą, buvo 
lankiusių h 
vietas.

Dr. J, JujJ 
miausia
Petro baatrfen tik vargas, skurdas 
didžiojo akinas keroja. Tačiau ten 
Petro sosto :|* atspariausio lietuviš- 
ją. Po toapįlipriešinimo žiauriam 
žiu Pijų Xl įtui. 
karius prieki 
džiai, pa® 
davė pabua: 
kė kalbą aag
nojo rožanotiĮilyje- Rusai buvo neto

laus, kurs per šimtme- 
iatė ir pergyveno dau- 
įipacijų.
[jaučia ir kaip mąsto 
B Lietuvos žmonės, kai 
į sostinės artinasi ar
tos šalies, kuri 1940 m. 
o 15 d. užgriuvo laisvą 
k, išardė nepriklauso- 
krenimą, sutrypė 22 ne- 
ųsomybės metų laimė-

Bėga Prezidentai

O. P.

ūkimas
»s 1 d., 
to draugi- 
etinį susi- 
skio salėj,

lis naujos 
arbių nu-

iami.

yko 
iečių klu- 
"ive, Mas-
Petrų ir 

karas.
’rotašius, 
aitis, Mo- 
r Deikus. 
j: Petras 
Šlapikas,

Povilas 
Kubilius

as.
inkę apie 
J. šlapi-

eikinimų 
visi sve
ikti nors 
$100 per 
lietuvių

ikia:
ir pres- 
apsiaus-

JS 
tr.
7.
2494

NTS

t.

enu 15- 
ialigat- 
irbus.

O ----
Jmt šiuos žodžius, rusų 
■imenė buvo jau įėjusi į 
Jos teritoriją, šiaurės

Šiomis dienomis dvi respu
blikos neteko savo ilgamečių 
prezidentų, buvusių savo pa
reigose diktatūros priemonė
mis.

Gvatemalos prezidentas 
gen. Jorge Ubico, laikęsis val
džioje per 13 metų, pasitrau
kė praeitą savaitę ir išvyko 
Meksikon.

Liepos 4 d. atsistatydino 
Hondūru prezidentas gen. Ti- 
burcio Carias Andino.

Hondūru respublikoje gy
ventojų yra 1,105,504;
plotas—44,275 kvadr. mylios. 
Carias Andino prezidentu bu
vo nuo 1933 m.

Iš Nikaraguos atėjo žinių, 
kad ir ten eina neramumai 
prieš prezidentą Somozą, 
kurs valdo nuo 1936 metų.

dėjo prie prezidento Wilsono, 
kuriam jis buvo finansiniu 
patarėju. Jis buvo daug kar
tų siunčiamas užsienin ir pre
zidentų Coolidge ir Hooverio. 
Prez. Roosevelt jį buvo pa
kvietęs būti nepaprastu am
basadorium. Prie Wilsono ku
rį laiką ėjo ir valstybės se
kretoriaus pareigas.

Norman H. Davis vardas 
yra surištas ir su Lietuva.

Kai 1923 m. įvyko Klaipė
dos sukilimas, ir Klaipėda 
prisijungė prie Lietuvos, Tau
tų Sąjunga sudarė neutralią 
komisiją, kuriai pavedė pa
reikšti nuomonę, kam pripa
žinti Klaipėdą. Komisijos pir
mininku buvo pakviestas 
Norman H. Davis. Jo tyrinė
jimai ir pranešimai Tautų 
Sąjungai buvo palankūs Lie
tuvai.

Velionis Davis giliai tikėjo 
Tautų Sąjungos idėja. Jis vi
sada rėmė tarptautinį ben
dradarbiavimą.

Velionies žmona mirė prieš 
dvejis metus. Liko 4 sūnūs 
ir 4 dukterys.

16,000 Jūrininkų 
Klausėsi Mišių

Sampson, N. Y. — Liepos 
2 d. čia įvyko iškilmingos mi
šios, kurios buvo skirtos ka
talikų tikybos jūrininkams. 
Mišių klausėsi per 16,000 jū
rininkų, esančių šioje stovyk
loje.

Mišias laikė vysk. Wm. T. 
McCarthy. Pamokslą pasakė 
Rochesterio vyskupas James 
E. Kearney.

Wallace Grįžta
Viceprezidentas Henry A. 

Wallace liepos 2 d. pradėjo 
kelionę atgal į Ameriką. Ki
nijoj jis prabuvo 12 dienų. 
Per tą laiką matėsi su Kini
jos prezidentu Čiangkaišeku, 
vyriausybės nariais, lankė į- 
vairias vietas.

Wallace aplankė ir ameri
kiečių karių dalinius, kurie 
Kinijoje kovoja prieš japo
nus. Į Kiniją Wallace atvyko 
per Sibirą.
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Geri, pigė 

mai. Gerose:i 
navimas te®
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ko prašo. Aft 
rinu) ir žmd
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496 Grand St :
TelEVtid

idoje ir visoje Lietuvo- 
idie siaučia kitas oku- 
5, žiaurusis nacis. Bet 
lija, einanti iš rytų, ne

štuvai išlaisvinimą?
|kva iki šiol niekur nė 
ju neišsižadėjo savo pre- 

npmpnllh i Lietuvą. To žodžio, 
luiunc |ejones laukiama ne tik 

J^'Įvoje. Jo laukiama Wa- 
;one, Londone. Ar bus 
artas ?4MM

Jackson
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AKINIAI Č 
kainomis pap

si Įstaiga
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Įpos 3 d. sukako lygiai 
ketų, kai tarp Amerikos 
pijos pasirašyta pirmoji 
ttis. Abi valstybės susi- 
Įsavo santykius taikiai 
ryti, sklandžiai bendra- 
Įauti.
herika prieš 100 metų 
|adėjo gerbti Kinijos ne- 
pusomybę ir teritorinį 
piamumą. Tas pažadas 
k išlaikytas visu pilnu- 
pet šiandie Amerikos ka
bina Kinijai talkon prieš 
oliką. šiandie Amerika 
joj turi puikiausią vardą, 
įnerika yra šviesusis pa
lys didiesiems Jungtinių 
tų šeimos nariams, kaip 
įa laikytis savo žodžio, 
didžiosios valstybės ne
is savo tarptautinių pasi- 
įjimų, veltui milijonai ge- 
Bio jaunimo bus paguldę 
f gyvybes.

lepos 3 d. mažame New 
ipshire kampelyje, toli 
triukšmo ir vasaros kar-Karkti W|V£lUn.>blllM 11 VČL»<11UJ5 JAČLl -

M' I prasidėjo tarptautinė
Patogi^?

SuM^
DIDELIS

VEOflf5

JUOZU 
411W1 

frocUl*

jų ir finansų klausimais 
ferencija. Joje dalyvauja 
jtinių Tautų nariai ir tos 
tybės, kurios laikomos 
fnomis Jungtinėms Tau-

^tautiniame pokarinės šal- 
; svarstymo susirinkime, 
‘a nė Latvijos, nė Estijos.

HAvemO'’ tstovaujama, 
RALF® ^iso nebu o ir pernai rudens

FOW*
65

ioje svarbioje konferenci- 
kur sprendžiami poka- 

is gerovės reikalai, nėra 
:uvos atstovo net stebė- 

teisėmis. Lietuva ten 
:stovaujama, kaip jos

NAUJA TARPTAUT. KONFERENCIJA 
POKARINEI GEROVEI NUSTATYTI

McArthur Artinasi 
Filipinų Salų

Generolo Douglas MacAr
thur daliniai ir vėl pasistū
mėjo Filipinų link, šios sa
vaitės pradžioje užimta No- 
emfoor sala, kurioje tuojau 
pagrobtas svarbus Kamiri a- 
erodromas.

Šis naujas įsiveržimas prie
šui buvo visiškai netikėtas. 
Puolimo žygyje buvo suderin
ti karo laivų, bombonešių ir 
išlaipinimo laivų veiksmai.

Paimtasai Kamiri aerodro
mas yra 5,000 pėdų ilgio. Jis 
turi didelių patogumų.

Dewey Ruošiasi
Rinkimą Planui

i

Italų Komunistai
Turėjo Nusileisti
Roma. — Italijos komunis

tų laikraštis ,,Unitą” prane
šė, kad komunistų pradėtas 
„raudonosios armijos” orga
nizavimas sulaikomas, nes 
taip pareikalavo italų vyriau
sybė, kurion įeina ir komu
nistų atstovai.

Laikraštis ragina savano
rius komunistus karius ir to
liau remti komunistų partiją 
politiniame veikime.

Bretton Woods, N. H. — 
Šiame Baltųjų Kalnų kampe
lyje prasidėjo 44 tautų atsto
vų pinigų klausimui , aptarti 
konferencija. AmerC“.0s vy
riausybės vardu konferenci
ją pasveikino iždo sekreto
rius Morgenthau. Svarbiau
siu svarstymo dalyku yra pa
siūlymas įsteigti tarptautinį 
banką pokariniam atstaty
mui.

Atidarymo posėdis buvo 
viešas. Jame buvo tik oficia
lūs sveikinimai. Konferenci
jos kalba bus anglų. Ameri
kos delegacijos pirmininku 
yra iždo sekr. Morgenthau. 
Delegacijos tarpe yra demo
kratų ir respublikonų.

Kinijos delegacijai vado
vauja finansų ministeris Dr. 
H. H. Kung, kurs pareiškė,

DAUGIAU ŽINIŲ APIE ŽYDU ŽUDYNES
Ženeva. — čia gautomis ži-160,000; Jugoslavijos, Italijos 

niomis, vokiečiai Aukštojoj kaaaa.
Silezijoj yra įsteigę dvi sto
vyklas, kur nuo 1942 m. ba
landžio 15 d. iki 1944 m. bal.
15 d. yra išžudę per 1,715,000 
žydų.

Į Sileziją atgabenta ir nu
žudyta šių kraštų žydai: Len
kijos — 900,000; Olandijos — 
100,000; Graikijos — 45,000; 
Prancūzijos — 150,000; Bel
gijos — 50,000; Vokietijos —

ir Norvegijos — 50,000; Bo
hemijos, Moravijos ir Austri
jos — 30,000; Slovakijos — 
30,000; įvairių valstybių — 
300,000.

Į šį skaičių neįeina 400,000 
Vengrijos žydų, kurie nuo šių 
metų balandžio 6 d. išvežti 
iš Vengrijos.

Naciai minėtose žydynių 
stovyklose žydus žudo dujo
mis, o jų lavonus sudegina.

kad ši konferencija yra tikra
sis bandymas, ar tautos galės 
susitarti taikiai gyventi po 
karo.

Piniginio vieneto pastovu
mui išlaikyti numatytas me
talas yra auksas. Liepos 2 d. 
prezidentas Roosevelt gavo 
vakarinių valst$ > ių senatorių 
laišką, kuriame 25 senatoriai 
pasisako už sidabrą.

Tarptautinio fondo pokari
niam atstatymui komisija jau 
patiekė savo siūlymus, pagal 
kuriuos būtų sudarytas fon
das. Numatyta, kad jo kapi
talas siektų tarp 8 ir 10 bili
jonų dolerių. Nustatytos kvo
tos kiekvienai valstybei, kuri 
stotų fondan.

Didžiausia kvota skiriama 
Amerikai — nuo 2 bil. iki 2 
bil. 750 mil. dolerių; po to 
seka Anglijai — apie pus
antro bilijono dol., Rusijai — 
apie vienas bilijonas dolerių.

Balsavimo pajėgumas bus 
pagal įmokėtą įnašą.

Šis pasiūlymas sukėlė kon
ferencijoje daug ginčų, dau
giausia dėl kvotų.

Albany. — Liepos 1 d. 
New Yorko valstybės sostinę 
sugrįžo gubernatorius Tho
mas E. Dewey iš Chicagos, 
kur jis buvo respublikonų 
partijos suvažiavimo pasirin
ktas partijos kandidatu ša
lies prezidento vietai. Chica- 
gon Dewey nuvyko lėktuvu 
birželio 29 d., o grįžo trauki
niu.

Liepos 2 d. Dewey praleido 
sostinėje. Iš ryto drauge su 
žmona dalyvavo protestantų 
episkopalų šv. Petro bažny
čioje, kuriai jis priklauso.

Nauju respublikonų pirmi
ninku išrinktas adv. Brow
nell, 40 metų, artimas Dewey 
draugas. Šiuo metu daromi 
planai, kaip vesti agitaciją 
lapkričio mėn. rinkimams lai
mėti.

-4 ______

Maskva. — Liepos 3 d. po
piet rusų armija užėmė Mins
ką, Baltgudijos sostinę. Mies
tą gynė 20 vokiečių divizijų, 
bet apie jų likimą iš pradžių 
nieko nepasakyta.

Minską vokiečiai savo ran
kose išlaikė nuo 1941 m. bir
želio 27 d. Prieš karą jame 
gyveno per 200,000 žmonių.

Minskan užėmimo metu į- 
žygiavo dvi rusų armijos, ve
damos maršalo Rokosovskio 
ir generolo Čemiakovskio.

Minsko užėmimas sutiktas 
Maskvoje dideliu atžymėjimu 
324 kanuolės paleido po 24 
šūvius; taip buvo įsakęs Sta
linas.

Liepos 4 d. rusai atsiėmė ir 
Polocką, esantį į šiaurę nuo 
Minsko. Iš Polocko ir Minsko, 
rusai veja vokiečius Vilniaus 
ir Varšuvos kryptimi.

Polockui kritus, rusų dali
niai tuojau tęsė savo verži
mąsi tolyn, Latvijos link, 
Daugpilio kryptimi. Per pir
mas 24 mylias rusai ten nužy
giavo 27 mylias.

Polocko paėmimas išvalė

rusams kelią į Pskovo-Daug- 
pilio dalis. Šiuo metu rusų 
kariuomenės dalinių Baltgu- 
dijoje puolimo žygiai eina 
Daugpilio, Vilniaus ir Bara
novičių kryptimi.

Generolo Bagramiano ar
mija pasiekė Naručio ežerą. 
Iš čia liepos 4 d. rusams buvo 
likę tik 10 mylių nuo gero ke
lio, vedančio į Vilnių. Jų bom
bonešiai bombardavo Vil
niaus geležinkelį, sunaikinda
mi vokiečių kariuomenės da
linius gabenusius traukinius.

Polocko ir Minsko užėmi
mas išstatė pavojun vokiečių 
armijas Estijoje ir Latvijoj, 
kur, spėjama, jie turi apie 
200,000 karių. Vokiečių radi
jas pripažįsta, kad rytų fron
te padėtis esanti labai rim
ta.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad vokiečiai jau esą pasiruo
šę ištraukti savo kariuomenę 
iš Estijos ir Latvijos.

Paskutinėmis žiniomis, ru
sų kariuomenė liepos 6 d. nuo 
Vilniaus buvo tik 25 mylios 
į šiaurės rytus.
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GIMĖ PENKETUKAS

KARAS AMERIKAI KAŠTAVO 200 BIL
Washington. — Nuo 1940 

m. liepos 1 d. iki šių metų 
liepos 1 d. pasiruošimas ka
rui ir karo vedimas Ameri
kai kaštavo beveik 200 bili
jonų dolerių. Tikroji skaitli
nė yra: 199 bil. 940 mil. dol. 
Taip pranešė valstybės iždo 
departamentas.--***

Praeitais iždo metais vals
tybės iždo pajamos siekė 44 
bil. 149 mil. dolerių. Tai dvi
gubai daugiau, nei 1942-43 
metais. Nežiūrint taip padi-

ŽYDAI PAŠALPAI DUODA MILIJONUS
Jungtinis žydų pašalpos 

fondas, kurio centras yra 342 
Madison Ave., New Yorke, 
pranešė apie savo veiklą, šie
met per pusmetį žydų pašal
pos reikalui fondas išleido 
20,600,000 dolerių.

Šiemet Amerikos žydai pa
gelbėjo 6,000 žydų pabėgė
lių nuvykti į Palestiną ir į va
karines valstybes; tai kašta
vo 1,865,000 dol.; pabėgė-

LABAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME 
BŪTI LIETUVIU DIENOJE

liams Šveicarijoje, Švedijoje, 
Portugalijoje, Ispanijoje ir 
Vidurio Rytuose suteikta 2,- 
562,572 dol.; žydams Rusijoj 
maisto, vaistų ir drabužių nu
siųsta už 300,000 dol.; priešo 
užimtuose kraštuose žydams 
gelbėti per Tarptautiniį Rau
donąjį Kryžių suteikta 4,219,- 
000 dol.

Nuo pernai spalių 1 d. iki 
š. m. balandžio 1 d. Jungtinis 
Palestinos Fondas pašalpai 
išleido 1,299,661 dol; pabėgė
liams žemei nupirkti ir įsi
gyventi davė 1,540,665 dol.; 
žydų Anglijos karių šeimoms 
paremti išleido 273,496 dol. 
ir t. t.

dėjusių pajamų, valstybės iž
do deficitas (trūkumas) šiais 
metais siekė 49 bil. 595 mil. 
dol.

Atskirais metais, karas A- 
merikai kaštavo tokias su
mas:

1941 m. 6 bil. 665 mil. jioi.; 
1942 m. — 28 bil. 266 mil. 
dol.; 1943 m. — 75 bil. 298 
mil. dol., o 1944 m. — 89 bil. 
721 mil. dol.

Valstybė iš pajamų mokes
čio surinko 26 bil. 262 mil. 
dol., kurių 8 bil. 393 mil. dol. 
surinko darbdaviai iš savo 
tarnautojų bei darbininkų, iš- 
skaitydami atitinkamą nuo
šimtį iš algų kiekvieną savai
tę.

SUŽEISTI KARIAI

Juozas A.
437 Rodney 
N. Y.

Petras G.
žantas, gyv.

Granickas, gyv. 
Str., Brooklyn,

Gustas, St. ser- 
Amsterdam, N.

Viktoras R. Sagis, serž. 
Linden, N. J.

Stimson Italijoje

3
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Kodėl nepakviestos šios 
trys valstybės? Atsakymo 
raktą turi Maskva.

SLA. seimas praėjo dideliu 
vienybės ženklu. Nauja val
dyba patvirtinta be jokio pa
sipriešinimo. Seimas pasisakė 
už SLA. priklausymą Ame
rikos Lietuvių Tarybai, už 
rėmimą ALT. veiklos.

Čia su pasitenkinimu tenka 
pažymėti, kad SLA. seimas 
iš tautiškų centų fondo pas
kyrė Amerikos Lietuvių Ta
rybai 2,000 dol. Seimas neuž
miršo ir naujai įsteigto Ben
drojo Lietuvai šelpti Fondo, 
kuriam paskyrė 
2,000 dolerių.

SLA. turi daug 
ryšium su įvairių
apdraudos departamentų rei
kalavimais. Nežiūrint to, or
ganizacijos atstovai dosniai 
parėmė svarbiąsias lietuvių 
įstaigas.

taip pat

sunkumų 
valstybių

d.Londonas. — Liepos 4 
čia vienai turkų šeimai gimė 
penki berniukai. Naujagimiai 
ir motina esą geroje sveika
toje.

Trūksta Mokytojų
Pittsburgh. — čia vyksta 

tautinės švietimo sąjungos 
suvažiavimas, kuriame daly
vauja daug mokytojų. Pra
nešta, kad šiuo metu Ameri
kos mokykloms trūksta 70, 
000 mokytojų. Svarbiausia 
trūkumo priežastis: apie 
100,000 mokytojų išėjo į ka
riuomenę, be to, labai daug 
mokytojų išėjo į geriau ap
mokamas vietas.

Šiemet birželio mėnesį mo
kytojų mokyklas baigė tik 
apie 10,000 naujų mokytojų, 
kai anksčiau iš ten išeidavo 
50,000 naujų mokytojų.

Šį sekmadienį, liepos 9 d., Klasčiaus parke ir salėje, 
Maspethe, įvyksta penkioliktoji New Yorko apylinkės Lie
tuvių Diena. Jos rengėjai nuoširdžiai kviečia kiekvieną šių 
žodžių skaitytoją, kuriam tik laiko aplinkybės leidžia, būti 
Lietuvių Dienos dalyviu.

Lietuvių Diena New Yorko apylinkėje yra viena sma
giausių ir jaukiausių vasaros pramogų. Josios rengėjai turi 
ir labai gražų tikslą — paremti savo apylinkės lietuvišką 
spaudą.

Šiemet Lietuvių Dienoje bus ir atitinkama programa:
1. Kalbės PROF. DR. KAZYS PAKŠTAS, Lietuvių In

formacijų Centro direktorius.
3. Šoks BRONĖS BRUNDZIENĖS tautiškų šokių šo

kėjų grupė.
2. Gros HARRISONO — KEARNY ŠV. VARDO 

DRAUGIJOS BŪGNŲ IR ŠVILPUKŲ BENAS, turįs 40 mu
zikantų.

4. Bus BENDRAS LIAUDIES DAINŲ DAINAVIMAS.
Šokiams gros ANT. PAVYDŽIO orkestras.
Parkas atdaras nuo 1 vai. popiet.
Lietuvių Dienon kviečiami ne tik „Amerikos” skaity

tojai, bet visi jų artimieji, draugai, pažįstami. Kiekvienas 
„Amerikos” skaitytojas prašomas būti Lietuvių Dienos gar
sintojų, jos rengėjų nuoširdžiu bendradarbiu, talkininku.

Nežiūrint oro aplinkybių, Lietuvių Diena įvyks. Klas
čiaus parkas ir salė yra pakankamo erdvumo ir didelėms 
minioms.

Visi, o visi šį sekmadienį, liepos — July 9 d., visais ke
liais traukiame į Maspethą, į Lietuvių Dieną.

Iki malonaus pasimatymo!
RENGIMO KOMITETAS

Atvyko De Gaulle
Washington. — Generolas 

Charles de Gaulle, prancūzų 
tautinio išlaisvinimo komite
to pirmininkas, atvyksta Wa- 
shingtonan šiomis dienomis. 
Jis tarsis su prezidentu Roo- 
seveltu ir kitais valstybės pa
reigūnais.

Valstybės departamentas 
yra išsiuntęs prancūzų gene
rolui santrauką klausimų, dėl 
kurių Amerikos vyriausybė 
norės tartis su juo. De Gaulle 
siekia, kad Amerikos vyriau
sybė jo vadovaujamą komite
tą pripažintų laikinąja vy
riausybe.

De Gaulle jau yra susita
ręs su anglų vyriausybe dėl 
civilinių reikalų tvarkymo at
vaduotose Prancūzijos daly
se.

Paskutinėmis žiniomis, 
gen. De Gaulle atvyko Wa- 
shingtonan liepos 6 d.

Roma. — Amerikos karo 
sekretorius Henry L. Stimson 
atvyko liepos 3 d. Jį lydi gru
pė aukštųjų Amerikos kari
ninkų.

Stimson lanko frontą, ap
žiūri kariuomenės dalinius, li
gonines, tariasi su įžymiais 
atsakingais asmenimis.

Italijos fronte Stimson bū
siąs neilgai.

Liepos 4 d. Romos Veneci
jos aikštėje iškelta ta pati 
Amerikos vėliava, kuri buvo 
Washingtone virš Kongreso 
rūmų, kai buvo paskelbta A- 
meriką esant kare prieš Ja
poniją, Italiją ir Vokietiją.

ŠVENČIŲ AUKOS

Liepos 4 d. šventės išvaka
rėse ir pačioje šventėje viso
je šalyje nuo nelaimingų at
sitikimų žuvo 411 asmenų.

New Yorke šventė praėjo 
nuostabiai ramiai ir saugiai. 
Maudymosi vietos buvo pri
grūstos; Coney Island mau
dynės turėjo 1,200,000 žmo
nių; Rockaways — irgi apie 
tiek pat.
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nė į Rusiją išgabentus Lietu
vos vaikus. Ėmė rašyti apie 
tai, kaip jie ten prižiūrimi, 
mokomi, kaip rūpestingai bu
vo vežami, kaip dabar ten 
jais rūpinamasi, kaip jie už 
tai esą dėkingi ir kaip Lietu-

gudriau tai atlikti.

Kad Sovietų Rusijoj gyve
nimas nėra lengvas, tai sa
vaime suprantama, žinant šio 
karo naštą. Daug ten žmonių 
žuvo, daug miestų išgriau-

JUOZASIB. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PARODA KARO PASKOLAI PAGYVINTI
Nuo birželio 28 d. Wyom

ing Klonio lietuviai turėjo ke
lių dienų V Karo Paskolos va
jų, kuriame jie buvo užsibrė
žę išpirkti $200,000 karo bo- 
nų.

Sėkmingesniam vajui pra
vesti Wyoming Klonio Lietu
vių Tarybos Valdyba (Ameri
kos Lietuvių Tarybos Sky
rius) kartu su Karo Bonų 
Platinimo Komitetu ėmėsi 
gražios iniciatyvos organi
zuoti Wilkes Barre, Pa. va
jui pritaikytą Lietuvių Dieną. 
Tarybos pirmininkas adv. J. 
R. Virbalis atsikreipė į Lie
tuvių Amerikiečių Informaci
jos Centrą, prašydamas tal
kos. LAIC pasisiūlė patarpi
ninkauti, organizuojant tarp
tautiniai žinomo lietuvio dai
lininko M. Dobužinskio kū
rinių parodą. Prof. M. Dobu- 
žinskis šiuo metu gyvena 
New Yorke. Tam reikalui jis 
maloniai sutiko paskolinti 28 
paveikslus.

Paveikslų siužetai yra iš
imtinai parinkti iš Lietuvos 
padangės, kur profesorius il
gus metus gyveno ir dirbo.

Daug siužetų paimta iš pui
kios lietuviškojo baroko baž
nytinės architektūros. Ypa
tingo dėmesio verti medinės 
architektūros pavyzdžiai 

.-4pav. Wooden Church at Se
da).^ eksponatai paimti iš 
Vilniaus (Vilnius XVI šimt
metyje ir Aušros Vartai). Sa
vo laiku jie buvo piešti nau
jai lietuviškai operai „Rad
vila Perkūnas” papuošti.

Puikus yra „Old Church at 
Skaruliai”. Šiandien šio baž- 
nytkiemio vardas yra suriš
tas su trimis 1941 metais ten 
bolševikų nužudytais kuni
gais. Tikro susižavėjimo verti 
Šiaulių apylinkėje esantis 
„Kryžių Kalnas”, Šiaulių Baž 
nyčia, Plungės bažnyčios 
smutkelis, Tytuvėnų vienuo
lyno Šv. Pranciškus, žemai
čių Kryžius (Telšių apylinkė
je), Šventorius ir dvi Kauno 
Katedros. Yra ir šiaip Lietu
vos vaizdų: žalias Kalnas 
(Kaune), Kėdainių Tiltas 
(Nevėžis), Šiaulių Turgavie
tė ir 1.1.

Parodos vaizdui užbaigti, 
pridursime, kad profesoriaus

kūriniai sudaro kaip ir savo
tišką retenybę.

Lietuvoje yra užsilikę ke
liolika puikios hebrajų sina- 
goginės architektūros pavyz
džių. šioje parodoje lankyto
jas turi progos pamatyti se
ną Šaukėnų (Šiaulių apskri
tyje) sinagogą ir kitą sinago
gą Jurbarke. Vienas paveiks
las vaizduoja Jurbarko sina
gogą iš vidaus.

Tenka tikėtis, kad Wyom
ing klonio lietuvių iniciatyva 
bus sektinu pavyzdžiu ir ki
toms lietuvių kolonijoms.

Apie patį menininką mes 
čia pasitenkinsime pasakę, 
kad tai yra tarptautiniai ži
noma asmenybė. Jo kūrinius 
galima rasti ir Maskvos ir 
Petrapilio muziejuose, kaip ir 
Kauno muziejuje ir Vienoje 
ir Balkanuose ir Pragoję ir 
Londone ir kitur. Prof. M. 
Dobužinskis yra pripažintas 
autoritetas tiek meno srityje, 
tiek geraldikoje, ypatingai 
kiek tas liečia Rytų Europos 
viduramžius. Prof. M. Dobu
žinskis nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo apsiėmęs parašy
ti mokslinę studiją Lietuvos 
Vyčio emblemai ir tautinei 
vėliavai galutinai nustatyti. 
Šie du dalykai dar nėra galu
tinai nusistovėję. Dalį studi
jų apie Vyčio emblemą profe
sorius atsivežė su savim ir 
maloniai sutiko jas paskolin
ti LAIC darbams dokumen
tuoti.

New Yorke profesorius 
daugiausia darbuojasi deko
ratyvaus meno srityje. Jis 
kuria naujas dekoracijas. Per 
paskutinius metus jo kurtos 
dekoracijos buvo panaudotos 
keliose New Yorko premjero
se, kaip pav., „Queen Anne” 
dramoje, eilėje baletinių pa
statymų ir Metropolitan sta
tytoje operoje „Kaukių Ba
lius”.

Wilkes Barre paroda buvo 
garsinama kaipo „Lithuanian 
Art Exhibit by M. Dobužins
kis sponsored by the Lithu
anian American Council in 
cooperation with the Lithua
nian American Information 
Center on the occasion of the 
5th War Loan Drive.”

LAIC.

NAUJA BROŠIŪRA APIE LIETUVĄ
„Lithuanian Bulletin” Re

dakcinė Kolegija praneša, 
kad šiomis dienomis iš spau
dos išeis „Lithuanian Bulle
tin” Nr. 4 kartu su brošiū
ra „The Situation of the 
Church and Religious Practi
ces in Occupied Lithuania,” 
Part 1. Ją parašė A. Trakiš
kis.

Brošiūra suskirstyta į 8 
skyrius su priedais:

1. Catholicism in Lithua
nia, its origin and position.

2. Soviet „Freedom of Re
ligion” and the truth.

3. Expulsion of religion 
from public institutions.

4. Liquidation of religious 
organizations.

5. Religious press and lite
rature.

6. Campaign against reli
gious holidays.

7. Attitude toward the cler
gy- ' 1

8. Conclusion.
Appendices

Atsižvelgiant į temos ir pa
tiektų faktų svarumą, svar
bu, kad ši brošiūra būtų gau
siai išplatinta po plačiąją A- 
merikos visuomenę.

Dalinkite ją savo pažįsta
miems, giminėms, draugams.

Teplinta Lietuvos tikrovės 
šiurpūs vaizdai!

Brošiūra galima užsisaky
ti „Lithuanian Bulletin” 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

Atskiros brošiūros kaina 
35 centai. Usisakant daugiaus 
— 30c. Užsisakant 100 (ar 
daugiaus) — 25c.

PAIEŠKOMI ASMENYS

Ružiala (Rutela?), Pranas, 
sūnus Petro, gyvenęs New 
Yorke prieš šį karą.

Svimelienė, Gertrusė, prieš 
karą gyvenusi Harrison, N. J.

Žemaitis, Jonas, aviatorius, 
prieš karą gyvenęs, o gal ir 
tebegyvenąs New Yorke.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

vos pasiilgę.
Iš visų tų burbulų tiek vie

nas dalykas iškyla teisingas 
— tie vaikučiai iš tikrųjų pa
siilgę savo gimtosios žemės, 
kur jie nebuvo pavergti ir 
stumdomi.

Visa kita tėra bolševikiš-
kos propagandos burbulai. 
Reikia pripažinti, kad bolše
vikai moka burbulus leisti, 
tik kartais jiems tai per gra
žiai išeina: tuoj matyti ne 
natūralus gyvenimas, o sce
nos režisieriaus ranka.

Užsimanė Maskvos komi
sarai pasigirti savo mokyk
lomis, — ir prisiuntė į kai ku
riuos Amerikos laikraščius 
tokių laimingų, taip besišyp
sančių, taip dailiai ir švariai 
aprengtų vaikučių, jog tuoj 
matyti, kad tai ne natūralus 
vaizdas, bet propagandistų 
teatras. Mes neabejojam, kad 
Rusijoj yra gražių mokyklų, 
švarių ir besišypsančių vai
kų, bet kad visi būtų kaip ką 
tik iš pirties ištrauktos lėlės, 
kas gi betikės, ypač šiais ka
ro laikais.

Ir Lietuvos vaikų likimas 
toli gražu nėra toks rojaus 
paveikslas, kaip vargšai ko- 
misarėliai jį piešia.

Beveik visi lietuvių vaikai, 
patekę į Rusiją, yra tremti
niai, žiauraus GPU išgabenti. 
Tik keletas jų yra normalūs 
pabėgėliai.

Yra žinoma, kad buvo tre
miami tie mažutėliai neatsi
žvelgiant į .jokius žmonišku
mo ir gailestingumo jausmus. 
Daug kur, užkalti vagonuose, 
jie buvo tiesiog troškinami 
be vandens.

Jie būdavo atplėšiami nuo 
tėvo, kartais ir nuo motinos. 
Nugabenti už Uralo, buvo 
pristatyti prie sunkių darbų, 
gyveno badaudami, — ir jau 
žinome, kad daug jų nuo ba
do, ligų, nepakeliamo darbo 
mirė. Tai visai nepanašu į tą 
vaikų rojų, apie kurį išsijuo
sę čia tarškina raudonieji 
propagandistai.

Dar aiškėja ir kita tiesa. 
Dalis vaikų visai buvo nuo 
tėvų atskirta, kad juos mo
kyklose galėtų pripūsti ko
munistinio „mokslo” ir Sta
linui vergavimo dvasios. To
kius tai vaikus aplanko ir 
lietuviškieji komisarėliai, iš
davystės nuodus stengdamie
si įskiepinti į nekaltas vaikų 
sielas.

tą, daug amžiais statytų pa
minklų sunaikinta. Be Ameri
kos maisto būtų dar didesnės 
minios badu mirę, kaip nuo 
bado ir granatų apie milijo- 

i nas jų žuvo per Leningrado 
apgulimą. Kas iškyla šio ka
ro metu Rusijos žemėj, —tai 
aukštieji valdininkai, kurie 
sau žėrinčias uniformas įsi
taisė. „Darbininkų tėvas” 
Stalinas metė savo proleta- 
rišką švarką ir užsivilko mar
šalo rūbus. Molotovas taip 
apvedžiojo žibučiais ir viso
kiomis virvelėmis savo ran
koves ir apikakles, kad tie
siog atrodo kaip iš operos 
scenos nulipęs. Šalia to, žmo
nių laisvės ten kaip nebuvo, 
taip ir nėra: despotizmai ir 
GPU nenyksta.

Neseniai teko girdėti šią 
nuomonę žmogaus, ką tik grį
žusio iš Rusijos:” Jei galima 
lyginti dieną su naktim, tai 
Amerika bus diena, o Rusija 
— naktis.”

Teko kalbėtis su žmogum, 
kuris per bolševikinius rinki
mus buvo Lietuvoje. Jis yra 
Amerikos pilietis. Nežiūrint 
to, jam buvo leista balsuoti, 
ir jis balsavo. /

Pasirodo, nebuvo ten svar
bu, ar tu Lietuvos pilietis, ar 
ne,.— vis tiek galėjai balsuo
ti, jeigu bent kelias dienas 
jau buvai Lietuvoj gyvenęs. 
Nėra ko stebėtis, kad ten bal
savo visokį ruseliai, ir dar 
keletas tokių iš Maskvos at
siųstų ir lietuviškai nemo
kančių žodžio ištarti „lietu
vių” buvo išrinkta į aną pa
stumdėlių sekiną.

Tai dar vienas faktas, kaip 
Maskvos komisarai tyčiojosi 
iš visokių teisėtumo ir demo
kratizmo nuostatų per anuos 
rinkimus.

< . . v . <

į Visi tėvai lietuviai yra maloniai prašomi savo «B
< vaikus leisti mokytis į į

S MARIANAPOLIO KOLEGIJĄ į
J Thompson, Conn. į
į ... \Tai vienintele mokykla lietuviams berniukams % 
į šiame krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra į 
■j išleidusi daugiau kaip 1,100 mokinių. į

Marianapolio Kolegijoj studijuodami, vaikai drau- į 
■’ ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, 
į rūpestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami. % 
J Marianapolio Kolegijoj veikia Aukštesnioji Mo- < 
°" kykla (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior % 
\ College). į
į Mokslas šiais metais bus pradėtas rugsėjo 11 4 

dieną. Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti % 
% savo vaikus į Marianapolio kolegiją. Kuriems arčiau,
< tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, gauti \
< papildomų žinių.
“b v °aį Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: ;■ 
■ Br% Registrar,
hb ’□

į Marianapolis College į
Ew ’■G Thompson, Conn.

LIETUVOS SLAPTOS SPAUDOS AIDAI
Slaptai leidžiamas laikraš

tis „Į Laisvę” 1943 m. spalių 
15 d. nr. 20 rašė apie pastan
gas atsiekti lietuvišką vieny
bę:

„Vienybės Keliu
„Visa Lietuva gyvena di

džiausiais rūpesčiais — iš
saugoti tautą nuo vokiško su
naikinimo, išvengti bolševi
kų antplūdžio, atkurti savo 
valstybę. Visi tam nori ir rei
kalauja bendro vienybės ke
lio. Apie skaldymąsi politi
nėm partijom, kurios gali 
reikštis normaliame gyveni-

nėm! Bus visada žmonių, ku
rie negalės apsieiti be dema
gogijos. Tačiau kiekvieno vi
suomenės nario pareiga pa
tikrinti, kiek gande yra tie
sos, ir susilaikyti nuo nepa
matuotų gandų leidimo to
liau arba, dar geriau, tų gan
dų autorius ir intencijas de
maskuoti. Kiekvienas netiesa 

; paremtas gandas nuodija tar- 
■ pusavio siekimą į vienybę, į 
kurią kelias — gera valia, tie
sa, susiklausymas, vienas ki
to pagerbimas. Į pastangas 
statyti tautiniam solidarumui 
kliūtis galima žiūrėti kaip į

Besilankiodami. tie išda-
vystės apaštalai iš vaikų pa
ėmė laiškų: esą gal įteiksią 
jų tėvams į Lietuvą. Įdomu, 

i nuo kada atsidarė paštas tarp 
Rusijos valdonių žemių ir 
tarp Vokietijos užimtų sri
čių?

Iš tikrųjų tie laiškai buvo 
tokia pat režisūra, kaip ir mi
nėtieji paveikslai. Vaikai nie
kados nerašys pagal vieną 
kurpalių, lygiai pagal tą pat 
planą, jeigu jiems tai nebus 
varu įbrukta. Tie laiškai bu
vo prievarta suplanuoti vai
kams, įsakyta, ką ir kaip ra
šyti, ir dėl to visi jie išėjo pa
gal tą patį kurpalių: pasaky
ti pagyrimų Sovietų Sąjun
gai, Raudonajai armijai, ta
rybinei komisarėlių „vyriau
sybei”. Kai kur vaikučiai net
tais pat žodžiais kartojasi. 
Vienas rašo reikšdamas vil
tį, „kad sveiki galėtume susi
tikti Tarybų Lietuvoje”. An
tras taip pat rašo laukiąs die
nos, kada galėsime kartu 
susitikti išlaisvintoje Tarybų 
Lietuvoje”. Ir dar: „Lietuva 
buvo ir vėl bus tarybinė”. 
Tokia pat daina be galo, ka
da rašoma apie rusų kariuo
menę...

Jeigu jau lietuviškieji ko

Yra Anglijoj toks gudra
galvis Laski, kuris ieško nau
jo tikėjimo. Neseniai jis rado 
tą savo ieškomą religiją ir iš
mintį, savo tiesas išdėstyda
mas knygoje ,,Faith, Reason, 
and Civilization”. Jo nauja 
religija yra komunizmas, 
nauja pažadėtoji žemė — So
vietų Rusija, ir naujas popie
žius — Sovietų valstybės gal
va. I

Laski galvojimas pasidarė 
grynai komunistiškas: tas 
pat reiškinys jam geras Ru
sijoj, o blogas kitose šalyse. 
Jis kalba apie žudymus kito
se šalyse, bet nežino garsiųjų 
sušaudymų Rusijoj, jis rašo 
apie koncentracijos stovyk
las kitur, bet nutyli, kad dau
giausia tokių stovyklų ar tik 
nebus Rusijoj.

Kokia ta Herald Laski pa
žadėtoji žemė ir kokia šviesa 
ir religija iš jos eina, jis pat
sai ne per seniai yra aprašęs 
šiais žodžiais, kalbėdamas 
apie Rusiją: „Kokia didelė 
ir kokia baisi yra slaptosios 
policijos galybė, paaiškėjo 
1938 metais teisiant Jagodą, 
kuris ligi jo suėmimo buvo 
tos policijos galva. Buvo var
tojama įkaitų sistema; paly
ginti jauni vaikai buvo ska
tinami ir giriami už savo tė
vų įskundimą... Sunku ne
jausti, kad Sovietų diktatū
ros siekis ir intensyvumas 
tikslu turi ne tiek įvykdyti 
savo socialistinius tikslus, 
kiek žūt būt išlaikyti valdžio
je Staliną ir jo pasirinktus 
bendrininkus... Stalino garbi
nimas iš tiesų pasidarė tikra 
religija.”

Na, dabar gudročius ang
lų profesorius r.trado šią re
ligiją ir, jei turi vaikų, tur 
būt, juos išmokys šnipinėti 
save patį, nes to gi reikalau
ja jo naujos šviesos katekiz
mas. Stebėtojas.

me, ir jų tarpusavio kovą, da
bar nenori ir kalbėti. Visi 
bendram darbui pasiilgę vie
nos autoritetingos politinės 
vadovybės. O jų dabar yra 
dvi, viena po kitos atsiradu
sios — tautos taryba ir vyr. 
komitetas. Tarybos veikimu 
nepasitiki partijų komitetai, 
nes ji sudaryta ne iš partijų 
komitetų atstovų, o iš rinkti
nių įvairių ideologijų žmonių. 
Vyr. komitetas, sudarytas iš 
kelių nepriklausomybės lai
kais veikusių politinių parti
jų komitetų, neturi pasitikė
jimo tos visuomenės, kuri 
stovi šalia partijų, juo labiau, 
kad į jį neįeina pusė seniau 
veikusių ir mažiau susikom
promitavusių partijų ir da
bar veikiantieji patys ryš
kieji sąjūdžiai.

„O vienas bendras politinis 
organas yra būtinas, ir tik 
vienas, kuris turėtų visuoti
nį pritarimą. Atidedant gin
čus dėl politinių grupių svo
rio ateičiai, atidedant norus 
žūt būt išlaikyti politinio or
gano vadovavimą savo ran
kose, turi būti arba sujungti 
abu politiniai organai į bend
rą darbą arba sudarytas nau
jas, kuriame dalyvautų rink
tiniai žmonės iš visų patrioti
nių susigrupavimų, ne tik se
nų, bet ypač naujų, kurie ak
tyviai kovoja dėl tautos gy
vybės. Politinis organas turi 
sujungti tas aktyviąsias jė
gas, kurios darbais ir aukom 
rodė patriotizmą vienoje ir 
antroje okupacijoje.

„Būtinas ir visuomenės ak
tyvus vienybės palaikymas. 
Kiekvienas visuomenės narys 
tegul sau politiškai apsi
sprendžia savo nuožiūra — ar 
liktis šalia partijų, ar grįžti 
į senąsias partijas, ar dėtis į 
naujuosius sąjūdžius, kovoje 
dėl laisvės sudarančius patį 
aktyvą. Bet vardan bendro 
visų lietuvių fronto kiekvie
nas tegul bus nusiteikęs kitų 
atžvilgiu palankiai. Tegul 
kiekvienas pirmiausia kritiš
kai priima gandus, kurie ar
do tarpusiavio santykius, ir 
tegul pasistengia atskirti ta
me gande tiesą ir prasimany
mus. O jų tiek dabar leidžia
ma daugiausia žodžiu apie 
atskirus asmenis ir visuome
nines grupes, naudojantis se
nosios demagogijos priemo- j

darbą, įkvėpta agentų mūsų 
vakarinio ir ypač rytinio oku
panto, kurio veikla vėl stipri
nama Lietuvoje”.

(Pastaba: Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
sudarymas ir jo vasario 16, 
1941 m. paskelbtoji Vilniuje 
programa liudija, kad politi
nė vienybė Lietuvoje yra įvy
kęs faktas).

„Į Laisvę” 1943 m. lapkri
čio 23 d. Nr. 22 rašė:

„Dvi Amerikos Lietuvių 
Klaidos.

„1940 m. spalių 15 d. prez. 
Rooseveltas priėmė Ameri
kos lietuvių delegaciją, kuri 
jam įteikė raštą. Savo atsa
kyme delegacijai Roosevel
tas pareiškė: „Leiskit man 
tuo tarpu pastebėti, kad Jūs 
esate padarę dvi klaidas. Pir
moji klaida yra Jūsų rašte, 
kurį man įteikėte. Ten pasa
kyta, jog Lietuva netekusi 
nepriklausomybės. Tai netik
slus pasakymas. Lietuva nė
ra netekusi nepriklausomy
bės, tik Lietuvos nepriklau
somybės funkcionavimas tė
ra laikinai sustabdytas. Ateis 
laikas, kada Lietuva iš nau
jo taps laisva. Ir tas laikas 
ateis anksčiau, negu gal jūs 
manote. Antrąją klaidą pa
darė vienas iš Jūsiškių dele
gatų, kuris nurodė į Lietuvą, 
kaip į mažą valstybę. Pažvel
kit į Lotynų Amerikos respu
blikas ir pamatysite, kad tarp 
jų yra mažesnių už Lietuvą, 
kurios tačiau gyvena laisvos 
ir laimingos. Apie Lietuvos 
mažumą negali būti nė kal
bos. Ir mažiausios tautos tu
ri tą pačią teisę į laisvę, kaip 
ir didžiausios”.

„Nėra^jokių duomenų, kad 
prez. Rooseveltas nuo savo 
prieš trejus metus paskelbto 
pareiškimo būtų nukrypęs, 
nors Maskvos konferencijoj 
Pabaltijo klausimas ir buvo 
aplenktas. Iš Maskvos grį
žęs Hull žurnalistams Wa
shingtone pareiškė, kad at
vaduojant vokiečių parverg- 
tus Europos kraštus, Pabal
tijo ir Balkanų reikalai bus 
tvarkomi taip, kaip dabar 
tvarkoma Italija. Tuo J. A. 
V. dar kartą aiškiai pasisa
kė, kad Pabaltijo klausimas 
nėra išspręstas, nors Maskva

Londono LietuvJ^ PIEN0S
—:— I;!i|liepos 9 d., sekim

Anglijos miestai nemalV įvyks penkiolikto 
yra nuo karo nukentėję, si . jos rengėjai šia di 
biama, kad net apie 14,ffl>jju0rengėjų neatsi 
bažnyčių Anglijoje esą F šiomis dien 
g liauta. Nemažai nuostdr.. Dienos Gari 
padaryta ir pačiame Lonl' 
ne. Tačiau Londono lietuT^11116 su dėkingi 
laikosi gerai, karo sunku!įbes Rėmėjų. Jų sąr 
jų energijos nenuslopina."lįaosnuoširdus ačiū.

Gegužės 14 d. jie turi 
Motinos Dienos minėjin 
Ryto metą lietuvių parapi 
bažnyčioje beveik visi pati 
dose dalyvavusieji ėjo p 
bendros šv. Komunijos. į 
pietų kaimynės parapijos 
Įėję buvo didelės iškilia 
Dalyvavo daug lietuvių. j 
vo du vaidinimai, kalbos, 
kiai, užkandžiai, daug Iii 
dies dainų, kurias gražiai 
pildė parapijos choras. ] 
lyvavo ir ministeris B. K.] 
lutis su savo patarėju p. 
Balicku.

Dariaus Girėno 11 m. m 
ties sukaktuvėse ruošianfl 
Londone turėti didelį liaud 
dainų koncertą. Jei karas! 
sutrukdys, numatoma, kai 
Londoną atvyks iš Glasgo 
lietuvių choras — 30 asm! 
— ir išpildys 15 dainų. | 
bus savotiška lietuvių da| 
šventė. Į ją kviečiami žynį 
nieji lietuvių draugai Loni 
ne. Momentui pritaikytą p 
kaitėlę paruošti buvo •] 
kviestas Lietuvių Federj 
jos pirmininkas K. Valai 
bet jis pašauktas į kariuoi 
nę, taip, kad dabar turės- 
kitą pasikviesti.

Šv. Kazimiero Lietu 
Sporto klubas Londone iš 
do savo laikraščio — J 
žvalgos” — numerį, pašvę
motinos garbei.

Pirmąjį straipsnį paras 
min. Br. K. Balutis; straij 
nis turiningas ir jautrus. | 
kime nors vieną posmelį: J 
būtum jaunystės žiedu praž 
dėjęs, ar senatvės gelsvi 
lapais jau pasipuošęs; arti 
turn vargšas, ar turtuolis! 
tik stabtelk valandėlei, I 
merk akis, susikaupk ir grį 
mintimis į savo kūdikysi 
sienas — taip toli, kaip 1 
gali atsiminti. Ir jeigu ta 
sąžinė dar nėra visiškai i 
samanojusi, ką savo minti 
akimis pamatysi? Greičis 
šia prieš tavo akis stosi 
kaip spindintis altorius ba 
nyčioje, kaip šviesiais spi 
dūliais žerianti saulutė da 
guje — tavo Mamytės p 
veikslas...”

Toliau turiningi straipsni 
pasiuntinybės patarėjo V. B 
lieko, Stasės Prapuolenyt 
ir kiti. Straipsniai ir žini 
laikraštyje — dviem kalt 
mis, bet visa nuotaika gili 
lietuviška.
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bando Lietuvą, Latviją ir I 
tiją laikyti neginčytinon 
Sovietų Sąjungos teritori; 
mis”.

Vokiečiai Žiežmariuose
Apie vokiečių žiaurum 

„Į Laisvę” rašė:
,,XI-9 areštuotas žiežmai 

klebonas prel. Sužiedėlis, i 
vo dvasinei vyriausybei pai 
šęs raportą, kaip Harmo 
Wulf o žandarai š. m. IX-®šningai patempiau 
išniekino Žiežmarių bažnyči neDrižadu 
Žmonėms gaudyti ekspedici kaį
atvyko pamaldų metu. Wuli % 
pavad. Iteksinas pareikala; •!įi|Smai5taą, R. 
vietos kunigus išvaryti žm kain""nu 
nes iš bažnyčios, šiems atš p maL 
sakius, į bažnyčią su šalmai x, 
autom, ginklais ir granat ^|į°eteksiU ki 
mis įsiveržė per 20 vok. žar 
darų. Klūpančias jaunesnes

(Tęsiny 

>®ažyte, ligi tam 
nemušti, bet d 

^kis tik teisėtai g 
ir turi ydų, tau

ii patempiau

elgtis kaip

maištas!... R<

mas. — Pa

gražesnes moteris jie ėmė
tlUOVllk).

;įauriuosi, šlykšč:
5 nepakitęs. Aš

parankių ir tempė į tikriniu Reidas nušvito 
komisiją. Prie altoriaus si r? 
bėgusios merginos rankomi 
susikibusios vokiečių virtinė 
buvo krūtinėmis išstumto M_ _
Komisijos paimtos tuojau br ^nutraukė.
vo sodinamos į sunkvežimiu Ištuokiu — pn 
ir išvežamos."
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Jean De La Brete

ANO DĖDE IR
MANO KLEBONAS

. . Vertė A. Vaičiulaitis— 

(Tęsinys)
|Taip, mažyte, ligi tam tikro laipsnio, nes aišku, 
turi tavęs nemušti, bet draudžiu būti įžūliai. Savo 
tu naudokis tik teisėtai gindamosi ir atsimink, kad 
fnors ji ir turi ydų, tau pridera gerbti ir neužpul-

bš reikšmingai patempiau lupas.
i Nieko jums neprižadu... arba geriau — būsiu at- 
lir prižadėsiu elgtis kaip tik atvirkščiai, negu da- 
pninėjot.
I Tai tikras maištas!... Regina, aš supyksiu.
■ Čia daugiau kaip maištas, — atsikirtau rimtai.
Įi revoliucija.
f- Aš dėl to neteksiu kantrybės ir gyvenimo, — 
įUrmėjo klebonas. — Panele Lavai, būk maloni ir 
nsyk manęs.
į- Klausykit, — pradėjau lipšniai, — jus myliu iš 
>s širdies, pasauly tik jus vieną myliu...
llebono veidas nušvito.
k Bet biauriuosi, šlykščiuosi teta. Čia mano jaus- 
| niekados nepakitęs. Aš turiu daug daugiau proto 
h...
pebonas, kurio veidas vėl apsiniaukė, smarkiai šūk- 
jęs mane nutraukė.
k Neprotestuokit, — prabilau, iš padilbų į jį žiūrė- 
|a. — Patys gerai žinot, kad man pritariat.
p- Koks auklėjimas, koks auklėjimas! — graudeno 
ponas.
H Klebone, mano išganymas dar nežlugo. Būkit 
pus. Kurią nors dieną su jumis susieisiu danguje, 
[toju: būdama daug protingesnė už tetą, lengvai 
■Jsiu ją kalboj kankinti. Vakar vakare daviau sau

sam
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Bombonešis „Lithuanian Knight” — tai vienas bom
bonešių, kurie nupirkti New Yorko lietuvių pirktais ka
ro bonais. šis bombonešis yra kredituotas Rochesterio 
lietuviams, kurie su kun. Jonu M. Bakšiu priešaky ir šį 
vardą (Lithuanian Knight) pasirinko. Dabar iki liepos 
8 d. eina penktosios karo paskolos vajus, kurio metu yra

pasiryžta New Yorko valstybės ir miesto lietuvių var
du nupirkti Dėdei Šamui Pergalės Laivą ir pavadinti 
jį Lietuvos vardu. Vajus tuojau baigiasi. Tad dar pirki
me bonų, kiek tik galima ir — praneškime apie savo 
nupirktų bonų sumas New Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komitetui tokiu adresu: J. B. Laučka, 222 So. Ninth 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

va ir Lenkija yra istorinės 
tautos su tiek pat teisių lais
vai bei nepriklausomai gy
venti, kaip ir pati Rusija. Bū
damos labai pažangios mene, 
kultūroje ir civilizacijoje, vi
sos jos sudaro valstybes, nu
sipelniusias gyvuoti” (12 p.)

Iš nacių išvaduotoje Euro
poje plebiscitais būtų galima 
pasitikėti tik tada, jei jie bū
tų vykdomi ne priespaudos, 
bet sąžiningos tarptautinės 
kontrolės priežiūroje. Sovie
tų gi kariuomenės ir jų ad
ministracijos poveikyje, bet 
kokie plebiscitai būtų vien 
farsas, kurio posėkoje įvyktij 
neabejotinas komunizmo įsi
galėjimas — demokratijų sa
vižudybė, — tvirtina auto
rius.

PASAULIO LIETUVIAI
Apie Romos lietuvius

Š. m. birželio 18 d. Mackay 
radijas pranešė iš Vatikano, 
kad Romoje gyvenantieji lie
tuviai, jų tarpe vyskupas Pr. 
Būčys, per karo veiksmus ne
nukentėjo. Romos lietuviai, 
tikėdami, kad Romos išlaisvi
nimas ženklina ir Lietuvos iš
vadavimą iš svetimojo jungo, 
siunčia Amerikos broliams ir 
seserims savo geriausius lin
kėjimus.

Lietuvos ministeris Vati
kane St. Girdvainis yra pil-

nas džiaugsmo, kad izoliacija 
pasibaigė. Stasys Lozoraitis, 
buvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris, laimingai 
pergyveno Romos apsupimo 
laikus, dėkingas Alijantams 
už išlaisvinimą, vėl stoja į 
aktyvią talką Lietuvos Ne
priklausomybei apginti.

Žuvo maj. Marcinkus
Aviacijos majoras Marcin

kus, savo laiku pasižymėjęs 
drąsa ir sumanumu Lietuvos 
karys, Lietuvos okupacijos 
metu įstojo į britų karo avia-

Al. Spaičys, Brooklyn, N. Y.
Ona Petrulionienė, Brooklyn, N. Y.
A. Janušonienė, Brooklyn, N. Y.
A. Černiauskas, Brooklyn, N. Y.
Frances Kadžius, Woodhaven, N. Y.
Mrs. M. Michaels, Brooklyn, N. Y.
A. Žukauskienė, Bridgeport, Conn.
Joseph Mitchell, Brooklyn, N. Y.
H. Savickienė, Elizabeth, N. J.
Mrs. A. Nassau, Brooklyn, N. Y.
J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y.
E. Miniotienė, Maspeth, N. Y.
V. J. Kudirka, Norwood, Mass.
J. žemaitis, Brooklyn, N. Y.
Kun. J. Jusevičius, Omaha, Nebr.
A. Narvard, Brooklyn, N. Y.
Kun. Dr. J. Starkus, Elizabeth, N. J.
Ona Barbšienė, Brooklyn, N. Y.
Stanley Zurlis, Linden, N. J.
V. Amšiejus, Cleveland, Ohio.
Joseph Boley, New York, N. Y.
Marcelė ir Juozas Klimai, Brooklyn, N. Y.
A. J. Shaukis, Haverhill, Mass.
Kun. L. Voisiekauskas, Harrison, N. J.
J. Žilis, Kearny, N. J.
Julija Skarulienė, Brooklyn, N. Y.
Ona Rimidienė, Brooklyn, N. Y.
Povilas Strazdas, Brooklyn, N. Y.

zodj, kad jai busiu labai nemaloni. Mano priesaiką pa
liudijo mėnulis ir žvaigždės.

— Vaikeli, — tarė klebonas rimtai, — tu nenori ma
nęs klausyti, ir to gailėsies.

— Vaje! Dar pamatysim!... Girdžiu tetą, ji įsiūtus, 
nes juk aš paleidau karvę, kralikus ir gaidžius, norė
dama viena su jumis liktis. Klebone, išbarkit ją; tvir
tinu, kad ji mane labai smarkiai apkūlė, ant pečių sto
vi juodos žymės.

Teta įsirito kaip viesulas, o klebonas, visai apglušęs, 
neturėjo kada man atsakyti.

— Regina, eikše! — suriko ji, paraudusi nuo pykčio 
ir lakstymo paskui kralikus.

Aš žemai nusilenkiau.
— Jus palieku su klebonu, — tariau, gudriai mirk- 

teldama savo sąjungininkui.
Mano laimė, kad langas buvo atviras.
Užšokau ant krėslo, apsižergiau lango ramstį ir nu- 

čiuožiau į sodą, didžiai apstulbindama tetą, kuri buvo 
užstojusi duris, kad nepasprukčiau.

Prisipažįstu, kad apsimečiau norinti pabėgti, bet 
iš tikrųjų pasislėpiau už laurų krūmo ir iš džiaugsmo 
nenustygau klausydamosi klebono priekaištų ir padū
kusių tetos šūkavimų.

Vakarieniaujant ji atrodė kaip šuva, kuriam kaulą 
atėmė.

Ji apulbijo Suzoną, kuri siuntė ją pasivaikščioti, pa
spyrė katiną, baisiai terkštelėdama metė ant stalo in
dus; pagaliau, pribaigta mano ramios ir pašaipios iš
vaizdos, ji paėmė karatą ir švystelėjo pro langą.

Aš pagriebiau lėkštę ryžių, kurių ji dar nebuvo ra
gavusi, ir nusiunčiau paskui karatą.

— Gyvuly! — suurzgė teta, puldama prie manęs.
— Nelįskit, — tariau atšokdama. — Jei tik nagus 

prikišit prie manęs, dar šį vakarą rašau dėdei Pavo- 
liui.

— A! — pasakė nutrenkta teta, išskėtus rankas.
— Jei ne šį vakarą, — kalbėjau toliau, — tai rytoj 

ai' už kelių dienų, nes nenoriu, kad mane daužytų.
— Dėdė tamsta netikės! — sušuko teta.
— O, kodėl ne! Jūs pirštai paliko pėdsakus man ant 

pečių, žiniau, kad jis labai geras, ir aš išvažiuosiu su
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cijos tarnybą (RAF), daly
vavęs žygiuose prieš Ašies 
jėgas kaipo britų lakūnas ir 
dėl to patekęs vokiečiams į 
nelaisvę, — esąs dabar žuvęs 
nuo gestapininko šūvio neva 
bandant pabėgti iš koncen
tracijos stovyklos Vokietijo
je.

Didvyrį lakūną telydi gar
bė į amžiną atilsį.
Lietuvos draugai Argentinoje

Pietų Amerikoje judriau
siu kultūrinio ir informacinio 
gyvenimo centru laikoma Ar
gentinos sostinė, Buenos Ai
res. Šiame didmiesty yra į- 
vairiausiomis kalbomis dau
gybė laikraščių, žurnalų, kny
gų ir propagandinių biulete
nių. Ambasados ir pasiunti
nybės, ypatingai didžiųjų ša
lių, Buenos Aires turi gau
sius spaudos bei informaci
jos skyrius.

Tame reikšmingame tarp
tautiniame centre ir Lietuva 
su savo rūpesčiais ir viltimis 
nėra pamiršta.

Dėkingai tenka paminėti ta 
argentiniečių spaudos dalį, 
kuri kitų tautų teises gina iš 
idealizmo bei principų. Tai 
ypatingai Lietuvai palankūs 
katalikų dienraščiai „EI Pue
blo”, „Los Principles” ir kuk
lus, bet įtakingas savaitraš
tis „Criterio”. Jų bendradar
bis K. Verax jau kelinti me
tai sistemingai gina lietuvių 
tautos gyvybines teises ir iš
kelia okupantų daromas Lie
tuvai skriaudas.

Į Lietuvos padėtį savo ra
šiniuose atkreipia dėmesio la
bai įžymūs publicistai. Iš jų 
pirmoje eilėje verta paminėti

„Criterio” redaktorių, garsų 
intelektualą, prelatą Gustavo 
J. Franceschi, kuris viename 
iš paskutinių savo straipsnių, 
tarp kita ko, parašė: „Galima 
labai aiškiai numatyti, kad 
jei bus leista pavergti 8 mi
lijonus katalikų lenkų ( ana
pus Curzono linijos) ir tris 
milijonus lietuvių, bus pra
laužtas tradicinis barjeras, 
saugojęs Europą nuo Azijos. 
Aziatiškos kilmės totalitariz
mas nauja forma pasaulį už
grius ir baigs jį sunaikinti.”

Tokį pavojų numato ir 
prieš jį aiškiai pasisako kita 
įžymi Argentinos asmenybė, 
ambasadorius Dr. J. Ruiz Mo
reno. Jis yra garsus tarptau
tinės teisėte profesorius Bue
nos Aires ir La Platos uni
versitetuose, ilgą laiką buvęs 
užsienio reikalų ministerijos 
teisės ir politikos patarėjas. 
Šiemet išleistoje savo knygo
je „Estructura internacional 
de la post-guerra” keliais at
vejais prisimena Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių liki
mą, teisingai bei palankiai jį 
aiškindamas.

Baltijos valstybių padėtis 
priklausysianti nuo anglosak
sų santykių su Sovietais, sa
ko autorius. Dr. Ruiz Moreno 
įsitikinimu, sutikimas su So
vietų Rusijos kėsinimusi Bal
tijos valstybes pavergti, dalį 
Lenkijos aneksuoti ir Darda- 
nelių kontrolę paimti apgailė
tinai išduotų sąjungininkų 
politiką ir „reikštų stambią 
klaidą”. Baltijos ir Centrali- 
nės Europos valstybių įjungi
mas sovietų sistemon turėtų 
pasibaisėtinų pasėkų. „Suo
mija, Estija, Latvija, Lietu-

Lietuviai Sibire
Gauta pakartotinų prane

šimų, kad vienam tremtiniui 
lietuviui pavyko ištrūkti iš 
ištrėmimo vietos. Pasiekęs 
saugų kraštą, jisai praneša, 
kad buvęs Lietuvos preziden
tas A. Stulginskis, buvęs min. 
St. Šilingas abu yra nusilpu
sios sveikatos ir jie gyvenę 
drauge su prof. Tonkūnu, inž. 
Stanišausku, gen. Čapliku, 
Tamošaičiu ir keletą kitų 
Kaask mieste, Krasnojarska- 
ja oblast, železnodoržnaja 
stancija Rešioty, 7 lag. punkt, 
II brigada. Jie gauna po pu
santro svaro duonos ir dilgė
lių sriubos per dieną, o jei 
neatlieka užduoto darbo, tai 
duonos porciją 
trečdaliu.

Šiame lageryje 
talpintas ir kun. J.
tėvas, Juozas Prunskis, virš 
70 m. amžiaus, apie jį jau 
anksčiau buvo gauta žinių, 
kad miręs.

sumažina

buvo pa- 
Prunskio

Karys pas Londono lietuvius
Londono lietuvių par. kle

boną kun. Dr. K. Matulaitį 
aplanke amerikietis karys 
Edvardas Degutis, kilęs iš E- 
lizabeth, N. J. Jis gražiai kal
ba lietuviškai ir turi jau ke
letą pasižymėjimo ženklų. Jo 
tėveliai gyvi ir yra išleidę vi
sus keturis sūnus į karą: vie
nas Afrikos saulėje kepa, ki
tas tarnauja laivyne ir da
bar Škotijos šiaurės vėjais 
grūdinimas, trečias — Ra
miojo vandenyno salose ko
voja, o Edvardas ilgą laiką 
saugojo Islandiją. Gavęs a- 
tostogų atvyko Londono pa
sižiūrėti. Tą pačią naktį jam 
teko pamatyti, kaip londonie- 
čiai smarkiai muša priešo 
lėktuvus.

Ed. Degutis pasiilgęs tėvų 
ir siunčia labas dienas savo 
klebonui kun. J. Simonaičiui.

Suprantama, aš neturėjau jokios nuovokos apie dė
dės būdą, nes paskutinį sykį jį mačiau, kai buvau še- 
šerių metų. Bet man rodėsi, kad turiu dėtis jau seniai 
viską žinanti, ir taip įrodžiau savo diplomatinius ga
bumus.

Išdidžiai išėjau, palikusi tetai ant Suzonos pyktį iš
lieti.

IV
Karas buvo paskelbtas, ir nuo tol laiką leidau kovo

dama su teta. Seniau prieš ją vos drįsdavau prasižio
ti, išskyrus tuos atvejus, kai būdavom triese su kle
bonu; dar nespėdavau sakinio baigti, o ji man užčiaup
davo burną.

Pasisakiau, kad tokios priemonės mane labai var
gino, nes esu be galo plepi. Aš truputį atsigriebdavau 
su klebonu, bet toli gražu to man nepakako; taip pat 
buvau įpratusi viena su savim garsiai kalbėtis. Dažnai 
atsitūpdavau prieš veidrodį ir ištisas valandas šnekė- 
davausi su savo atvaizdu...

Mielas veidrodi! Ištikimas bičiuli! Mano slapčiausių 
minčių drauge!

Nežinau, ar kas rimtai kada pagalvojo, kokią įta
ką žmogui gali turėti šis nedidukas daiktelis. Įsidėmė
kit, kad čia nepažymiu to žmogaus lyties, nes esu įsi
tikinus, kad ir barzdočiai nemažiau už mus mėgsta 
tyrinėti savo paveikslą.

Jei rašyčiau filosofijos kūrinį, tai apie tokį klausimą: 
„Veidrodžio įtaka žmogaus protui ir širdžiai.”

Nesiginu, kad toj srity panašių kaip mano veikalų gal 
daugiau nė nebūtų, ir jis visai neprimintų Kanto, Fich
tes, Schilingo ir kitų filosofijos, kurioj jie braidžiojo 
visą savo gyvenimą didesnei savo garbei ir laimei pa
likuonių, kurie juos skaito juo smagiau, kad nieko ten 
nesupranta. Ne, mano raštas nekonkuruos su tais po
nais: jis bus aiškus, tiesmukas, praktiškas, satyriš
kas, ir tik didelis priešgina nesutiks, kad tai neįeina į 
aukščiau suminėtos filosofijos palikimą. Bet matyda
ma, kad mano protas dar nepakankamai tam stam
biam kūriniui pribrendęs, pasitenkinu ii’ toliau rimtai 
mylėdama savo veidrodį ir iš dėkingumo kasdie ilgai į 
jį žiūrėdama.

Gerai žinau, dėl šito pasisakymo vienas kitas pik
čiurna, paniurėlis, kuriam viskas juoda, duos suprasti, 
kad mano jausmuos veidrodžiui svarbią rolę vaidina 
koketavimas. Mano Dieve! Kas gi yra tobulas! Ir ge
rai įsidėmėk, dailusis skaitytojau, jei tamsta būtum 
atviras žmogus, nors tai neteisybė, tai pats pripažin- 
tum, kad asmeniški reikalai, jei dar neblogiau, daž
niausiai nulemia tamstos jausmus.

Grįždama prie savęs, pasakysiu, kad visiškai atsi
skaičiusi su savo buvusia baime, aš visai nemėginau su
laikyti savo plepumo prieš tetą. Kiekvieną sykį val
gydamos mudvi taip susikirsdavom, kad vos audra 
nekildavo.

Nors dar nežinojau jos kilmės, aš greit susekiau, 
kad ji kvaila kaip avis ir kad jai būdavo baisiai ne
smagu, kai savo nuomones paremdavau savo arba kle
bono mokslu. Be to, nė kiek nedvejodama vadinau is
toriniais atsitikimais savo pačios prasimanymus. De
ja, negalėjau kovoti prieš asmeninį tetos patyrimą, 
ir kai ji man teigdavo, kad pasauly esama taip ir taip, 
kad vyrai yra niekšai, šėtono ramsčiai, aš įdūkdavau, 
nes nieko nesugebėdavau atsakyti. Man netrūko svei
ko proto suprasti, kad asmens, su kuriais gyvenu, ma
ne labai netobulai supažindino su žmonių gimine pa
prastose gyvenimo aplinkybėse.

Pas mus kas sekmadienį pietaudavo klebonas. Be 
abejo, jis turėjo slaptą pagrindą mano akivaizdoje per
daug negirti žemės Viešpačio, — išskyrus senovės did
vyrius, kurių narsumo jam jau nebuvo ko prisivengti,
— nes jis tik labai silpnai gynėsi nuo tetos teigimų.

Sekmadienio pietūs visados susidėdavo iš gaidžio ar 
vištuko, salotų su kietais kiaušiniais ir rūgusio pieno, 
kai jo būdavo. Klebonas, kuris pas save labai blogai 
maitinosi ir kurio gomurys mokėjo įvertinti Suzonos 
virtuvę, ateidavo rankas trindamasis ir išbadėjęs.

Mes tuoj sėsdavom prie stalo, ir pasikalbėjimo pra
džia būdavo tokia pat pastovi, kaip ir pietų patiekalai.

— Gražus oras, — sakydavo teta, o jei lydavo, tai 
tik pakeisdavo būdvardį.

— Puikus orelis, — linksmai atsakydavo klebonas.
— Smagu eiti, kai taip saulėta.

Jei būtų liję, jei būtų snigę, šalę, jei būtų kruša, 
siera ar akmens kritę, klebonas vistiek būtų išreiš-
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Philadelphijos Žinios
NAUJI KARIAI

Jonas Butkus, 1700 S. Wa
ter St., 18 metų jaunuolis.

KARYS ANTR4 KARTĄ
Edwardas Arlauskas, 318 

Earp St., jau antrą kartą iš-

Šv. Jurgio Parapija
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išėjo kariuomenėn birželio 28 ėjo, kariuomenę. Jis buvo pa- 
u lOlCJiQo mOI mArirmn Irn i rnirn n

d. Jis tik vienas berniukas 
šeimoj, tėvas ligoninėj, pir
mojo karo veteranas, ilgai 
sergąs, motina ilgus metus 
serganti namuose. Dabar mo
tiną ligonę prižiūrės jauna 
našlė duktė, Pranciška Frow- 
ley.

Jonas Miklasevičius, 315 
Wharton St., jau priimtas į 

laivyną. Laukia, kada bus pa
šauktas. Jo brolis Juozas jau 
virš metų tarnauja aviacijoj 
ir pasižymi sporte ir bendra
me karių gyvenime.

Keletai jaunuolių šiomis 
dienomis sukako 18 metų. Jie 
jau laukia kvietimo kario gy
venimam Taip vis daugiau ir 
daugiau karių išeina.

GIMĖ DVINUKAI

Neseniai viena lietuvaitė 
pagimdė dvinukes. Mergaitės 
pakrikštytos ir sveikos auga. 
Jų tėvas tarnauja laivyne; 
krikštynų metu buvo parvy
kęs namo.

I
■ 
I

I
I

DU BROLIUKAI ŠAKALIUKAI LINKSMYBES - LINKSMYBĖJ
UETUVII

leistas dėl motinos, kai tėvas 
mirė, bet gegužės mėnesį vėl 
pašauktas. Neseniai jau ir 
antrą sykį turėjo atostogų ir 
vėl išvyko į savo dalį.

Pirmą kartą jis buvo jau 
korporalo laipsnį užsitarna
vęs. Dabar manoma, kad jis 
daugiau užsipelnys.

SIDABRINĖ SUKAKTIS
Ksaveras ir Teklė Stasiai, 

6529 Kingsingssin Avė., lie
pos 5 d. minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
tį. Tą dieną pasimeldė bažny
čioj, o namuose susirinko bū
relis draugų ir pažįstamų pa
sveikinti.

Visi pareiškė džiaugsmo ir 
palinkėjo sulaukti ir auksi
nio jubiliejaus. Sveikiname.

Iškilmingai užbaigta birže
lio mėnesio pamaldos. Per vi
są birželio mėnesį rytais baž
nyčioj buvo kalbamos maldos 
ir giedama šv. Jėzaus Širdies 
Litanija, kad permaldautų 
dievišką širdį ir greičiau tai
ka ir ramybė užviešpatautų 
pasaulyje. Tos maldos buvo 
ir maldos už parapijos karius 
ir jų šeimas. Visi ir už visus 
meldėsi ir per maldą susivie
nijo.

Birželio paskutinę 
pamaldos buvo vakare 
kilmingu užbaigimu, 
suteiktas iškilmingas
minimas Šv. Sakramentu. Ce
lebrantu buvo kun. kleb. V. 
Martusevičius, dijakonu kun. 
V. Vėžis, subd. kun. S. Luk
šys. Būrelis žmonių susirinko 
į tas pamaldas, kad dar sykį 
pasiaukotų ir pasimelstų.

dieną 
su iš- 
Buvo 
palai-

PASVEIKO
Jau pasveiko ir sugrįžo iš 

ligoninės p. Veronika Rupšie
nė. Dabar jos sveikata tiek 
pagerėjo, kad jau gali ateiti 
į bažnyčią.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS 0
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ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Daug mokinių
Vasarinė mokykla šiemet 

sutraukė, tur būt, visus mū
sų parapijos mokinius iš vie
šųjų mokyklų. Mat, seserys 
mokytojos tris savaites lan
kė narnas ir ieškojo mokinių 
ir joms pasisekė. Jos surado 
ir į mokyklą sukvietė net 40.

Vaikučiai labai patenkinti 
ta mokykla ir jos įvairenybė
mis. Visi laukia, kada iškil
mingai užbaigs mokyklą ir 
turės savo „graduation” ir 
visokias kitas iškilmes. Taip
gi mano, po mokyklos ir vie
ną ekskursiją sudaryti ir iš
važiuoti kur nors toliau re
liginių vietų aplankyti, kad 
ir viešųjų mokyklų mokiniai 
suprastų, kaip brangių daly
kų turi katalikai.

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

į TeL REgent 8434.

į RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

i 8804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

$

Būrys jaunimo šiemet ce- 
lebravo Amerikos tautinę 
šventę ypatingiau. Jie ne tik 
reiškė savo džiaugsmą, bet ir 
meldėsi už Ameriką ir visus 
kariaujančius ir kitus karius. 
Jie aplankė ir Amerikos Lais
vės gimimo vietą. Jie galėjo 
ir Laisvės varpą matyti, o kai 
kurie ir paskambinti norėjo, 
tik gaila, kad jis buvo perdi- 
delis ir gerai saugojamas.

Gerai, kad jaunimas auga 
patrijotinis ir pergyvena savo 
valstybės džiaugsmus ir |

jR

i'/®;?® 
. įsi?*.-’■

Juozas Valavičius, 1340 S. 
2nd St., kariuomenėj tarnau
ja antri metai. Juozas iš pat 
mažens troško skraidyti lėk
tuvu. Dar mažas būdamas, 
jau rodydavo, kaip jis skris 

I padangėse.
Jaunuolis gimęs lietuviškoj 

šeimoj 1922 m. vasario 14 d. 
Jis vyriausias. Baigė šv. Ka
zimiero parapijos mokyklą, 
lankė katalikišką aukštesnę 
mokyklą, šalia savo darbo ir 
pagrindinio mokslo, jis labai 
mėgo daryti lėktuvų mode
lius. Tas jam pasisekdavo. 
Kiekvieną sykį jis vis darė 
didesnį ir didesnį, o paskuti
nio sparnai jau buvo 5 pėdų 
ilgumo. Vėliau jis pradėjo 
dirbti tikrai didelius mode
lius, vadinamus „Gas Mo
dels”. Su savo padirbtais mo
deliais jis dalyvaudavo lenk
tynėse ir visuomet laimėda
vo pirmą ar antrą vietą. Už 
tat jis buvo apdovanotas me
daliais.

Šalia to jis dirbo ir domė
josi fotografijų dirbimu. Ta
čiau labiausiai jį traukė lėk
tuvai. Jis pradėjo privatiškai 
mokytis skraidyti ir jau buvo 
išmokęs, kai 1943 sausio 30 
d. įstojo į aviaciją. Jis dabar 
tarnauja dideliame B 24 lėk
tuve kaip vienas narių. Jis 
visuomet dar tikisi daug ir 
daug skristi ir skristi padan
gėmis, kad galėtų padangių 
žvaigždes suskaityti ir dan
gaus mėlynes išskraidyti.

Tikrai sveikintinas jaunuo
lis pasiryžėlis, tarnaująs Dė
dei Šamui ir visai žmonijai 
ramybę atnešti.

skausmus ir taip auklėjasi 
suprasti visą tautinį ir vals
tybinį gyvenimą. Gražu bus, 
kad tas pats lietuviško krau
jo jaunimas nepamirš ir Lie
tuvos ir lietuvių. Patrijoti- 
niai lietuviai bus naudingi A- 
merikai ir visam pasauliui.

Alfonsas Valavičius, jau
nesnis broliukas, gimęs 1925 
m. sausio 15. Iš jaunystės mė
go mokslą. Dar pradžios mo
kykloj būdamas nepraleisda
vo nė vieno mokytojo žodžio, 
kad nepastebėtų. Jis baigė 
savą lietuvišką šv. Kazimiero 
mokyklą ir toliau buvo išvy
kęs Thompson Conn., Maria- 
napolio Kolegijon, kurios ne
galėjo baigti, bet katalikiš
ką mokslą jis mėgo ir jį tęsė 
Philadelphijoj.

Jis troško dar toliau mo
kytis. Todėl įstojo Temple 
Universitetan, kur mokėsi In
dustrial Chemistry. Vėliau 
jis įsirašė į Civilian Training 
Div. of Signal Corp, kur dir
bo, mokėsi ir tapo radijo me
chaniku. Vėliau dar studijavo 
keliose vietose, kol tapo tik
ru Signal Corps nariu.

1943 m. rugp. 27 dieną bu
vo pašauktas US kariuome
nėn. Po kiek laiko ir jis įsi
rašė į aviacijos kadetus. Jis 
dabar ir mokosi. Dabartinėj 
kadetų mokykloj jam labai 
gražiai sekasi. Jis šalia moks
lo kadetų mokykloj, yra ir 
geras sportininkas, štai nese
niai jis laimėjo Cross-Coun
try race, išbėgdamas 1 % 
mylios per 10 min. ir 5 sekun
des, prabėgdamas kitus 100 
jardų.

Jis nuoširdžiai įvertina sa
vo tėvelių pagelbą siekiant 
mokslo. Savo dėkingumą pa
rodė aukodamas savo namiš
kiams iš savo uždarbio ir da
bar nuolat atsimena mamytę 
ir tėvelį, kurie tiek daug au
kojosi dėl jo ateities.

Sveikiname abu broliuku 
šakaliuku ir linkime laimin
gai baigti tarnybą ir sugrįžti 
namo laimėtojais.

IŠTEKĖJO
Birželio mėn. 24 d. ištekė

jo Valerija Tylai te, už Wal- 
terio Pierson. Jungtuvės įvy
ko Šv. Veronikos bažnyčioje.

BAZARAS - BAZARELIS Mopar, baž- 
L$tės sakra- 

įlbertas Jo- 
J>js su Ona 

Šv. Kazimiero Parapijos Kieme Kiovelle su

ir Earp Si

Liepos - July 13,14,15 Dienomis

I Joseph Vol- 
hLaucius. —

Didžiausių linksmybių, gražios muzikos, skai|,nVj. 
valgių ir visokių gėrimėlių, kiek tik norės.

Daug žaidimų ir įvairių laimėjimų.
Visą laiką grieš garsi ir naujausia muzika, 

galės šokti ir linksmi būti, kol tik norės.
Nepamirškite atsilankyti!

BAISUS GAISRAS RAŠO DAUG LAIŠKŲ

I <jsusirinki- 
d. poll

'll. Vadovavo 
i Jus. Nutar- 
1/turėti su- 

=J ® reikalas, 
[ | paprastas

ryte 
prie

Liepos 1 d. 3 vai. 
South Philadelphijoj 
Washington St. vietos chemi
kalų ir kitokių prekių sandė
lyje kilo didelis ir baisus gais
ras. Buvo toks baisus degi
mas ir tokios didelės liepsnos, 
kad Wharton St. ir kitas gre
timas gatves apšvietė kaip 
dieną. O kai liepsnos pradė
jo skleistis ir žiežirbos kilti, 
tai atrodė, kad visa apylin
kė tuoj sudegs. Galybė gais
rininkų ir žiūrovų užpildė 
gatves. Degė ir liepsnojo, kol 
viskas sudegė iki pagrindų.

Kadangi buvo daug ir gerai 
degamosios medžiagos, todėl 
niekas nebuvo išgelbėta. Da
bar ta vieta atrodo, kad ir ak
menys yra ištirpę. Gretimų
jų namų gyventojai taip išsi
gando, kad išbėgo iš savo na
mų naktiniuose darbužiuose, 
išnešė vaikus, ir bėgiojo ne
žinodami kur eiti ir kaip gel
bėtis iš tokių baisių liepsnų, 
nes atrodė, kad jos sudegins 
visą apylinkę. Visi Wharton 
ir apylinkės gyventojai suki
lo ir žiūrėjo, kaip į didžiausią 
keistenybę. Kiti laukė ar bijo
jo galimų sprogimų, kurie ga
lėjo nugriauti ir kitus namus 
ir dar daugiau išgąsdinti gy
ventojus.

Nuostolių padaryta labai 
daug.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Lietuvių Die- 
u&ro bonų 

dol per 
L-Loan: Pra
kais. Nutarta 
kpardavinė-

Juozas Ambrazas, kli 
jau metai tarnauja Seabe 
būdamas toli kur nors Pa 
fike, nepamiršta savo tėve 
ir ypač savo mylimos žmoi 
ir savo sūnelio, kurio dar i 
matė, bet kurs labai sveidj rūpinasi 
ir stiprus auga. Jis rengia paruoškite 
si susitikti savo tėvą užaugkiyba. Rast, 
ir gerai paspausti ranką.lpdarbą pui-

Karys labai išsiilgęs nana^l^aipa- 
kių ir dažnai rašo laiškušj^henė ir 
siunčia visokių suveny 
Taip jis palaiko šeimos 1 
mę ir artimybę. Ir jo nei 
miršta ir jam rašo ir siuriltKearny, N. 
visokių daiktų, kurių tik gar-jos salėje. 
Jis taip mėgsta laiškus F 
šyti, kad net po kelius vii 
dieną gauna, o savaitėj 
suomet kelius parašo ir keli 
gauna.

Metinis Šv. Kazimiero i 
rapijos bazaras jau čia pi 
Draugijos ir visi rengė; 
darbuojasi, kad šis bazai 
būtų sėkmingas ir naudingj 
Girdėti, kad jame bus visoj 
nepaprastų linksmintojų, t

LIETUVIU RADIO PROGRAM 
Trečiadieni 7:00 p.m. SeSt 8:00 p. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2987
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roma
i (Ramanauskas)
; LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vemon St.,
; Philadelphia, Pa.
^Moderniška laidojimo {staiga.
*del3, graži koplyčia, erdvi salS. 
ikelelvlngioms sutelkiama nakvj 
! Viskas nemokamai. Kreipkitės 1, 

dieną ar naktį.

reporteris a- 
jposl d. —

kęs savo pasitenkinimą, ar primindamas, kaip malonu 
gerai uždarytame kambary, ar liaupsindamas, kaip 
gera prie degančios ugnies.

— Tačiau nešilta, — prabilo teta. ■— Nuostabu! Ma
no augime per Velykas jau baltais rūbais nešiodavo.

— Ar jums tikdavo balti rūbai? — ūmai paklausiau.
Teta, numačiusi ką nors įžūlaus, prieš atsakydama 

metė į mane įspėjamą žvilgsnį.
— Žinoma, labai.
—O! — sušukau tokiu balsu, kad neliko jokios abe

jonės dėl mano įsitikinimo.
— Mano augime, — tvirtino teta, — mergaitės tik 

klausiamos kalbėdavo.
— Teta, ar jūs jaunystėj nekalbėdavot?
— Tik kai klausdavo, ne kitaip.
— Teta, ar visos mergaitės buvo panašios į jus?
— žinoma, seserėčia.
— Biauri gadynė! — atsidusdavau pakeldama į dan

gų akis.
Klebonas prikaišiodamas žiūrėjo į mane, o teta žval

gės į įvairius ant stalo stovėjusius daiktus, aiškiai gun
doma kuo nors siūbtelti man į galvą.

Pasikalbėjimas, pasiekęs tokį aštrumą, staiga nu
slūgo ligi tol, kol kartūs mano tetos jausmai, sulai
komi visomis valios jėgomis, susyk sprogdavo, kaip 
mašina nuo per didelio garo slėgimo. Savo rūstybę ji 

"Išliedavo ant viso pasaulio. Baigiantis pietums iš vy
rų, moterų likdavo tik baisi maišalienė — ne iš kau
lų ir mėsos, bet visokios rūšies baisenybių.

— Vyrai neverti nė keturių šuns kojų! — sakė teta 
savo įprastu balso skambumu ir elegantiškumu.

Klebonas, kuris beviltiškai žinojo tikrai nesąs mo
teris, nuleido galvą ir atrodė gailesčio apimtas.

— Koki netikėliai! Koki niekšai! — varė ji, žiūrėda
ma įtūžusi į mane, lyg aš būčiau priklausiusi anai gi
minei.

— Hum! — atsakė klebonas.
— Vyrams rūpi tik smagintis, valgyti! — nesiliovė 

'teta, kuriai ant širdies gulėjo jos vyro paliktas ne
turtas. — koki šėtono ramsčiai!

— Hum, hum! — sušukau nekantriai. — Tie „hum!” 
nėra per daug stiprūs argumentai.

— Prašau, prašau, — sakė tas šaunus vyras, ku
riam trukdė užkandžiauti, — manau, kad ponia per 
smarkiai išsireiškė sakydama „šėtono ramsčiai”. Bet 
teisybė, kad daug vyrų neverti didelio pasitikėjimo.

— Ar jūs, kaip Pranciškus I, labiau mylite moteris? 
— nekaltai tariau.

— Po perkūnų! — suriko teta, kuri šiuo dar iš savo 
vyro skolintu ir jai atrodžiusiu tikrai aristokratišku 
posakiu pakeisdavo stipresnius žodžius. — Po perkūnų! 
Nutilk tamsta, kvaile!

Bet klebonas jai davė paslaptingą ženklą, ii’ ta puiki 
dama prikando lūpas.

— Ir jūs didvyriai, klebone? O jūs graikai, romėnai?
— O, šios gadynės vyrai visai nepanašūs į juos! — 

sakė klebonas, visai įsitikinęs, kad ištarė didelę teisybę.
— Ir kunigai?
— Jų tai neliečia, — atsakė jisai šypsodamasis.
Panašūs nedasakyti pasikalbėjimai mane baisiai er

zino. Numaniau, kad man uždarytas minčių ir jaus
mų pasaulis, kurį netrukus surasiu. Aš abejoju visiš
ku tetos atsiliepimų apie žmones teisingumu, bet supra
tau, kad daugel dalykų nežinau ir kad man gresia dar 
ilgai savo nežinojime trūnyti.

Vieną rytą, kai galvojau apie šią biaurią padėtį, stai
ga man dingtelėjo pasiteirauti trijų žmonių, kuriuos 
kasdie matydavau: ūkininko Jono, Perinės ir Suzonos.

Pastaroji buvo gyvenusi mieste, todėl nusprendžiau, 
kad jos nuomonė bus paremta dideliu patyrimu, ir ją 
pasilikau pabaigai.

Usimečiau gaubtuvą, pasiėmiau klumpes ir nužings
niavau į ūkį, buvusį už kilometro nuo mūsų namo.

Šlepsėdama, brisdama, klimpdama atsivariau ligi 
Jono, kuris valė žagrę.

— Labas, Jonai.
— Labutis, panelyte! — atsakė Jonas,' pakeldamas 

savo vilnonę kepurę, nuo ko jo plaukai ant galvos pa
sišiaušė tiesiai aukštyn. Kai jų niekas neslėgdavo, tai 
jie dėl savo keisto temperamento darydavo šitą ne
didukę gimnastiką.

— Atėjau pasiteirauti labai, labai svarbaus daly
ko, — tariau pabrėždama „labai”, nes norėjau suža
dinti jo protą, kuris buvo linkęs kažkur atsidurti, kai 
su juo kalbėdavai.

— Mielai, panele.
— Teta sako, kad visi vyrai yra niekšai. Ką pats apie 

tai manai, Jonai?
— Niekšai! — pakartojo Jonas ir taip išvertė akis, 

lyg prieš save būtų baidyklę išvydęs.
— Taip, bet čia tetos nuomone. O pats ką galvoji?
— Po plynių, kodėl ir taip negalėtų būti!
— Jonai, čia dar nėra nuomonė! Na, ai’ tiki— taip 

ar ne, — kad vyrai apskritai yra niekšai?
Jonas dešiniosios rankos smilium pirštu parėmė nosį, 

o žinome, kad tai didelio susimąstymo ženklas.
Valandėlę pagalvojęs jis man aiškiai ir galutinai 

atsakė:
— Klausykit, panelyte, aš jums pasakysiu: gali būti 

ir taip, gali būti ir ne.
— Avine! — tariau jam nepatenkinta tokiu kvailu 

padaru.
Jis išplėtė akis, išplėtė burną, išplėtė, rankas, jis 

visas būtų išsiplėtęs, jei būtų galėjęs, savo nustebimui 
geriau parodyti.

Grįžau į Krūmynės kiemą, keikdama purvyną, klum
pes, Joną ir save pačią.

— Perine! — riktelėjau. — Eikše!
Perinė, šveitusi pieninėj puodus, tuojau atlapsėjo, 

pasiraitojusi rankoves, su dilgėlių gniūžte saujoj, rau
dona kaip obuolys, su kepuraite ant pakaušio kaip bu
vo pratusi.

— Ką manai apie vyrus? — paklausiau ją.
— Apie vyr...
Ir Perinė iš obuolio pasidarė kaip bijūnas, paleido 

dilgėles, paėmė prikyštės kampą, pakėlė kairiąją ko
ją, o ant dešiniosios stypsojo, spoksodama į mane.

— Na atsakyk gi! Ką manai apie vyrus?
— Matai, panelė įsigeidė pajuokauti.
— Ne, rimtai kalbu. Atsakyk. Greit!
— Po šimts, panele! — tarė Perinė, stipriai stoda

ma ant abiejų kojų. — Kai bernai dailūs, tai man ro
dos, kad pasitaiko matyti ir blogesnių dalykų už juos.

Dėl šitokio sprendimo smarkiai susigalvojau.
— Aš nekalbu apie kūną, — pradėjau truktelėjus pe

čius, — bet apie dvasią.
— Tikrai, jie man atrodo labai meilūs, — atsakė 

Perinė, o mažos jos akutės žvilgėjo.
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— Ką, ar nemanai, kad jie plėšikai, niekšai, seto 
ramsčiai?

Perinė iš visos gerklės nusikvatojo.
— žiūrėkit, panele, tie niekšai taip dailiai šne] 

kad...
Čia ji nutilo, su kumštim smarkiai trinkteldama £ 

į galvą. Ji rangė savo prikyštę, nukarino akis ir at 
dė pasiryžusi sprukti.

— O paskui? Baik gi!
— Panele nori, kad kvailystes plepėčiau, taip! Ei

sau. L
Ir ko gražiausiai toptelėjusi prieš mane, ji dingo p| 

ninėj ir užtrenkė duris man panosėj.
— Kodėl ji turėjo sakyti kvailystes?... Na, liko 

Suzona. Kažin ar ji šnekės?
Įėjau į virtuvę. Suzona, nustvėrus šluotą, reng Apriestą

ją smarkiai paleisti į darbą. Man atrodė, kad jos si( Ęį įar0 
buvo apsiniaukus, ir maniau, kad būtų paranku, pr įįmąsDamįn_ 
klausiant, griebtis šiaip kokio atsargaus žodžio. ] ihivouž lai/

— Kaip žvilga ir koki dailus tavo variniai indai, 
tariau jai meiliai.

— Darai, ką gali, — suniurnėjo Suzona. — O | 
kas nepatenkintas, tegu bando man pasakyti.

— Suzona, tau puikiai nusisekė viščiuko kepsnis, 
kalbėjau drąsos nepamesdama. — Turėtum mane ; 
mokyti, kaip jį daryti.

— Tai ne jūs darbas, panele; eikit į savo kambarį 
duokit man ramybę virtuvėj.

Mano tvirkinančios priemonės negelbėjo. Tada p 
leidau ugnį į kitą vietą. ' j

— Žinai ką, Suzona? Jauna turėjai būti labai dai| 8av0 
— tariau, viena sau galvodama, kad, jei būčiau j 
vyras, pečiuj ją iškepčiau, norėdamas ja nusikratyti.

Paliečiau jautrią stygą, nes Suzona teikėsi nusiš 
ti.

— Viskam esti laikas, panele.
— Suzona, — kalbėjau pasinaudojus tuo trapiu 

švelnėjimu ko greičiau prie savo klausimo prieiti. 
Norėjau tavęs pasiteirauti... Ką manai apie vyrus, 
moteris? — pridėjau pagalvojus, kad bus gudriau sat 
tyrinėjimą praplėsti abiem lytim.

(Bus daugiau)

vo pergy 
jimo „ki 
mierai, i 
tavo uol

Laido! 
d. Išreiš 
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Lazimiero Parapija 

ir Earp Si,

abeth, N. J

lūšių linksmybių, gražioj 
ūsokių gėrimėlių, kiek tik

etro ir Povilo par. baž- 
| moterystės sakra- 
briėmė: Albertas Jo- 
Įarbačauskas su Ona 
i, Herbert Movelle su 
latulaitis, Joseph Vol
ių Izabelle Laucius. —

visą savaitę, bet tikrai da
lyvaus Lietuvių Dienoje. Jis 
veda stiprią agitaciją už Lie
tuvių Dieną laiškais, telefonu 
ir žodžiu. Linkime jam sma
gaus poilsio!

Red.

Paterson, N. J

laiką grieš garsi ir nauj^ 
i ir linksmi būti, kol tik

mirškite atsilankyti!

JSRAS RAšODa

Penktosios Karo Paskolos Pasisekimas Pagreitins Perga
lę, Paskubins Pasaulini Teisingą Taiką!

------------------ ---------------- — Generolas Eisenhower kreipiasi: ■

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Skirtumas
Povilas: Koks skirtumas

3 vai. ryte 
phijoj prie 
dėtos chemi- 
rekių sandė- 
• baisus gais- 
baisus degi
nės liepsnos, 
ir kitas gre- 
pšvietė kaip 
jsnos pradė- 
ežirbos kilti, 
visa apylin- 
Galybė gais- 
3vų užpildė 
iepsnojo, kol 
Iri pagrindų, 

daug ir gerai 
žiagos, todėl 
(gelbėta. Da
lo, kad ir ak- 
?ę. Gretimą
ja! taip išsi- 
o iš savo na- 
darbužiuose, 
bėgiojo ne- 

i ir kaip gel- 
.isių liepsnų, 
jos sudegins 
isi Wharton 
entojai suki- 
) į didžiausią 
aukė ar bi jo
nų, kurie ga- 
kitus namus 
įgąsdinti gy-

®*ijų sąryšio susirinki- 
yo birželio 29 d. poli- 
ubo salėje. Vadovavo 
i. Milinavičius. Nutar
tos metu neturėti su
lų. Jei bus reikalas, 
ūkiamas nepaprastas

jau metaitb “™aS-. T . . . ~. 
būdamas« ssta ap,e Lietuv"iDle- 

fike, nepamš? 
ir ypač savoj 
ir savo sūiį 
matė, bet fe 
ir stiprus ų įrais. Tuo 
si susitikti ® 
ir gerai

Karyslafe; skienė savo darbą pui-

elio 18 d. Karo bonų 
lota už 18,000 dol per 
| Building Loan: Pra- 

Baltrukonis. Nutarta 
jidarbuoti, pardavinė- 

> rūpinasi 
dyniečiai, paruoškite 
r visa valdyba. Rašt.

Bonų platinimo vajus pui
kiai sekasi. Bet galėtų būti 
ir geriau. Platinimo centras 
yra parapijos salė, 147 Mont
gomery Str., kur bonai par
davinėjami kiekvieną vakarą, 
o sekmadieniais po kiekvienų 
mišių.

Visi lietuviai, kurie perka 
ar jau pirko bonus kitur, pra
šomi įsiregistruoti lietuvių 
komitete.

Patersoniečiai pasiryžę uo
liai paremti lietuvių Ameri
kiečių Informacijų Centrą. 
Tuo daug rūpinasi draugijų 
sąryšio sekr. Juozas Jokuba- 
vičius. Netrukus LAIC gal 
bus pasveikintas su visa šim
tine.

„Momentuose krizės, pa
liečiančios mūsų gimtąją 
šalį, Amerikos žmonės vi
suomet susitelkdavo prieš 
pavojų drąsa, tikėjimu ir 
pasiryžimu.

„Per paskutinius dvejis 
metus mes buvome vienoje 
tokių krizių, gal didžiau
sioj mūsų istorijoj. Mūšio 
lauke ir namų fronte vyrai 
ir moters kasdien uoliai 
didžiai aukojasi, kad mūsų 
gyvenimo laisvė būtų ap
saugota.

„Šiuo metu eina Penkto
sios Karo Paskolos vajus 
pinigams sukelti, kad šis 
konfliktas būtų greičiau
siai užbaigtas ir kad būtų 
ko mažiausiai gyvybių au

kų. Vajaus pilnas pasise
kimas sutiks karo lauko jė
gų džiaugsmingą pritarimą 
ir tai bus atnaujintas įro
dymas, kad visi amerikie
čiai yra vienas tvirtas pa
siryžimo frontas šiame di
džiajame kare.

„Visi mes giliai tikime, 
kad greit pasaulis bus su
grąžintas teisingai taikai. 
Dievui padedant, kol mes 
galėsime pasiekti mūsų 
sapnų laimingo įvykdymo, 
kiekvienas turime be ato
dairos ieškoti kelių ir prie
monių savo šalies tarnybai 
padidinti. Šiuo metu mes 
tai galime padaryti pirk
dami bonus. Padarykime 
šią pergalę greita ir le
miančia.”

iaryta labai

lauskas
ABORTUS
ir New Jersey 
•e

doje prašau
manės

. 2nd St.

ia, Pa.

ieka; visiems labai pa- 
?. p. Jankauskienė ir 
aug dirba Raud. Kry- 

mę ir artfekuriame lietuviai turi 
tyrių, kurio centras 
)avis Ave., Kearny, N. 

Jis taip ng Vardo dr-jos salėje.
i 1 t

siunčia vi

miršta ir ju; 
visokių dį

syti, kad du; 
dieną gauni 
suomet kelis: 
gauna.

os 2 d. čia plačiai pa- 
,New Yorko apylinkės 
tų Dienos skelbimų la- 
Lietuvių Diena bus lie- 

L, šį sekmadienį, Klas- 
tarke, Maspethe. Visi, 
nori važiuoti drauge, 

darbuojas ki,te 1 v.aL popiet .prj? 
Mtn r0 jos s?,es ‘,r £

Pi-jsH mosime ne vėliau 1:30
_ _ n ’ f piet. Plačiau sužinosite nepapnię J Stasilionio. gyv. 426 

tr„ East Newark, N. J. 
L. Milinavičius, Baltru- 
arrisoniečiams ir kear- 
is, nes daugybė debesų 
pusės eina Klasčiaus

Metinis šr 
rapijos ba& 
Draugijos i

II
LIETUVIU'

TreMalNlĮ

j«u m
Koresp.

Patersoniečiai žada gau
siai dalyvauti Lietuvių Die
noje liepos 9 d. Maspethe. Vi
si gausiai dalyvaukime!

— Aug. Misiūnas, par. za
kristijonas, yra susirgęs. Gu
li šv. Juozapo ligoninėje.

— Sutvirtinimo sakramen
tą parapijos vaikams suteikė 
Newarko vyskupas pagelbi- 
ninkas. Patersono vyskupas 
tebeserga.

Linden, N. J.

Šį Skelbimą aukoja

LITHUANIAN UNIVERSAL BUREAU, INC.

Į Teito

r Britain, Conn.dm ’
1113 Mt' piknikas pavyko

PbM 7 vienybė, ten stipry-
tnBsH

[ Atostogauja
įerikos” reporteris a-
uja nuo liepos 1 d. —

Lindeno lietuvių centrali- 
nis komitetas daug dirba. Ka
ro bonų jau parduota už $15,- 
000.00-

Aukojo $60 Raudonajam 
Kryžiui. Aukas sudėjo drau
gijos ir atskiri asmens.

Komitetas darbuojasi ir to- 
liaus. Dabar rūpinamasi karo 
bonų vajumi. Bonus pirkti ga
lima pas visus komiteto na
rius.

Rep.
et POPiil

G^jORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

savo sunkiai uždirbtas san
taupas.

Prieš kiek laiko Juozas 
Karvelis grįžo į Omahą ir ap
sigyveno savo name. Dabar 
jis buvo senelis ir negalėjo 
dirbti. Tačiau jis visados tu
rėjo auką bažnyčiai. Jis ge
rai suprato tą tiesą, kad žmo
nės, kurie lanko bažnyčią, ją 
palaiko. Žinodamas, kad O- 
mahoje reikalinga didesnė 
mokykla,jis paliko dalelę sa
vo santaupų tam tikslui. Tai 
pirmutinis šios kolonijos lie
tuvis, kuris tai padarė. Jis 
buvo tikrai geradarys. Dieve, 
atlygink jam amžina laime.

Išvyko kariuomenėn
Charles Kusleika, mūsų pa

rapijos komiteto nario sūnus, 
išvyko į kariuomenę. Jis yra 
vaistininkas, dirbo mūsų apy
linkėje ir buvo geras parapi
jos rėmėjas.

Vietinis

Chicago, Ill.
Čikagos advokatų organi

zacija savo metiniame susi
rinkime indorsavo lietuvį ad
vokatą Antaną A. Olį, kaipo 
tinkamą kandidatą į miesto 
teisėjus.

Leitenante Onutė Bernati- 
tus (Bernataitytė), vienintelė 
laivyno slaugė, ištrūkusi iš 
Korregidoro, šiomis dienomis 
paskirta svarbiam darbui 
Great Lakes laivyno centre. 
Lt. Bernatitus yra trijų mė
nesių Bataane veteranė. Ji 
buvo išlaisvinta submarine. 
Ji turi Legion of Merit ženk
lą ir Presidential Unit citaci- 
ją. <

dvidešimt dvejų metų kuni
gystėj sukaktį. Jojo parapi
jiečiai ir draugai linki jam su
laukti savo sidabrinio kuni
gystės jubiliejaus.

Vienoj Čikagos mėgia^ 
miausių kavinių yra šokėja 
Elena Noreikaitė. Nuo savo 
jaunystės dienų pamėgo is
panų tautinius šokius, šian
dien jai tenka garbė būti vie
nai geriausių ispanų šokių 
šokėjų šiame rajone.

Jaunas lietuvis žavi klau
sytojus su savo „tūkstanti
niu” pianu-akordijonu didžiu
liam Drake Hotel, „Jaar” res
torane.

ą, ar nemanai, kad jie plėšt 
ii?
lė iš visos gerklės nusikvatoja 
iūrėkit, panele, tie niekšai ?

s posakis tinkamai at- 
tis, mib# D j a gražiai pavykusią 
eleleinjime jos meįįnę pramogą— 
VU“ , ą. Vienybė ir uolumas 

•engėjų ir darbininkų 
jo ir iš tikrųjų atsto- 
isislėpusią saulutę, ku- 
įsirodė birželio 25 d.
j visų 400 atsilankiusių 
lėl dvelkė karštesnė 
ūmo ir vienybės mei-

vo pergyvenimus kaipo tikė
jimo „knygnešys”, šv. Kazi
mierai, užtark pas Dievą šią 
tavo uolaus tarno vėlę!.

Laidotuvės įvyko birž. 27 
d. Išreiškiame gilią užuojau
tą jo gyvenimo ištikimai žmo
nai, trims dukterims, kurių 
viena tarnauja kariuomenėj 
kaipo WAC. ir sūnui kariui 
Jonui.

Prašome pasimelsti už Pet
rą Pavasarį, kuris sunkiai 
serga.

Mt. Carmel, Pa.

i nutilo, su kumštini smarkia praėjusiais metais. A.r 

Ji rangė savo prikyštę, n’f 
ryžusi sprukti, 
paskui? Baik gi!

1 to, kad buvo matyti 
ir salėse daug parvy- 
iš kariuomenės aplan- 

inele nori, kad kvailystes p# ivelius, draugus, ir gi- 
tėvelius, draugus, ir gi-

gražiausiai toptelėjusi priešė aisenybes? žmonės ne
užtrenkė duris man paneš!

odei ji turėjo sakyti kvailf 
Kažin ar ji šnekės?
į virtuvę. Suzona, nustik 

■kiai paleisti į darbą. Mam 
įsiniaukus, ir maniau, kad o- l

it, griebtis šiaip kokio atsaiq 
ii p žvilga ir koki dailūs tave ] 

iai meiliai.
arai, ką gali, — suniurnėjo'] 
atenkintas, tegu bando n®/| 
izona, tau puikiai nusisekė'M 

j drąsos nepamesdama. - i 
kaip jį daryti.

ii ne jūs darbas, panele; eiK j 
nan ramybę virtuvėj.

tvirkinančios priemonės 
ignį į kitą vietą. ' 
nai ką, Suzona? Jauna turė> I
iu, viena sau galvodama. M 
►ečiuj ją iškepčiau, noreda^filgos ir sunkios vidurių 

iiau jautrią stygą, nes

jo aukoti pinigus, nes 
kad prisideda prie sta- 
darbo, kuris po karo 

■kaipo tinkamas pamin- 
lems, kurie žuvo už lais- 
I priglaus likusį jauni- 
r. Andriejaus parapijoj.

I kas negalima tiksliai 
llbti, kiek liks gryno pei
kt tikimasi apie $1,200. 
finam ir linkime parapi- 
Imigams turėti daug to- 
ražių pramogų. Dėkoja- 
Ingimo komitetui ir dar
bams, kurie tikrai savo 
Rrentimu pridavė daug 
los šilumos apsiniauku- 
lienai.

Birželio 25 d. įvyko Karių 
Motinų klubo susirinkimas. 
Buvo nutarta priimti karių 
žmonas ir seseris. Aptarta ki
ta pramoga, kuri įvyks kada 
nors ateity. Visu uolumu jos 
ruošiasi pagelbėti sūnums ne 
tik dvasiniai, bet ir medžiagi
niai.

Omaha, Nebr.

M.

skam esti laikas, panele, 
izona, — kalbėjau pasinį: 
mu ko greičiau prie savo 
i tavęs pasiteirauti.. Ką 
? — pridėjau pagalvojus. 
ną praplėsti abiem lyti®

ligos mirė a. Jonas Ri- 
ąs, gyv. 16 John St. Pa- 
ružgeso šio kilnaus lie- 
Į kataliko uoli dvasia, 
r sunkiose skausmų su- 
tose valandose mylėjo 
Ibėti apie Lietuvą ir sa-

Pasimirė geradarys
Birželio 29 d. palaidotas 

šv. Antano bažnyčios Juozas 
Karvelis, labai sirgęs ir ne
galėjęs pasikelti iš lovos per 
5 metus. Jis labai kentėjo, ir 
jo rūpestinga žmona turėjo 
daug vargo. Ligos metu ta
čiau jis visados buvo links
mas ir patenkintas.

Jis labai mylėjo Bažnyčią. 
Kai Omahoje parapija orga
nizavosi, mes randame ir 
Karvelį, kuris rūpinosi baž
nyčios statymu ir jos palai
kymu. Vėliau gyveno Detroi
te. Ten jis ne tik dirbdavo ir 
aukodavo dėl bažnyčios rei
kalų, bet ir buvo paskolinęs

iš

Drabužių Vajus
Bendro Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo Mt. Carmelio 
skyrius buvo paskelbęs dra
bužių rinkimo vajų. Komisi
ja (Ida Butts Morse, Lucy 
Urbonavičius, M. Leskaus- 
kaitė, Mar. Nedzinskaitė, o 
ypač spaudos sekretorius Ge
rald Beierschmitt, mokyklos 
vedėjas) uoliai dirbo. Vietos 
dienraštyj „Item” daug rašė, 
Komisija pasikvietė į pagelbą 
darbininkes-kus; miestelį pa
dalino rajonais ir drabužių 
kolektoriai-kos ėjo iš namų 
į namus. Skautai pagelbėjo 
sunešti drabužius. L. Urbana
vičienė su automobilium va
žinėjo po namus, kur buvo su
krauta didesnis skaičius dra
bužių. Daugelis savo vežimais 
vežė drabužius į parapijos 
mokyklą. Be skirtumo tiky
bos bei tautinės kilmės, visi 
nuoširdžiai ir dosniai parėmė 
šį kilnų darbą. Naujų ir labai 
geros rūšies drabužių dova
nojo lietuviams nuo karo nu- 
kentėjusiems. Iš viso Mt. Car- 
mely drabužių gabalų surink
ta 8,150; jų svorįs siekia 6,- 
500; jų vertė apie $17,500.00-

Šis drabužių vajus įrodo, 
kiek Amerikos lietuviai ir jų 
prieteliai užjaučia nukentė
jusių nuo karo lietuvių sun
kią būklę.

Gimbel Brothers leidžia 
mėnraštį „The Gimbelite”, 
kurio birželio laidoje teko pa
matyti žinutę apie ten dir
bančią Albiną Garliauskaitę. 
Žinutėje Albina vadinama ar
tiste.

X.X.

Daktaro A. R. Lauraičio 
sūnus Lt. Lawrence A. Lau
raitis iš Laivyno departamen
to gavo oro medalį Boco Chi- 
ca, Fla., kai jis nusileido į 
audringą jūrą ir išgelbėjo oro 
katastrofos jūrininkus, 50 
mylių nuo arčiausio žemės 
kranto. Jis yra Northwestern 
universiteto alumnas. 1941 
m. pradėjo lakūno mokslą 
Glenview. Lt. Lauraitis buvo 
lakūnų mokytojas Corpus 
Christi, Texas ir Norfolk, 
Virginia.

Kun. Antanas Miciūnas, M. 
I. C„ baigė žurnalistikos 
mokslus Marquette universi
tete, Milwaukee, Wis.

Kontraktoriaus Alfonso 
Dambrausko duktė Lillia Do
rothy ištekėjo už lakūno Lt. 
Ralph Joseph Misinaus, San 
Francisco, California. Jauno
ji yra Illinois universiteto 
studentė.

Dariaus-Girėno Postas 271 
ruošia paminėti didvyrių Da
riaus ir Girėno skridimo su
kaktį liepos 16 d. Marquette 
Park, prie Dariaus-Girėno 
paminklo. Vedėju išrinktas 
teisėjas Jonas T. Zuris.

Postas nutarė pirkti naują 
vietą šalia savo salės 44th ir 
South Western Ave. Bus į- 
rengtas knygynas, skaitykla 
ir kiti kambariai.

Kun. V. Mikolaitis, prieš 
vienerius metus įšventintas, 
paskirtas vikaru į Brighton 
Park.

Gimimo P. Š. parapijoj da
bar yra penki kunigai: klebo
nas kun. Jurgis Paškauskas, 
kun. S. Petrauskas, kun. V. 
Urba, kun. Zakarauskas ir 
kun. Deksnys (Dėdė).

Sioux City, Iowa, lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jur
gis Čėsna šį mėnesį minėjo

Ateitininkų nariai pagerbė 
savo uolią veikėją Antaniną 
Navikaitę gimtadienio proga. 
Buvo graži puota „Blue Da
nube” kavinėje.

Tėvų Marijonų klierikai: 
Vincas Raitelis, Jonas Skro
denis, Jonas Savukynas, Sta
sys Saplys ir Vincas Parulis 
ruošiasi kunigystės šventini
mams, kurie bus gal rugpiū- 
čio m. vidury.

Mikas Vaidyla atidarė Či
kagos lietuvių penktos karo 
paskolos bonų vajų per So
phie Barčus radijo programą. 
Jis skatino lietuvius pirkti 
bonus, kad išpirktų bonus 
virš savo normos.

Bostonietis Jonas Zaikis, 
baigęs medicinos mokslą Lo
yola universitete, gavo iš ka
riuomenės leidimą metams 
praktikuoti mediciną šv. Kry
žiaus ligoninėje, Čikagoje. 
Jaunas gydytojas yra veik
lus Ateitininkų draugovės 
narys ir šokių grupės daly
vis.

Studentavimo dienomis 
Marianapolio kolegijoj S-Sgt. 
Jonas Pusčius iš Athol, 
Mass., buvo geriausias spor
tininkas. Savanoris Jonas 
Pusčius jau ketvirti metai 
tarnauja Dėdei Šamui. Jis 
per metus buvo Havajų salo
se ir dalyvavo karo mūšiuose 
Pacifiko dalyse. Jonas Pus
čius dabar lavina kitus ka
reivius Fort Bragg, North 
Carolina.

S-Sgt. Juozas Kaminskas, 
aplankęs savo gimines Čika
goj, išvyko į savo stovyklą.

Du Marianapolio studentai 
netikėtai susitiko Italijoj: 
Jonas Kulikauskas ir Edvar
das Markevičius. Abu jau
nuoliai buvo klasės draugai 
ir sykiu dalyvaudavo sporte.

Jonas A. Stoškus

Lėktuvų Gamyba 
Padidinta 

t

Gegužės mėn. orlaivių ga
myba prašoko visas progra
mas 2 procentais, išleisdama 
8,902 visų tipų orlaivių, pra
neša Charles E. Wilson, lėk
tuvų gamybos viršininkas.

„Ypatingai džiuginantis 
reiškinys, kad pirmą kartą 
visi bombonešių fabrikai pa
siekė ar prašoko jų individu
alines mėnesio programas,” 
pasakė Wilson. „Tai inima 
skubiai reikalingus keturių- 
motorų, tolimų-šaudymų 
bombonešius. Viršprogrami- 
nė gamyba buvo taip pat at
likta labai reikalingoje trans
porto lėktuvų kategorijoje.”

Romas iš Vakarų Indijos

Washingtonas. — Buvo su
teiktas leidimas importuoti 
romą iš prancūzų Vakarų In
dijos, praleidžiant 4,480,000 
galionų per 90 dienų po to, 
kai bus suteiktas paskutinis 
leidimas, kurie dabar ruošia
mi įteikti aplikantams, pra
neša Karo Gamybos Taryba.

tarp siuvėjo ir vagies ?
Tadas: Jokio. Vienas ap

rengia, kitas nurengia.

Nepakenčiama žmona
— Mano žmona tiesiog ne

pakenčiama... Kasdien prašo 
ir prašo pinigų.

— O kur ji juos visus pa
deda?

— Nežinau. Mat, aš jai dar 
nesu jų davęs.

Nežinojo
Mokytoja: Vincuk, ką dau

giausia Kubos kraštas užau
gina?

Vincukas: Nežinau.
Mokytoja: Nežinai... Na, 

pasakyk, iš kur jūs gaunate 
sau cukraus?

Vincukas: Dažniausiai pa
siskoliname nuo kaiminkos 
Alaburdienės.

Pianistai
Mažukna: Žmonės kalba, 

kad garsusis Paderewskis 
jaunystėje taip uoliai lavino
si piano skambinime, kad jis 
suparaližavo du dešinės savo 
rankos pirštus.

Biekša: Tai niekis. Mūsų 
name gyvena jauna panelė, 
kuri visus apylinkės žmones 
suparaližuoja, kai ji mokosi 
pianu skambinti.

Kirpykloje
— Atleisk, tamsta... Tams

ta juk spiaudai ant šepetėlio!
— Tai tik svetimiesiems. 

Saviesiems tiesiog į barzdą.
Pranas Bekampis

1945 metų kviečių derliui 
numatoma visame krašte ap
sėti nuo 67 iki 70 milijonų ak
rų. šių metų kviečių derliui 
maždaug buvo apsodinta 67 
milijonai akrų, gi 1943 metų 
derliui — 55 mil. akrų.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
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LIETUVIŲ DIENA
SEKMADIENĮ

Liepos-July 9,1944
KLASČIAUS - CLINTON PARKE IR SALĖJE

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

PARKAS ATDARAS NUO 1 VAL. POPIET

Programa nuo 4 vai. Šokiai nuo 6 vai. vak.

ŠOKIAMS GROS A. PAVYDŽIO ORKESTRAS

SODALIETĖS SUDARĖ 
SAVO APSKRITĮ

Birželio 25 d. Brooklyno 
šv. Jurgio par. salėje įvyko 
New Yorko ir New Jersey lie
tuvių parapijų sodaliečių pa
sitarimas apskričiai steigti, 
vykdant gegužės 21 d. suva
žiavimo nutarimą. Dalyvavo 
atstovės iš Brooklyno, Mas- 
petho ir Elizabetho parapijų.

Tartasi apie vietą 1945 me
tų suvažiavimui. Nutarta 
kreiptis į Harrison, N. J. So
pulingos Motinos par. soda- 
lietes. Jei ten nepavyktų, bū- 

_ tų kreipiamasi į Bayonnę.
New Yorko-New Jersey so

daliečių apskritis sudaryta ir 
valdybon išrinkta: pirm. Ju
zefą Zembrauskaitė, 61-61 
Maspeth Avė., Maspeth, N. 
Y.; vicepirm. Elena Krasaus
kaitė iš Elizabetho ir Agnie
tė Vasauskaitė iš Angelų Ka
ralienės par.; sekr. Morta 
Karpiūtė iš šv. Jurgio par.; 
ižd. Elena Matonytė iš Ap
reiškimo par.

Nutarta rengti apskrities 
išvažiavimą rugpjūčio 27 d. 
į Alley Pond parką, 233 Str. 
ir Norther Blvd., Little Neck, 
L. I. Tuo rūpinasi pirm. J. 
Zebrauskaitė. Rudenį numa
toma suruošti jaukią sociali

nę pramogą visoms lietuvai
tėms katalikėms mergaitėms.

Po posėdžių buvo draugiš
ki užkandžiai. Parodyti gegu
žės 21 d. suvažiavimo juodmi 
paveikslai, kuriuos nuėmė K. 
Motuzas. Visi jais džiaugėsi. 
Kas norėtų tuos paveikslus 
pamatyti, galėtų pasiskolinti 
iš šv. Jurgio par.

Tenka pasveikinti naujai 
susikūrusią New York-New 
Jersey sodaliečių apskritį ir 
palinkėti jai išaugti į tikrai 
rimtą, veiklų judintoją kata
likų jaunimo dirvoje.

Kun. C. E. Paulonis

Angelu Karalienes
Parapija

Šį sekmadienį, liepos 9 d. 
Šv. Vardo Draugijos vyrai 
eina bendrai prie šv. Komu
nijos 9 vai. mišių metu. Svar
bus susirinkimas įvyks tuo- 
jaus po 9 vai. mišių par. salė
je. Kaip bažnyčioje, taip susi
rinkime visi nariai ir geri pa
rapijiečiai vyrai prašomi da
lyvauti.

VISI KELIAI VEDA

Šį sekmadienį, liepos 9 d., 
visi keliai veda Maspethan. 
į Klasčiaus salę ir parką, kur 
įvyksta New Yorko apylinkės 
penkioliktoji Lietuvių Diena.

Viskas paruošta. Svečiai 
laukiami!

Plačiau skaitykite šio pus
lapio skelbime ir pirmo pus
lapio kvietime.

LIETUVIS ŽAIDĖJAS

Parapijos piknikui, kuris į- 
vyks rugpiūčio 20 d. Klas
čiaus parke, Maspethe, jau 
rengiamasi. Kadangi piknike 
bus renkama karališka 
ma,' tai kandidatai jau 
žiūrimi ir parapijiečiai 
kusuoja jų tinkamumą,
kalbama, kad šiemet bus 
dėsnis lenktyniavimas 
pernai. Sulauksime — tai 
žinosime, bet renkimės.

šei- 
nu- 
dis- 
Yra 

di- 
nei 
su-

Brooklyno Dodgers gavo 
smarkų iš New Jersey žaidė
ją lietuviuką, — 18 metų, 
Edvardą Mikšį.

Liepos 10 d., po vakarinių 
pamaldų, par. salėje bus pik
niko komisijos svarbus susi
rinkimas. Svarbu, kad para
pijiečiai, kurie domisi pikni
ko pasisekimu, gausiai susi
rinktų.

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

Rugpiūčio 1 ir 2 dienomis, 
mūsų parapijoje įvyksta me
tiniai didžiuliai atlaidai — 
Porciunkula — Šv. Pan. An
geliškos šventė. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

BAIGĖ MOKYKLĄ

VYRŲ IR MOTERŲ

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. Patyrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50
metŲ.

AURORA 5>

„Amerikos” skaitytojų An
tano ir Onos (Okaitės) Snieč
kų duktė Agnietė birželio 25 
d. baigė Blessed Sacrament 
mokyklą, gaudama Bishop 
McDonnell Memorial High 
School stipendiją (scholar
ship). Šia proga tėveliai savo 
graduantę apdovanojo karo 
bonu. Taipgi buvo ji apdova
nota gausiai giminių ir drau
gų. Prisiuntė pasveikinimą ir 
dovaną net jos dėdė, Master 
Sargeant, Albinas Okas, ku
ris dabar yra kur nors An
glijoje.

■VAW.WAVAW.W.1.

Radio Voice of the Lithuanians s
1PM £1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

APREIŠKIMO MOKYKLOS BAIGIMO PROGA

Dėkui mūs brangiam Klebonui už jo malonumą.
Mokyklos vaikai supranta jo širdies gerumą.
Savo tėvišku gerumu jis vaikus maloniai mokino, 
Prašė vaikus netingėti, net ir saldainius dalino.
Dėkui kunigui Petrauskui: savo pasiryžimu 
Prirengė jis gražiąsias kalbas mūs jaunimui.
Reikalingos bus tos kalbos ateities dienose, 
Kai kovos mūs sūnūs dukros pasaulio audrose.
Labai dėkui tėvui Kruzui už jo patarimus, 
Už jo darbą, už jo vargą, jojo prityrimus.
Štai būrelis vėl jaunimo, mokslui užsibaigus
Išein iš tėviškos globos, kuriai jis taip brangus.
Nuoširdžiausią dėkui tariu vienuolėms Seselėms, 
Už jų vargus, už jų darbus mums ir mūs vaikeliams. 
Išmokino mūsų vaikus, kaip Dievą mylėti, 
Gerbti tėvus, tautą, kraštą, Tėvynei padėti.
Didis dėkui vyresniajai, brangiai Nikodemai;
Ji auklėjo mūsų vaikus taip labai mylimai.
Sąžiningai juos globojo ir gražiai mokino, 
Atidžiai viską matė, juos nuo blogo gynė.
Mes iš toli atkeliavom laimės šios patirti,
Nes mes troškom šioj mokykloj vaikučius mokinti.
Sunki buvo mūs pradžia, teko daug kentėti,
Bet be vargo nieko gera negali turėti.
Bet kas paiso tojo vargo! Tikslas štai atsiektas — 
Jauniausios mūsų dukrelės pradžios mokslas baigtas. 
Katalikišką mokyklą mes labai brangikim,
Gausiai mes dėl jos aukokim, joj vaikus mokslinkim.

Suzana Gudaitienė

Brooklyno Lietiniai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

if* EINA

Entered as 
Office at E

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

radijo 
L tarėjo įdo- 
L ..Europą 
į minučių 
bėjo komen- 
:-įjimer.
įjo savo

LIET

vese. -

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

SERGA JUOZAS GINKUS

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOPIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirL
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Maspetho Žinios

iš

kostabiai į- 
Pasingai per 
ta Lietuvos 
Lvjsomybčs 
Liodaoapie 
kas seniai

siadoi

ir kiti

SUSIV. 135 KP. NAR]

L. K. Susiv. A. 135 ku 
susirinkimas bus šį sel

^Brooklyno 
Utis „Tab- 
: redakcinį 
< Lithua- 
M tau- 
L ir nepri-

Birželio 28 d. Grovel Cle- ... _
veland High School baigė 344 dienį, liepos 9 d., tuojaj^ apie

• Leonardas Šimutis, ALT. 
pirmininkas, pravažiuoda
mas, buvo sustojęs New Yor
ke pas prof. Pakštą. Liepos
4 d. jis dalyvavo Naujosios 
Anglijos lietuvių konferenci
joje.

• Dr. P. Grigaitis ir M. Vai- 
dyla, ALT. sekretorius ir iž
dininkas, liepos 1 d. lankėsi 
New Yorke ir tarėsi su Lie
tuvių Amerikiečių Informa
cijų Centro tarnautojais.

• Pranas Bajoras ir vėl 
vienbalsiai SLA. seime buvo 
perrinktas „Tėvynės” redak
toriumi. šiuo metu jis rūpi
nasi penktosios karo pasko
los vajaus pasisekimu.

•Kun. M. Urbonavičius, M.
I. C., tėvų marijonų semina
rijos profesorius, šiuo metu 
būna Bayonnėje, kur pagelb
sti kun. M. Kemėžiui. Liepos
5 d. lankėsi „Amerikos” įs
taigoje.

® Liepos 9 d., šį sekmadie
nį, visi keliai veda niekur ki
tur, kaip tik į New Yorko a- 
pylinkės Lietuvių Dieną, bū
siančią Klasčiaus parke ir sa
lėje.

• Apreiškimo bažnyčios di
dysis altorius už poros mėne
sių bus naujai puošiamas.

• Harrisono—Kearny šv. 
Vardo draugija laiminga tu
rėdama 40 berniukų būgnų ir 
švilpukų beną. Liepos 9 d. šis 
benas džiugins Lietuvių Die
nos dalyvius.

• Ona Miklasevičienč, „A- 
merikos” skaitytoja ir rėmė
ja; savaitę poilsio praleido 
Marianapolyje 
nių Seseles.

•Eugenijus 
reiškimo par.
ninkas, praeitą savaitę išvy
ko į kariuomenę.

• Adv. Ant. Olis buvo su
stojęs New Yorke. Jis yra 
respublikonų kandidatas į 
Chicagos teisėjus. Brooklyne 
susidarė jo kandidatūrai 
remti komitetas. ■

® Pr. Mocejūnienė iš 
chesterio buvo atvykusi 
viešėti pas savo dukterį ir 
žentą Laučkas.

® Gertrūda Tvaskaite bai
gė aukštesnę mokyklą. Tai 
„Amerikos” rėmėjų Anelės 
ir J. Tvaskų dukrelė.

• Prof. K. Pakštas perėmė 
„Lithuanian Bulletin” leidi
mą ir redagavimą. Pulk. K. 
Grinius lieka redakcijos na
riu.

• Juozas Skarulis, karys, 
Gvadalkanalo kautynių vete
ranas, liepos 9 d. susituoks 
su Sarah Clawson.

• Parapijų p’knikai šiemet 
bus Klasčiaus parke: liepos 
23 d. — Apreiškimo, rugpiū
čio 6 d. — šv. Jurgio, rugpiū
čio 20 d. — Angelų Karalie
nės par.

Juozas Ginkus, saldainių 
krautuvės savininkas, lietu
viškos radijo programos lai
kytojas ir vedėjas, darbštus 
visuomenės veikėjas, yra sun
kiai susirgęs. Birželio 30 d. 
turėjo išeiti į Bushwick li
goninę, kur prabus kurį lai
ką. Dešinėje kojoje jį vargi
na dideli skausmai.

Linkime J. Ginkui laimin
gai ir veikiai išsveikti, o jo 
šeimai reiškiame užuojautos.

IŠTEKĖJO BUTKICTĖ

Elena M. Butkiūtė, Jono 
Butkaus duktė, ištekėjo lie
pos 3 d. už Paul Allgiers. Šliū- 
bas buvo Apreiškimo par. 
bažnyčioje.

Vestuvių puota įvyko Nie- 
derstein restorane, kur daly
vavo jaunavedžių artimi gi
minės. Jaunavedžiai labai ge
roje nuotaikoje išvyko vestu
vinei kelionei į Lake George. 
Sugrįš apie liepos 13 d.

Jaunavedžiams linkime 
gražiausio pasisekimo.

J. P. B.

KARIŲ VESTUVĖS

pas Vargdie-

Jankus, Ap- 
choro pirmi-

Liepos 9 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje per 10 vai. mišias 
priims šliūbą karys Juozas 
Skarulis ir WAC. St. seržante 
Sarah D. Clawson.

Būsimas jaunavedis yra 
žinomų Brooklyno veikėjų 
Skarulių sūnus, o jaunoji — 
kilusi iš So. Dakota valsty
bės. Neseniai ji priėmė katali
kų tikybą ir labai pamėgo lie
tuvių kalbą.

Linkime jauniesiems dau
gybės džiaugsmingų valandų 
naujame gyvenime.

jaunuoliai, kurių tarpe trys 
lietuviai: Ona Petrulytė, Julė 
Kabašinskaitė ir Povilas Dul
kė.

Iškilmėse buvo maldos už 
baigusius šią mokyklą karius, 
kurių yra 3050; iš jų žuvusių 
yra 30.

Edvardas Kučinskas, par. 
choro narys, baigė elektros 
mechaniko kursą New Yorke.

Sąjungiečių susirinkimas 
bus liepos 11 d., antradienį. 
Rugpiūčio mėnesį susirinki
mo nebus. Narės prašomos 
atsilankyti.

Pranas ir Magdalena Ged
vilai gavo pranešimą, kad jų 
sūnus Vytautas, jūrininkas 
yra sužeistas ir gydomas 
glijoje. Italijoj sužeistas 
f rėdąs Kuzmiskas.

An-
Al-

Iš susirinkimo
Liepos 1 d. VI. Zabielskio 

salėje įvyko šv. Vincento dr- 
jos pusmetinis susirinkimas.

Vicepirmininku išrinktas 
S. Valantinas; prot. rašt. — 
P. J. Šlapikas; ižd. Alek. 
Spaičys, trustistai: Ant. Raz
minas ir Ant. Bazaras.

Pirm. Bogačiūnas priminė 
visiems neužmiršti nupirkti 
nors vieną ekstra boną už 
$100-00 per šį vajų ir regis
truoti bonus lietuvių skyriuo
se.

sumos, Apreiškimo parai,,įrspaudo- 
salėje. i-ytlbtitos

Visi nariai prašomi atM.^tėvų 
kyti. Bus gera proga užip 

savo mokesčius.
Vai

ti
Išprotės- 
kiguvėn ir

MOKINIŲ ŽINIOS
Danielius Ražanaii 

šiomis dienomis baigė Bi|y)s patrio- 
Laughlin aukštesn. mok

Alicija Baltramaltytė 
sų šventų komercijos m(į 
los mokinė, katalikiškų 
kyklų konteste laimėjo 
vaną.

PARDUOD

i ^riitėje ,,A- 
•dinamos

hlisvės šą
li blaiviai ir 
Lipadėtį. Jie 
p pirmąjį 
kautą. Abi 
kiažūtingo-

Liudos ma- 
aai pogrin
di nepra- 
p Lietuvon 
rasis oku- 
bdabar nu
ns paruošta 
p atžvilgiu. 
Llikoksli-

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pi 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kai 
ko prašo. Apdraudžiu (I 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastuna
Real Estate Insurant 

496 Grand St., Brooklyn, !
Tel. EVergreen 7-1671

■_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ft sako atei-

Rusijc 
niai, sel 
vokiečiui 
jau nuki 
Lietuvą,

Liepos 
nė pasie 
Vilnių, o 
kautynėi 
rusų rai 
geležink< 
mas. Vii 
visai aps 
Įėjo savt 
ti tik iš 
d. Vilni; 
kautynės 
kurnu.

Vilniai 
ti labai 
gatvėse 
maurojo 
tik gran

Liepos 
rokai įėji 
niaus. Li 
se buvo 
kitos toj 
šiaurę n 
ėjo į Lat 
pilio —- 
kelias Iii 
12 d. iki

Į šiaui 
nuo Vii: 
Maišioga

įSomomen- 
imi dirbti 
!į Lietuvos

PRA

uiais su-

Clement Voketaj*’
Advokatas jąa7d.bu-

1- netik Lie-
41-40 —74t h Streike ir

Birželio 8 d. devyni Brook
lyno vyskupijos kunigai išvy
ko į kariuomenę kapelionais.

PARDAVIMUI

Metinės mišios
Draugijos metinės mišios 

buvo liepos 2 d., Atsimainy
mo V. J. bažnyčioj, Maspethe.

Kleb. kun. J. Balkūnas pa
sakė pamokslą. Paminėjo 
draugijos organizatorius, ku
rie visi buvo katalikai ir ra
gino, kad draugija visados 
dirbtų ir remtų katalikų vei
kimą.

Po mišių buvo pusryčiai VI. 
Zabielskio salėj. Programą 
vedė P. J. šlapikas.

Po kalbų ir sveikinimų, pri
siminta visiems, kad neuž
mirštų dalyvauti Lietuvių 
Dienoje šį sekmadienį, liepos 
9 d., Klasčiaus parke.

Rašt.

Jackson Heights, N.j|^

NEwtown 9 - 59721^

Saugok Savo

pa-

Ro- 
pa-

Greitai turi būti parduoti 
šie namai:

Kampinis mūrinis namas 3 
šeimynom, Bar & Grill, salė 
50’xl00’, dviem karam gara
žas. Leidimas alui ir degti
nei.

Kampinis mūrinis namas 2 
šeimynom. Bar & Grill. 
$7.900.

East New Yorke — 3 šei
mynom mūrinis namas, 17 
kambarių, šiluma ir visais į- 
taisymais. $5.900.

Woodhaven — 1 šeimynai, 
6 kambariai, šiluma, drive
way $3.900.

Richmond Hill — 2 šeimy 
nom mūrinis namas, šiluma, 
9 kambariai, garažas. $5,250.

Jamaica — 2 šeimynom na
mas su šiluma. $8.500.
499 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ZINIS
REpublic 9-1506

Penktoji J. A. V. armija, 
kuri užėmė Romą, surinko 
savo tarpe 3,900 dol. ir įteikė 
popiežiui vargšams sušelpti.

IŠNUOMOJAMA:

4 ir 5 kambarių butai, su 
įvairiais patogumais, naujais 
pataisymais. Sąlygos labai 
prieinamos. Namo prižiūrėto
jas — dženitorius.

Kreiptis:
401 Suydam Street 

Brooklyn, N. Y. .

s

$ 
H S?

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimo, plasteriavima, šaligat
viu cementavima ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

I □ H

$

i

šitosios že-
•svotėvų ka-

patnviųko- 
Smbi Tai 

k prabilo, 
fekvanie-

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrejil
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšisB’^iją Krem-

Ši ištaiga įsteigta prieš 40 nl

Stenger & StenduPa-

OPTOMETRISTAS — OPTIH 5^ 

394-398 Broadway. Brooklyn, H -i)Š10 kaiO
__ _____  j i Lietuvą.

— — ■ sąra-
L k daugiau

LIETUVIŠKA I

ALUDE
Karšti Užkandžio

KASDIEN
Patogi Vieta Ūžė j imi

Su MOTERIMS I
DIDELIS PASIRINKIMAI 

VISOKIU GĖRIMŲ !

JUOZAS ZEIDA1
411 Grand Stree*

Brooklyn, N. Y.į

Lietuv 
menkoje 
savo pai 
vienuoly 
rymą —

Vienut 
Francis, 
naujas L 
adresas.

Pašvei 
liks J. I 
pas Jose 
kilmės p 
o 5:30 vi 
miejaus 
iston, Mf

Pranei 
šias iški

„Nuoš 
je istoi 
dienoje 
menkos 
sus vier 
rėmėjus, 
brolius i 
es, „Var 
visus lie 
kaus mj

tinimo ii 
praleisti

atvykę iš 
išauklėjo 

i®nu8 ame-

;! Amerikos 
Js. Lietu- 
Wrasi ir 

ir ke- 
? Afrikoje, 
piMrAu- 
pyra.
p, kaip ir 
p sulaukė 
Pietos At- 

!,5t®ose že-
HAvemeyer 8 - 0259 1

RALPH KRU Cj^iika- 
FOTOGRAFIJĄ 

gžemęgl0. 
w Amen- 
pbaigska-

65 - 23 GRAND AVE!
Maspeth, N. Y.

Vicepi 
grįžo iš 
Sibirą ii 
vieną ilg 
pasakoje 
patyrimi

Wallai 
Sibiro p: 
dėlių ne] 
žangą”S 
ar jis pa 
ten žuvį 
kalinių, 
vergai v 
yra kite 
nimų nt 
čiai, kac 
nių šalii 
tojai?

Kažin 
būtų įdi 
ką Sibir 
lietuvių, 
kų?
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