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ijas laikė pražūtingo- 

PARDP !tuvių_ tautai.
š minėtos spaudos ma- 
ad dar pernai pogrin- 

mai. Gerose įdėjimo vadai nepra- 
navimastec tad netrukus Lietuvon 

Andraudm Mžti Pirmasis oku‘ 
Ir sunku dabar nu- 

caip ir kas paruošta 
okupacijos atžvilgiu.

iu ir pagalvoti, koks li- 
patiks Lietuvoje išli- 
lietuvius. šiuo momen-

rinu) ir fe
Kreipkitės:

Joseph
Real M lia pasiryžimų dirbti 

496 Grand S,'
TeiEVs l mintys turi krypti į

ras galima, Lietuvos

Clement1
M

kurs, kaip sako atei- 
j himnas, „Lietuvą ap- 
I ir gina amžiais 
lios jos neapleis.” 

su-
ANGLIJOS LIETUVIŲ JUDĖJIMAS

Netekom 162 Laivų41-40
Jackson B-

NEwtot
Puolama Guam

galiotinį

sunku rasti lietuvių pa-

LMA:

kadMAITINA KINIEČIUS

LIETUVIŲ CHORAS 
DAINUOS PARKUOS

KINAI ATSILAIKO 
PRIEŠ JAPONUS

1

V. armija, 
.ą, surinko 
oi. ir įteikė 
ts sušelpti.
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lės Kvantung, Kinijoj, su pa- 
gelba Raudonojo Kryžiaus, 
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kiniečių.
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b vietoje liepos 7 d. bu- 
ymėta, kad ne tik Lie- 
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ne laukiama Maskvos 
, kuriuo būtų atsisaky- 
etenzijų į Lietuvą.
žinote, kas Maskvos 
atsiliepė? Niekas ki-

s tik savo gimtosios že- 
sižadėjęs, savo tėvų ka- 
lindžioti pavergėjams 
s Amerikos lietuvių ko- 
;ų „čyfas” Bimba. Tai 
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Hi, butų šio karo 
D pretenzijų į Lietuvą, 
lietuvių. Garbės sąra- 
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Į žvaigždžių.
iiffl|tuviai tėvai, atvykę iš 

uos, išaugino, išauklėjo
1 | is vaikus, jaunus ame- 
AU iius, kurių tūkstančių 

Kqh0 ančiai išėjo į Amerikos 
lotąsias pajėgas. Lietu- 
lerikietį šiandie rasi ir 

Patogi'* ,ne, ir šerburge, ir ke- 
Sū ? Florenciją, ir Afrikoje, 

didelbJ fooje, ir Kinijoje, ir Au- 
joje. Visur jų yra. 
ugelio jų kūnai, kaip ir 
tautybių karių, sulaukė 
o ilsėjimosi vietos At- 
Pacifike, svetimose že- 
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lauskite tų žuvusių ka- 
otinų ar tėvų, ar nebūtų 
ausmas lengvesnis, jei 
vos žmones ir žemę glo- 
daugiažvaigždė Ameri- 
ėliava, kol užsibaigs ka-

— Vilnius apsuptas, kautynes miesto gat
vėse. — Užimta Utena. — Bombardavo Kai-

Rusijos kariuomenės dali
niai, sėkmingai sutriuškinę 
vokiečius Baltgudijoje, tuo
jau nukreipė savo žygiuotę į 
Lietuvą, Latviją, Lenkiją.

Liepos 8 d. rusų kariuome
nė pasiekė Lietuvos sostinę 
Vilnių, o liepos 9 d. jau buvo 
kautynės miesto gatvėse. Į 
rusų rankas tuojau pateko 
geležinkelių stotis, aerodro
mas. Vilniaus miestą rusai 
visai apsupo ir vokiečiai ga
lėjo savo garnizoną papildy
ti tik iš lėktuvų. Liepos 12 
d. Vilniaus miesto gatvėse 
kautynės tebėjo visu smar
kumu.

Vilniaus miestas gali bū
ti labai nukentėjęs, nes jo 
gatvėse per kautynes nuolat 
maurojo tankai, naudotos ne 
tik granatos, bet ir bombos.

Liepos 12 d. rusai buvo ge
rokai įėję į Lietuvą ir už Vil
niaus. Liepos 11 d. jų ranko
se buvo Utena, Daugailiai ir 
kitos toj apylinkėj vietovės. Į 
šiaurę nuo Vilniaus rusai į- 
ėjo į Latviją. Svarbus Daug
pilio — Kauno susisiekimo 
kelias liko atkirstas. Liepos 
12 d. iki Kauno rusams buvo 
likę tik apie 40 mylių.

Į šiaurės ir pietų vakarus 
nuo Vilniaus rusai užėmė 
Maišiogalą, Rūdiškes, Valki-

PRANCIŠKONAI IŠSIKĖLĖ Į MAINE

Lietuvos Pranciškonai A- 
merikoje rugpiūčio 6 d. turės 
savo pastovaus šv. Antano 
vienuolyno iškilmingą atida
rymą — pašventinimą.

Vienuolynas yra Mount St. 
Francis, Greene, Maine. Tai 
naujas Lietuvos pranciškonų 
adresas.

Pašventinimo apeigas at
liks J. E. Portlando vysku
pas Joseph E. McCarthy. Iš
kilmės prasidės 10 vai. ryte, 
o 5:30 vai. popiet Šv. Baltra
miejaus lietuvių salėje, Lew
iston, Me., bus vakariene.

Pranciškonai, kviesdami į 
šias iškilmes, taip sako:

„Nuoširdžiai kviečiame to
je istorinėje pašventinimo 
dienoje dalyvauti: visus A- 
merikos lietuvius kunigus, vi
sus vienuolyno fundatorius, 
rėmėjus, geradarius, mūsų 
brolius ir seses tretininkus- 
es, „Varpelio” skaitytojus — 
visus lietuvius, Šv. Pranciš
kaus mylėtojus.

Kas nori dalyvauti pašven
tinimo iškilmėse ir ta proga 
praleisti laiką gražioje Maine

Viceprezidentas Wallace 
grįžo iš didelės kelionės po 
Sibirą ir Kiniją. Turėjo jau 
vieną ilgą kalbą, kurioje pa
pasakojo savo įspūdžius ir 
patyrimus.

Wallace labai susižavėjęs 
Sibiro pažanga. Bet jis nė žo
deliu neprisiminė, kas tą „pa
žangą” Sibire sukūrė? Įdomu, 
ar jis pasiteiravo Sibire, kiek 
ten žuvo ir žūsta politinių 
kalinių, kurie turi dirbti kaip 
vergai vien tik todėl, kad jie 
yra kitokių politinių įsitiki
nimų nei Kremlaus viešpa
čiai, kad jie yra savo gimti
nių šalių nepalaužiami mylė
tojai?

Kažin, ar ponui Wallace 
būtų įdomu pasiteirauti, už 
ką Sibire vargsta tūkstančiai 
lietuvių, latvių, estų ir len
kų?

ninkus, Eišiškes, Šklėrius, 
Bastūnus ir Gudus.

Liepos 10-11 d. naktį rusų 
lėktuvai bombardavo Kaišia
dorių geležinkelio stotį, kur 
jiems pasisekę padegti trau
kinį gabenusį gąsdiną. Kilęs 
gaisras palietė amunicijos 
sandėlius, kur įvyko daug 
sprogimų.

Į pietus nuo Vilniaus rusai 
pradėjo žygį Suvalkų krypti
mi. Atrodo, naujas puolimas 
gali praeiti pro Gardiną, pa
likdamas jį apsuptą.

Vilniaus krašte rusai yra 
užėmę Švenčionis, Švenčionė
lius ir visą eilę kitų vietovių.

Vokiečiai savo civilius iš- 
krausto iš Kauno ir kitų vie
tų. Tai rodo, kad jie nesitiki 
išsilaikyti.

Jei rusai žygiuos tokiu 
greičiu, kaip per dešimt pas
kutinių dienų, tai šios savai
tės gale jie galės pasiekti 
Rytprūsių žemę.

Rusų armijai artinantis 
Rytų Prūsijos sienų, vokiečių 
vyriausybė paskelbė Rytprū
sius esant karo veiksmų zo
na.

Moterims ir vaikams Ryt
prūsiuose įsakyta būti pasi
ruošus išsikelti į pietvakari
nę Vokietiją.

valstybės gamtoje, prašome 
iki liepos-July 25 d., pranešti 
Vienuolynui, Mount St. Fran
cis, Greene, Maine. Visiems 
parūpinsim nakvynę!

Visi keliai veda į Greene, 
Maine — automobiliu:

Nuo Bostono iki Portlando 
kelias Nr. 1.

Nuo Portlando iki Greene 
(per Lewistoną, 6 mylios) ke
liai — 3, 4, 100, 202, 302. Au
tobusu: Autobusai iš New 
Yorko, Bostono ir Portlando 
į miestus Bangor ir Water
ville, Maine, praeina pro pat 
Vienuolyną! Traukiniai: va
saros metu yra patogus ir 
tiesioginis susisiekimas trau
kiniais tarp New Yorko, Bos
tono ir Lewistono.”

Tėvai Pranciškonai

1,100 BOMBONEŠIŲ VIRŠ MIUNCHENO
______ ♦-------------------------------------

Londonas. — Liepos 11 d. 
1,100 Amerikos sunkiųjų 
bombonešių, lydimų kovos 
lėktuvų, bombardavo Miun
cheną, nacių partijos gimi
mo vietą ir pietinės Vokieti
jos gamybos ir geležinkelių 
centrą. Oras buvo labai blo
gas, tirštai debesuotas. Iš šio 
žygio negrįžo 20 bombonešių 
ir 2 lėktuvai (7 bombonešiai 
turėjo nusileisti Šveicarijo
je).

Sąjungininkai per pirmą 
invazijos mėnesį Prancūzijos 
fronte neteko 1,284 lėktuvų, 
o sunaikino oro kautynėse 
1,067 priešo lėktuvus.

Paštas Su Roma 
Jau Atsteigtas

Washington. — Liepos 11 
d. pradėjo veikti paštas tarp 
Amerikos ir Romos ir Vati
kano Miesto.

Laiškai negali būti sunkes
ni kaip 2 uncijos ir jiems gali 
būti taikoma cenzūra.

Liepos 10 d. iš Washingto- 
no į New Yorką buvo atvykęs 
prancūzų tautinio komiteto 
pirm, generolas Charles de 
Gaulle. New Yorke jis buvo 
sutiktas ir priimtas nepa
prastai šiltai. Prie miesto ro
tušės jį sveikino daugtūk- 
stantinės minios.

Washingtone, kaip jis pa
reiškė, gen. de Gaulle turėjo 
su prezidentu Rooseveltu la
bai sėkmingus pasitarimus.

Iš New Yorko de Gaulle iš
vyko į Kanadą, kur jis buvo 
irgi labai nuoširdžiai priim
tas.

Liepos 11 d. prezidentas 
Roosevelt pranešė, kad Ame
rikos vyriausybė sutiko pri
pažinti generolo de Gaulle 
komitetui civilinę galią veik
ti atvaduotose Prancūzijos

Anglai Užėmė 
Caen Miestą

Caen. — Po ilgų mūšių, šis 
svarbus Prancūzijos miestas 
Normandijos provincijoj pa
teko į anglų ir kanadiečių 
rankas. Miestas yra pilnas 
griuvėsių, be šviesos ir be 
vandens. Bombardavimų me
tu žuvo apie 5,000 miesto gy
ventojų.

Be namų likusios šeimos 
iškeliamos į apylinkės kai
mus, kad ten galėtų pragy
venti, kol grįš tvarka.

Liepos 11-12 d. vokiečiai vi
same Prancūzijos fronte pra
vedė visą eilę puolimų, bet 
Sąjungininkai juos visus at
mušė ir į priekį nuėjo.

Manoma, kad vokiečiai va
karų frontą laiko pagrindi
niu ir čia sutrauks visą savo 
tvirtumą. Jų kariuomenės va
dovybė, matyti, rizikuoja vil
timi vakaruose nugalėti Są
jungininkus ir po to atsisukti 
į rytus...

Perlų Uostas. — Jau visa 
savaitė, kai Amerikos laivy
no įvairių rūšių lėktuvai bom
barduoja Guamo salą, kurioje 
japonai turi savo laivyno ir 
lėktuvų bazę.

Londono Vaikai
Gabenami Kitur

Londonas. — Vokiečių at
siunčiamų skraidančių bom
bų pavojui nemažėjant, iš 
Londono pradėta išgabenti 
vaikai į saugias vietas. Kas
dien išgabenama apie 2,000 
vaikų. Iki šiol jau išgabenta 
per 90,000 Londono vaikų.

Min. pirm. Churchill pra
eitą savaitę tautos atstovų 
rūmuose pranešė, kad skrai
dančios bombos daugiausia 
paliečia Londoną ir pietinę 
Anglijos dalį. Jis pažymėjo, 
kad, pirmas atakų savaites 
nuo bombų žuvo apie 2,500 
asmenų ir buvo 7,500 sužeis
tų. Churchill užtikrino atsto
vus, kad daroma visa, kas tik 
galima, bombų — robotinių 
lėktuvų pavojui sumažinti ir 
visiškai atremti.

Nukentėjusių tarpe yra ir 
amerikiečių karių.

Liepos 10 d. Waldorf-As
toria viešbutyje New Yorko 
valstybės demokratai pager
bė savo buvusį komiteto pir
mininką James A. Farley. 
Dalyvavo per 1,500 asmenų.

Kalbėtojai visi buvo demo
kratai, bet vieni jų nusiteikę 
už Rooseveltą, kiti — prie
šingai.

Savo politinę filosofiją 
Farley išreiškė šiais žodžiais.

„Aš mėginau kovoti teisin
gai, būti kukliu laimėtoju ir 
geru pralaimėtoju”.

Vokiečiams Trūksta 
Jau Ir Bulvių

Londonas. — čia nugirstas 
Berlyno radijo pranešimas 
patvirtino jau anksčiau patir
tas žinias apie vokiečių mais
to trūkumus. Berlynas pra
nešė, kad paskutinis bulvių 
derlius buvo mažiausias per 
20 metų ir buvo 20 milijonų 
tonų mažesnis nei 1942 m. 
Prieš du mėnesius Vokietijo
je buvo įvesta ir bulvių korte
lės. - 1 ’

Visi turimi daviniai rodo, 
kad vokiečių ekonominė pa
dėtis šiemet labai panaši į 
1917 m., kada vokiečiai pa
jėgė išsilaikyti tik dar viene
rius metus.

Škotijos Lietuvių Moterų 
draugija neseniai šventė 15 
m. savo gyvavimo sukaktį. 
Pažymėdama tą įvykį, S. Pra
puoleny tė Britanijos lietuvių 
laikraštyje pabrėžė didelius 
tos draugijos nuopelnus šel
piant draugijos nares nelai
mėj, rūpinantis geru vaikų au 
klėjimu ir energingai darbuo
jantis išeivių lietuvių kultū
riniame gyvenime: ruošiant 
vakarėlius, paskaitėles, kito
kias pramogas.

— Be didžiųjų — Londone 
ir Glasgowe lietuvių yra iš
sisklaidžiusių po įvairius Bri
tų miestus: Edinburghe lai
kosi lietuviško vieningumo 
aštuonios šeimos, yra dar ke
lios šeimos, bet jos nesideda 
prie lietuviško darbo. Edin
burghe netgi veikė lietuvių 
jaunimo ratelis, bet dėl karo 
turėjo veikimą apriboti. Čia 
atvyksta kun. Gutauskas ir 
po pamaldų, paprastai, apta
riami lietuviškieji reikalai.

Dalkeithe yra aštuonios 
lietuvių šeimos, o Newtong
range apie penkiolika, čia lie
tuviai ne tik dalyvauja spe
cialiai lietuviams ruošiamose 
pamaldose, bet ir sumeta au
kų Lietuvos vadavimo reika
lams.

Vakarinėje dalyje Girvane 
yra šešetas lietuvių šeimų. 
Vasarą čionai atvyksta dau
giau lietuvių iš Glasgowo, po
ilsiui. Auchinlacke yra dvyli
ka lietuvių šeimų. Jos savo 
gausesne auka yra prisidėju
sios prie Lietuvos reikalų. 
Šalia Aušinlecko trys šeimos 
gyvena Skares.

— Londono Lietuvių Fede
racija, kiek aplinkybės lei-

4,000 Anglų Karių 
Popiežius Priėmė

Vatikanas. — Liepos 9 d. 
popiežius Pijus XII priėmė 
4,000 anglų karių, kurių tar
pe buvo vienas generolas, vie
nas kapelionas ir daug kari
ninkų.

Anglų kariams popiežius 
pasakė sveikinimo kalbą 
gliškai.

Arkiv. Hanna 
Romoje Mirė

čiaRoma. — Liepos 10 d. 
mirė arkivyskupas Edward J. 
Hanna, 83 metų, buvęs San 
Francisco arkivyskupu.

Buvo gimęs Rochestery, o 
aukštuosius mokslus baigė 
Romoje. Be to, studijavo An
glijoje ir Vokietijoje.

San Francisco arkivyskupu 
velionis buvo nuo 1915 m. iki 
1934 m. Buvo didelis darbi
ninkų draugas, emigrantų 
teisių gynėjas. Daug kartų 
vadovavo arbitraže tarp dar
bininkų ir darbdavių.

CIRKO GAISRE ŽUVO 159 ASMENS

Hartford. — Liepos 6 d. 
čia užsidegė keliaujantis cir
kas, kurin pasižiūrėti gyvu
lių ir žmonių vaidinimo buvo 
susirinkę per 6,000 asmenų. 
Gaisras kilo už kelių minučių 
veidinimui prasidėjus.

Gaisro liepsnos taip greit 
plėtėsi, kad per 45 sekundes 
dauguma cirko sienų skendo 
liepsnose. Kilo didelis neri- 

džia, plečia savo veikimą, da
ro posėdžius, planuoja darbus 
ir juos vykdo.

— Bellshill moterų draugi
jos skyrius savo 15 m. gyva
vimo sukakčiai paminėti, su
ruošė šaunią šeimynišką va
karienę su kalbomis ir šo
kiais.

— Londono lietuvaičių „Li- 
tuanicos” choras buvo nuvy
kęs į karių stovyklą, savo 
daina palinksminti visokių 
tautybių karius. Trylika lie
tuvaičių, apsirengusių tauti
niais drabužiais sudarė gra
žų įspūdį ir jos buvo sutiktos 
gausiu plojimu. Kai kurias 
dainas net teko kartoti. Tas 
pats choras ir antrą kartą 
pasirodė tarp svetimtaučių- 
International Friendship 
League. Pasiklausę lietuviškų 
dainelių, žmonės su įdomumu 
klausinėjo apie Lietuvą ir 
lietuvius, šioje vietoje lietu
vaičių chorui teko pasirodyti 
ir daugiau kartų, su dideliu 
pasisekimu.

— Daug gyvumo Britani
jos lietuvių veikime įneša 
Londono lietuvių parapijos 
klebonas kun. Dr. K. Matu
laitis ir kun. J. Gutauskas, 
kurs ne tik klebonauja Škoti
joj, bet ir leidžia -redaguoja 
patrijotinį lietuvių laikraštį 
■— „Išeivių Draugą”, šis lai
kraštis yra Lietuvių R. Ka
talikų Sąjungos organas.
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Washington. — Liepos 11 
d. prezidentas Roosevelt pa
sikalbėjime su spaudos ats
tovais pasakė seniai lauktą 
žodį — jis sutinka vėl būti 
demokratų partijos kandida
tu prezidento vietai.

Spaudos pasikalbėjime 
Roosevelt buvo užklaustas, ar 
jis bus kandidatu ketvirtam 
terminui. Roosevelt nusišyp
sojo ir išsiėmė demokratų 
partijos pirmininko, Robert 
E. Hannegan, laišką, kuria
me buvo pasakyta, kad de
mokratų partija ir visa tau
ta laukia jo žodžio, ar bus 
kandidatu prezidento rinki
muose.

Po to Roosevelt perskaitė 
savo atsakymo laišką, kuria
me jis pasisakė priimsiąs de
mokratų nominaciją, ir, jei 
bus išrinktas, eis prezidento 
pareigas ir toliau.

Roosevelt pažymi, kad jo 
asmens noras yra pasitrauk
ti į privatų gyvenimą, tačiau 
jis privalo elgtis kaip mūšio 
fronto karys. Savo vyriausiu 
viršininku jis laiko Amerikos 
žmones: jei jie įsakys, jis ir 
toliau eis prezidento parei
gas.

mas. žmonės grūdosi prie du
rų, bet ne visiems pasisekė 
išsprukti, kai įvyko susigrū
dimai.

Gaisre žuvusių ir nuo žaiz
dų mirusių skaičius jau pa
siekė 159. Žuvusių daugiau
sia vaikai ir moters.

Policija veda platų tyrinė
jimą, ieškodama gaisro prie
žasties. Cirko vedėjai kaltina
mi nerūpestingumu, apsileidi
mu.

Žuvusių sąraše matyti ir 
keletas lietuviškų pavardžių.

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad šiomis 
dienomis Pacifike, bandymų 
metu, netikėtai nuskendo 
submarinas S-28, 800 tonų, 
pastatytas 1922 m.

Nelaimėje žuvo visi įgulos 
nariai, apie 60 asmenų.

Šis submarinas yra 162 lai
vas, kurio Amerika nustojo 
nuo karo pradžios.

Liepos 18 d. vakare New 
Yorko Central parke ir lie
pos 19 d. Brooklyn© Prospect 
parke bus muzikos ir dainų 
šventė. Programoje dalyvau
ja ir lietuvių choras, kuriam 
vadovauja muz. Pr. Dulkė.

Lietuviai kviečiami abu va
karus atsilankyti į parkus ir 
palydėti savo chorą, kad jam 
pasisektų savo uždavinį iš
pildyti ko puikiausiai.

Chungking. — šios savai
tės pradžioje Kinijos kariuo
menės daliniai atsiėmė Yung- 
fengo miestą, esantį 45 
lios į šiaurės vakarus 
Hangjango.

Gen. Stilwell pranešė,
amerikiečių lakūnai sunaiki 
no 50 priešo siuntinių laivų 
ir du tiltus.

Beveik visuose Kinijos 
frontuose šiomis dienomis vi
rė kova.
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NAUJAS KUNIGAS

Šios savaitės įvykius Rusijos-Vokietijos fronte lietu
viui tenka sekti daug skirtingiau, nei eiliniam amerikiečiui. 
Kiekvienas amerikietis, kiekvienas padorus žmogus turi 
džiaugtis šį karą pradėjusių nacių jėgų braškėjimu, visiš
ku jų galios silpnėjimu. Amerikiečiai ir anglai kerta naciš
kai hydrai Italijoje ir Prancūzijoj, o jų lėktuvai naikina 
priešo karo gamybos centrus pačioje Vokietijoje. Rytuose 
rusų kariuomenė vyte veja užpuoliką į Baltijos jūrą ir į 
Prūsiją. Bet lietuvis, ir kiekvienas asmuo, kurs žino lietuvių 
tautą, bendrąjį džiaugsmą lydi labai giliu rūpesčiu.

Nacių okupuoton Lietuvon rusai neina kaip Lietuvos 
laisvinto j ai, bet kaip nauji pavergėjai. Jie grįžta į tą kraš
tą, kurį jie buvo užplūdę 1940-41 metais. Visi Rusijos ofi
cialūs pranešimai skelbia Lietuvą esant „sovietine socialis
tine respublika”, priklausančia Sovietų Sąjungai. Maskva 
nė vienu žodžiu, net nė vienu tašku niekur ir niekam ne
užsimena, kad ji nebereikš savo imperialistinių pretenzijų į 
Lietuvą ir į jos seseriškas valstybes šiaurėje — Latviją ir 
Estiją. Sovietinė propaganda visu savo balsu visur tebe- 
triubija, kad Lietuvos žmonės savo noru, laisvai atsisakė 
savo laisvės ir savo nepriklausomybės. Ta propaganda me
luoja per akis, o jos skleidėjai nė rausti nemano...

.Šiame kare Lietuvos žmonėms teks pakelti jau trečia 
okupacija. Kitų tokių nelaimingų, taip skaudžiai nukentė
jusių tautų, kaip lietuviai, latviai ir estai, nėra. Trečioji 
okupacija Lietuvos žmonėms, bent šiuo metu, nieko kito 
nežada, kaip baisią mirtį. Taip, stebuklų yra, jų gali įvykti 
ir Lietuvos atžvilgiu, bet mes čia dėmesy turime tikrovę, 
kokia ji šiandie yra.

Sakoma, praktiškame gyvenime reikia daug kas už
miršti. „Praktiški” politikai norėtų, kad ir lietuviai užmirš
tų rusų bolševikų padarytas skriaudas. Bet kaip galima 
tai užmiršti, kai nematyti jokios atmainos bolševikų el
gesy. Jei 1940-41 metais Maskva Lietuvoje vartojo šlykš
čią apgaulę, šiurpią priespaudą, visišką lietuvių tautos nai
kinimą; jei dėl viso to nepareikšta net mažiausio apgai
lestavimo, tai kaip gali manyti, kad šiandie Maskvos vieš
pačiai Lietuvos ir lietuvių tautos atžvilgiu yra kitaip nusi
teikę?

Bet šiandie aimanos ir graudūs apgailestavimai lietu
vių tautai nieko nepagelbės. Turime būti tvirti savo valio
je ir pasiryžimuose. Turime šventai kiekvienas savo širdyje 
prisiekti niekada neužmiršti lietuvių tautos. Tvirtai įside
kime į galvą šią tiesą: jei anglai, prancūzai, italai, belgai, o- 
landai, danai, švedai ir kitos tautos turi teisę gyventi lais
vai ir nepriklausomai, tai tokią pat teisę, nei kiek nemažes
nę, turi ir lietuvių tauta.

Remdamiesi šia tiesa, grįskime ja visus savo darbus. Vi
sada būsime ištikimi Amerikos piliečiai, bet niekada neiš
sižadėsime teisės kovoti už lietuvių tautos teisę gyventi!

Newarko, N. J., arkivysku
pijos lietuviai susilaukė nau
jo lietuvio kunigo — kun. 
Prano Ignaciūno, kurį birže
lio 3 d. kunigu įšventino ar- 
kiv. Thomas J. Walsh.

Naujo kunigo tėvai, Ka
likstas ir Almelia Ignaciūnai 
gyvena 629 Belmont Ave., 
Newark, N. J. Jis gimė 1919 
m. kovo 29 d. Newarke. Lan
kė St. Charles Borromeo pra
dinę mokyklą ir So. Side High 
School. 1938 m. baigė Seton 
kolegiją ir rudenį įstojo į Ne
kalto Prasidėjimo seminari
ją, Darlington, N. J., kurią 
šiemet sėkmingai baigė.

Birželio 18 d„ tėvų dieno
je, savo tėvelių intencija jis 
atlaikė šv. mišias Bayonnėje, 
šv. Mykolo lietuvių bažnyčio
je.

Šiomis dienomis kun. Pr. 
Ignaciūnas paskirtas vikaru 
į Bellville, N. J.

LIETUVOS SLAPTOS SPAUDOS BALSAI
Lietuvos patriotų slaptai 

leidžiamas laikraštis „Nepri
klausoma Lietuva” pernai 
buvo išleidusi atskirą, spe
cialų numerį, kuriame kvietė 
visą tautą priešintis naujai 
vokiečių mobilizacijai. Čia 
paduodame ištrauką iš „Ne
priklausomos Lietuvos” at
sišaukimo, kurį skelbė Vy
riausias Lietuvių Komitetas:
„Nesiduokim mobilizuojami!

„Okupantai paskelbė antrą 
iš eilės mūsų vyrų mobiliza
ciją. šaukiami registruotis 
gimusieji 1912-18 ir 1925 me
tais. Šaukimą pasirašė tas 
pats Nabersbergas, kuris 
1941-ais metais per vad. der
liaus šventę Kaune, ūkinin
kams pradėjus giedoti Lietu
vos himną, rėkė „halt” (su
stokit). Vokiečių šaukimą se
kė jų berno Kubiliūno potvar
kis registruotis, grasinąs ne
klusniems sunkiomis baus
mėmis. Per šią mobilizaciją 
okupantai nori iš Lietuvos iš
rinkti beveik dvigubai dau
giau vyrų, kaip per pirmąją 
ir pačiam amžiaus stiprume.

„Ko vokiečiai siekia? Jie 
nebeturi savų rezervų ir mū
sų vyrais nori užtaisinėti 
spragas fronte ir užfrontėj, 
jais papildyti trūkstamus 
darbininkus Vokietijos fab
rikuose ir žemės ūkyje. Kas 
mūsiškių pateks į frontą ar 
pafrontę, bus panaudojamas 
gyvybei pavojingiausiose vie
tose: kas paklius į Vokietiją, 
bus vokiška lazda penimas.

Tai vienu ir kitu atveju pa
vojingiau, kaip slapstantis 
Lietuvoje. Mus mobilizuojant 
vokiečiams rūpi atsiekti ir 
antras dalykas: kiek galima 
daugiau išnaikinti ir išblaš
kyti lietuvių tautą ir patuš
tintuose Lietuvos plotuose 
vykdyti vokiečių kolonizaci
ją, Vokiečiams rūpi ir tre
čias jų tikslas: jie nori, kad, 
karui einant į galą, kai bus 
laužiamas jų stuburkaulis, 
kad Lietuva būtų galimai su
silpninta, dezorganizuota, vo
kiečiams klusni iki galo ir ne
pajėgi ginti savo nepriklau
somybę.

„Antroji mobilizacija mus 
stato į dar sunkesnę būklę, 
kaip pirmoji, — gresiamųjų 
skaičius beveik trigubai pa
didėja. Pirmąją vykdant, o- 
kupantai jau stvėrėsi repre
sijų: gaudė nestojusius, sui
minėjo, ir trėmė jų šeimas, 
grobė suimtųjų turtą. Uždarė 
aukštąsias Lietuvos mokyk
las. Ta proga rudieji okupan
tai, šaukdami mus vieningon 
kovon prieš bolševizmą, vyk
dė cinišką kiršinimo politi
ką okupuotųjų tarpe: mūsiš
kius mobilizuotuosius siuntė 
Gūdi jon, Latvijon, Lenkijon 
ir pas estus ten daryti „tvar
kos”; mūsiškiams gaudyti ir 
jų turtą plėšti panaudojo 
„ukrainiečius”, latvius, estus, 
dalimi net žydus. Dėl tų pa
vartotų represijų kai kam ga
lėjo kilti net abejonių, ar tik
slu priešintis vokiečių parė
dymams.

„Tautiečiai! Šiuo mums 
kritingu momentu tinkamai 
įvertinkime mūsų padėtį. Ži
nokime, kad po antros mobi
lizacijos bus peskelbta tre
čioji, o po trečios ketvirtoji, 
iki visos gyvosios lietuvių 
tautos jėgos, ne tik vyrai, ir 
moterys bus vokiečių išsem
tos, panaudotos vokiečių rei
kalui ginti ir išnaikintos. Ki
tokio nusistatymo, kaip mūsų 
dabartinis, pas mus negali ir 
neprivalo būti: turime viso
mis galimomis priemonėmis 
nuo vokiečių gintis, kad iš
saugotume savo gyvybę, kad 
sutaupytume savo jėgas ko
vai už mūsų laisvą ir nepri
klausomą ateitį. Nesibaidy- 
kime represijų. Pavartoti re
presijas visu Lietuvos plo
tu vokiečiai neturi galimumo, 
ir juo daugiau bus pas mus 
nestojusių, juo sunkiau bus 
okupantams mus gaudyti. Be 
nukentėjusių ir aukų neapsi
eisime: bet juo vokiečiams 
būsime klusnesni, juo drąsiau 
ir pikčiau jie mus guls, juo 
daugiau turėsime pakelti ir 
aukų. Žinokime kiekvienas, 
kad paragindami stoti savo 
sūnų ir brolį, vokiečių šau
kiamą, tuo pačiu priartintu
me valandą, kada šauks mus 
pačius ir, tūkstančiais suė
mę, gyvulių vagonuose grūs 
į rytus ar į vakarus vargui 
ir mirčiai.

Dėl to kietai laikykimės 
vieningo nusistatymo: šau
kiami nestokime, gaudomi 
slapstykimės, paimti iš vo
kiečių bėkime. Saugokimės ir 
ginkimės nuo mūsų priešų 
bendromis jėgomis: sekime 
jų ruošiamas medžiokles, or
ganizuokime greitą žinių 
perdavimą, laiku įspėkime 
gresiamuosius, kuo tik galė
dami padėkime nelaimės pa
liestiesiems. Būkime visi vie
ningi, o lietuviai — pareigū
nai, iš prievartos įtraukti vo
kiečių tarnybon, visuomet 
atminkit, kad esate mūsų 
broliai, ir elkitės taip, kaip 
lietuvio sąžinė jums liepia.

„Taupykime savo jėgas 
mūsų vyriausiam tikslui, — 
lemiamai kovai už nepriklau
somą Lietuvą, mūsų laisvai 
ateičiai kurti.
Pirmo pavergimo sukaktis 
„Nepriklausoma Lietuva” 

savo Nr. 10 (22) pernai bir
želio 15 d.rašė:

„Prisiminkime tuos desėt- 
kus tūkstančių mūsų tautie-

čių — kūdikius, vaikučius, 
jaunimą, subrendusius, sene
lius: mūsų liaudies ir mūsų 
tautos dukteris ir sūnus, — 
žuvusius bolševikų kalėji
muose, priverčiamojo darbo 
stovykloje, sušaudytuosius ir 
tolimuose trėmimo vietose be 
jokios pagalbos vargstančius 
ir bolševikinio barbarizmo 
kankinamus.

„Prisiminkime ir tuos tūk
stančius mūsų tautiečių: — 
ūkininkus, kurie su kūdikiais 
ir kitais šeimos nariais iš
mesti ir dar metami iš darbu 
ir kančiomis mūsų protėvių 
sukurtų ūkių; darbininkus, 
išvežtus ir dar vežamus Vo
kietijos naikinamojon pramo- 
nėn ir iš ten siunčiamus į 
lagerius, priverčiamojo darbo 
stovyklas ir kalėjimus tam, 
kad žūtų; jaunimą ir karius, 
gaudomus ir siunčiamus į ry
tų frontą mirti už antrąjį tė
viškės okupantą be naudos 
Lietuvai; nukankintus ir su
šaudytuosius kalėjimuose; 
Rentelno politiniai žudomą 
naikinamuose lageriuose in
teligentiją.

„Šį baisų sukaktuvinį mū
sų Valstybei ir Tautai birže
lio mėnesį pagyvinkime savo 
tarpe aktyvų solidarumą, 
ruoškimės gyventi nepriklau
somai, patys pasilikime ir ki
tiems padėkime pasilikti Tė
viškės pastogėje.
Dvejos skaudžios metinės
„Atskirai minėti bolševikų 

ir vokiečių okupacijas nėra 
prasmės, nes jos savo sieki
mais Lietuvai panašios, it 
dvynukės, ir neatskiriamos, 
it Siamo seserys. Gali būti 
tarp jų taktikos skirtumų, to 
nereikia neigti. Gali rusai 
vartoti labiau grubią, dau
giau rytams būdingą politi
ką, vokiečiai gali savo darbą 
dirbti išmintingiau, inteligen- 
tiškiau, net toliau numatan
čiai. Tai priklauso nuo jų kul
tūrinio lygio. Bet tai nėra 
esminis dalykas, juo la
biau, kad ir tie skirtumai ne
labai jau žymūs, jau baigiami 
išlyginti. Bent kiek lengviau 
galėjom atsikvėpti po bolše
vikų maro, ėdusio mūsų tau
tą tūkstančiais, bet... tik tol, 
kol rudieji nesuorganizavo 
savo aparato Lietuvoje. Ar 
dabar gali būti tikras ramus 
lietuvis inteligentas, kad jis 
šiandien nebus suimtas ir iš
vežtas? Ar gali būti tikras 
ūkininkas, kad jis nebus iš
mestas iš sodybos, nors ir 
prievolės bus atliktos, jei tik 
jo ūkis patiko kolonistui? O 
kas laukia tų, kurie prievolių 
nepajėgia atiduoti? Koks li
kimas „savanoriškai” siun
čiamų lietuvių į frontą, gau
domų kaimuose? Miestuose 
tos pačios naktinės žmonių 
medžioklės, tos pačios suim
tųjų žudynės mirties kone, 
lageriuose, kaip ir enkavedis
tų laikais.

„Abiems okupantams vi
sos priemonės geros, jei tik 
jos veda prie tikslo. O jų tiks
las yra Lietuvą ir visą Pa
baltijį taip įlieti į Rusiją arba 
Vokietiją, kad mes jau nie
kad nesudarytume jiems pro
blemos ar nerimo šaltinio. 
Tiek rusai, tiek vokiečiai, at
rodo, mano, kad to galima at
siekti tik tuo atveju, kai Lie
tuvoj gyvens arba vokiečiai 
arba rusai, o ne lietuviai. Dėl
to vokiečiai mus jau koloni
zuoja, mėto iš ūkių, butų, dėl
to mums -negrąžina bolševi
kų išplėšto mūsų turto ir lai
ko jį savo nuosavybe. Bolše
vikai savo nacionalizacijos 
įstatymais pasitarnavo ru
diesiems, nors jei jos ir nebū
tų buvę, tai vokiečiai vis tiek 
būtų atėminėję mūsų turtus, 
kaip atiminėja dabar net bol
ševikų nacianalizacijos nepa
liestus namelius, baldus ir ki
ta. Nepaslaptis, kad ir bolše
vikai rengėsi mūsų kraštą ko
lonizuoti, o mus ruošėsi išga
benti į rytus.

„Bolševikų okupacinis te
roras kai kurių lietuvių pa
veikė protus ir galvosenas, 
išmušė realią politinę mintį. 
Šiems žmonėms nacių bolše
vikų karas buvo viskas, kai

MALDŲ VAJUS Už LIETUVOS LAISVĘ
Nenutrūkstanti eilė šv. Mišių už Lietuvos Laisvę!

Nuo vasario 16 d., iki vasario 16 d., 1945
„Lenciūgas” dar nenutrūko! Iki šiol kiekvieną dieną 

bent vienoj kur nors parapijoje buvo atnašaujama Nekru
vinoji Auka už Lietuvos laisvę. Jei dar nesuspėjote prisidėti 
prie šio kilnaus Vajaus, neatidėliodami, malonėkite kreip
tis žemiau nurodytu adresu.

Maldų Vajaus Tęsinys:
Liepos 14 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass.
Liepos 15 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass.
Liepos 16 — Šv. Petro ir Povil. par., Elizabeth, N. J.
Liepos 17 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass.
Liepos 18 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass-
Liepos 19 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass.
Liepos 20 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass.
Liepos 21 — St. Robert’s Hall, Pomfret, Conn.
Liepos 22 — TT. Jėzuitai, Weston, Mass.
Liepos 23 — Šv. Kazimiero par., Paterson, N. J.
Liepos 24 — Seserų Kazimieriečių, Loretto Ligoninė, 

Chicago, Illinois.
Liepos 25 — Švč. P. M. Užgimimo par., Chicago, Illinois.
Liepos 26 — Šv. Jurgio par., Chicago, Illinois.
Liepos 27 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Liepos 28 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Liepos 29 — Šv. Jurgio par., Utica, N. Y.
Liepos 30 — Šv. Kazimiero par., Paterson, N. J.
Liepos 31 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Rugpiūčio 1 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, 
Rugpiūčio 2 — Šv, Juozapo par., Philadelphia, 
Rugpiūčio 3 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, 
Rugpiūčio 4 — Šv. Antano par., Cicero, III.
Rugpiūčio 5 — Loretto Ligoninė, Chicago, Ill.
Rugpiūčio 6 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, Pa.
Rugpiūčio 7 — Šv. Juozapo par., Philadelphia, Pa.
Rugpiūčio 8 — Šv. Vincento par., Girardville, Pa.
Rugpiūčio 9 — Šv. Kazimiero par., Los Angeles, Calif.
Rugpiūčio 10 — Šv. Kazimiero par., Los Angeles, Calif. 
Rugpiūčio 11 — šv. Kazimiero par., Los Angeles, Calif. 
Rugpiūčio 12 — šv. Kazimiero par., Los Angeles, Calif. 
Rugpiūčio 13 — Gyvojo Rožančiaus Dr-ja, Lynn, Mass. 
Rugpiūčio 14 — Šv. Kazimiero par., Los Angeles, Calif.
Rugpiūčio 15 — Švč. P. M. Užgimimo par., Chicago, Ill. 
Rugpiūčio 16 — Loretto Ligoninė, Chicago, Ill.

MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS
St. Robert’s Hall, Pomfret Centre, Conn.

Pa.
Pa.
Pa.

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Vaizdai iš Karo Paskolos 

Kampanijos
Pasaulio didžiausias karo 

bonas — dvidešimt pėdų ilgu
mo ir 40 pėdų aukštumo tiksli 
$100 bono kopija, buvo pas
tatyta Detroito Grand Cir
cus parke, kad paragintų 
Penktosios Karo Pask. Va
jaus rėmimą.

Jungtinių Tautų komitetas 
perėmė Detroito Penk. Karo 
Pask. kampaniją, kuriai tal
kininkauja įvairių tautinių 
grupių atstovai, kasdien pa
simainydami pardavinėdami 
bonus.

miestų motoristai supyko ra
dę prie savo automobilių rau
donas korteles. Tačiau jie 
greit nusiramino, perskaitę, 
kad tos kortelės vietoje šauk
ti į teismą už važiavimo tai
syklių nesilaikymą, kvietė 
skubiai vykti į artimiausią 
bonų pardavimų įstaigą įsi
gyti Penkt. Karo Pask. bonų. 
Tų kortelių prikabinę j imas 
buvo atliktas Fraternal Or
der of Police, kaipo jų pasi- 
tarnavimas karo paskolos 
kampanijai.

Keliolikoj West Virginia

tuo tarpu mūsų tautai šis 
karas tebuvo ir tegalėjo būti 
tik pirmos bolešvikų okupaci
jos pakeitimu antrąja — ir 
mūsų laimei paskutine — vo
kiečių nacine- okupacija. Šie 
žmonės pasistengė paskleisti 
krašte klaidingą pažiūrą į 
vokiečius, kad, juos pasitikus 
su gėlėmis, galima tautai lai
mėti laisvę. Tai buvo klaidin
ga galvosena. Vokiečius rei
kia pasitikti lazdomis.

„Lietuviai mobilizuojami 
pagal Kubiliūno patikėtinių 
konferencijos nutarimus; su
iminėjamos ir kalinamos ne- 
siregistravusių karininkų šei
mos ir naujokų tėvai Kubiliū
no įsakymu. Visur vokiečiai 
stengiasi sudaryt įspūdį, kad 
tai pačių lietuvių darbas ir 
reikalas.

„Mes žinom, kad pasaulis 
gerai supranta vokiečių klas
tą Lietuvoj ir dėl to nekalti
na mūs tautos ne už jos dar
bus, kaip lygiai gerai su
pranta, kad lietuviams nei 
vieno priešo laimėjimas, nei 
kito pralaimėjimas dar neiš
sprendžia Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės problemos. 
Lietuva niekad nesiejo savo 
likimo su vieno ar kito oku
panto laimėjimu, nesieja jo 
ir dabar, nesies jo ir ateity, 
nes ji pasiryžusi reikalingu 
momentu drauge su visa pa
vergta Europa atkurti laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą, 
kad galėtų dirbt savo tautos 
ir visos žmonijos taikos ir 
kūrybos darbą.

Mary Williams, Chicagos 
ginklų fabriko negrė darbi
ninkė, nusipirko už $2,000 ka
ro bonų, iš $3,201, kurie jai 
buvo suteikti Illinois Indus
trial Commission už rankos 
nustojimą, gelbstint bendra
darbio gyvybę, kuris buvo 
traukiamas į mašiną tikrai 
mirčiai. Mašina jos ranką 
taip nelaimingai sutriuškino, 
kad buvo reikalinga amputa
cija.

Dešimties milijonų vertės 
lėktuvnešis, kurs dabar sta
tomas, bus nupirktas karo 
bonais Amer. Legiono Seattle 
posto No. 1 ir bus pavadin
tas ,,Puget Sound”.

Sam Roblin, 42 metų am
žiaus, iš Hinds County Home, 
Mississipi, nusipirko $25 bo- 
ną su 1, 875 centais, kuriuos 
jam sumetė vizitoriai per 12 
metų. Sam buvo ratų kėdėje 
nuo 10 metų amžiaus. Jis ne
turi nei draugų nei giminių, 
nei pajamų, šiandien jis gavo 
papildomus 200 centų iš lan
kytojų, kurie sužinojo, kad 
jis nori įsigyti antrą boną.

Graikai amerikiečiai iš 
Richmond, Va., kasdien pri
deda naujus vardus prie 30 
narių —steigėjų sąrašo, $1,- 
000 klubui, kurių visi išpildė 
narių reikalavimus, perkant 
vieną ar daugiau $1,000 boną 
Penkt. Karo Paskolos vajuje. 
Vieną minutę po vidurnakčio 
Penkt. Karo Pask. vajaus ati
darymo dieną, 30 amer. grai
kų susirinko Richmond grai
kų ortodoksų bažnyčioje ir 
kiekvienas jų pirko $1,000

Iboną. Vienas jų narys, War-

dienos gare
rant Officer Phillip H. 1
las, Polk, La., stojo ij , j^pethe įvyko penk 
pirkdamas du $1,000 boįfe Diena. Jos rengėjai 

ir „Ameriką”. Nu< 
Qos” skaitytojai, ku 
kjos Garbės Rėmėjais 

L sąrašą tų gerųjų „ 
r^Dienos pasisekime 
L jj suteiktą paramą.
Loštis, Chester, Pa. 
14ns, Westmoreland, N 
L Brooklyn, N. Y.
L Rochester, N- Y. 
Eįicius, So, Boston, Mi 
L Pittsburgh, Pa.
L Hartford, Conn. 
Mas, Chicago, UI. 
Brooklyn, N. Y. 
L Philadelphia, Pa. 
kjU.N' Y- 
L Brooklyn, N. Y.
Lfe Brooklyn, N. Y. 
h Jersey City, N. J. 
h Brooklyn, N. Y.
M, Detroit, Mich. 
^Newark, N. J.
lįsi, Philadelphia, Pa. 
L Brooklyn, N. Y.
Krose, Brooklyn, N. Y. 
Eg. Brooklyn, N. Y.
Kį New Britain, Con 
L. Ozone Park, N. Y.
L Haspeth, N. Y. 
L Brooklyn, N. Y. z 
į-laiiskas, So. Boston 
t Philadelphia, Pa.
I J. Bronx, N. Y. 
Įįoken, N. J.
Įaitis, Bronx, N. Y. 
Lė, Brooklyn, N. Y. 
Ife Brooklyn, N. Y. 
La So. Boston, Mass 
Likus, Brooklyn, N. Y 
Ls. Brooklyn, N. Y. 
t Linden, N. J.
Ljauskas, Los Angeles 
L Linden, N. J.
L Brooklyn, N. Y. 
Li. Bronx, N. Y.
■fe Ja, Newark, N. J 
litam, N. J.
*saiė, Ozone Park, N.1 
l ’sliauskas, Newtown, 
Ifeenė, Brooklyn, N. ’ 
js, Wilkes-Barre, Pa 
Ifetnė,Newark, N. J.

Progresyvinės Hitlen 
Tojo laidotuvės yra siu 
tos Allegany County, Md 
būdas paskubintai pas 
Penkt. Karo Pask. k 
kaip pranešta War Fii 
pareigūnams. Viena iš j 
biųjų gatvių Cumberlį 
apskrities mieste, buvo į 
ryta ir jos gale buvo pas 
tas „quota thermom 
Viename gatvės gale yj 
kapai, nužymėti „Hitle 
„Tojo”, kitame gale yi 
juodi karstai, kuriuose p 
dytos iškamšos. Kai tik 
narni pranešimai apie | 
pardavimus, karstai pr 
narni prie kapų, į kuriui 
bus su didelėm ceremoi 
palaidoti, kuomet kvoti 
atsiekta.

Tremtinio Laiši

Prieš kiek laiko lenkai 
vo išgavę teisę dalį j 
tremtinių iš Sibiro išsigl 
ti. Su lenkais iš ištrėn 
buvo išvaduota ir sieki 
lietuvių kilmės vilniečių! 
lis tų buvusių tremtiniu 
bar yra apgyvendinta Mi 
koje.

LKFSB. šiomis dieni 
gavo laišką iš vienos ta 
tremtinių kolonijos —t 
nia Santa Rosa, Mexico. 1 
Kazimieras Andriuškeva 
Jisai apie 25 kilometrai 
Vilniaus ir apie 8 myliai 
Lietuvos sienos turėjo! 
Bolševikai jį areštavo ii 
dėjo į Vilniaus kalėjimą! 
ko prie jo neprileido ii 
nežino, kas nutiko su jo 1 
na, sūneliu ir senute md 
Turėjo pakelti sunkius! 
dymus, tyrinėjimus ir po| 
išvežė į Rusiją, kur irgi- 
dėjo kalėjime.

Rusijoj turėjo daug ii 
tėti, ypač varginamas11 
Paskutiniu metu jis kali 
sėdėjo didesnėje kamefcfe,Brooklyn, N. Y. 
drauge su lietuviais kliBrooklyn, N. Y. 
kiais — pulkininku, majolfes, Westfield, Mas 
kapitonu. Lietuvis karl'L Brooklyn, N. Y. 
kas, sėdėjęs toj pačioj ka 
roj, pasakojo jam, kad iš] 
tuvos išvežta labai daugi 
dininkų ir šiaip pasituri! 
žmonių.

K. Andriuškevičius po| 
nesti jos (kuri įvyko, turi 
po lenkų rusų sutarties) D 
iš kalėjimo paleistas ir į 
jo į lenkų armiją. Taip 1 
pasisekė pasiekti Persiją! 
ligos jisai buvo iš armijos 
leistas ir drauge su daugi 
vaikų, našlaičių bei mot 
(vyrų buvo tuose ešalonų 
mažai), atvyko į Meksiką! 
jiems galbsti Amerikos įs 
gos (—Raudonasis Kryži! 
duoda jiems maistą. Mel 
kos vyriausybė nedii 
jiems leidimų darbui, tai 
neleidžia išvykti į Amer] 
nors kai keno giminės ir| 
retų savuosius išsivežti. 1 
tremtiniui daug suramin] 
duodanti malda, 
meldėsi būdamas bolšeiį 
kalėjime, o dabar kas rj 
eina išklausyti šv. Mišių,j 
rias laiko jų stovyklos ko] 
čioje. Vakarais būna pat 
dos. K. Andriuškevičiaus 
šuo buvo ištekėjusi už li< 
vio Širvintų miestely.

fene, Brooklyn, N. Y 
h,Woodhaven, N. Y. 
^enė, Brooklyn, N. 3 
[fe Brooklyn, N. Y. 
fe New Britain, Cor 
feuskas, Brooklyn, N. 
taden,N. J.' 
fe White Plains, N.

tag Island City, N. 
^kas, Bayside, N. Y 
ta Kearny, N. J. 
•Rochester, N. Y.

Newark, N. J.

Jean 1
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įVertė A Vaičiulaiti*

Jis (Tęsinys)

ant šluotos, padai 
feai Įsitikinus atsakė: 
taerys — nedidelis c 
M

Rūstavau, — ar tikrai 
p gystelėjo į daržovių 
Rimžėre, lyg tai būtų

NAUJAS ADRESAS

Naujas Lietuvos Prans 
konų ir „Šv. Prancišk) 
Varpelio” adresas yra šis

Franciscan Fathers
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.

Mirė lietuvis karininka
Gauta žinių, kad Šveici 

joje, vienoj džiovininkų sa 
tori joj, mirė lietuvis mž 
ras Pranas Keliuotis.

Prieš ligą jisai tarnavo 
sarų pulke, amžiaus tur 
apie 35 metus. Jo brolis Jo: 
Keliuotis, jau 30 metų, 
gyvena Amerikoje.

I savo kambarį apg 
fetinai nusiminusi, m 
p daiktas, o mano 
pisai į nieką pažemi

V.
plūdės, kad žmonių p 
pi ištyrus, pasiryžai 
[feais, -
jtaadienį, turgaus dif 
L/ vykti drauge į K 
p kad turiu liktis Peri 
grendimas mane pii 

l^.kad gausiu laisv 
It'® negu mano pra 
Įtaursijoms ūkinink 
Iwo į kiemą tam ti

vadino plepen 
į pakaušį papuošui 
L™ kurios ji buvo pi 
Į ^dus. Skrybėlę ji iši 

įkaršty ji bū 
L ^kėjusi laikėsi t 
I *8di leistis į kelią b



ruvos LAISVĘ 'S-July 7, 1944

už Lietuvos Laisvę!

sario 16 d., 1945

ki šiol kiekvieną dieną 
vo atnašaujama Nekru- 
lar nesuspėjote prisidėti 
iami, malonėkite kreip-

JVIU DIENOS GARBĖS RĖMĖJAI
los 9 d. Maspethe įvyko penkioliktoji New Yorko 
is Lietuvių Diena. Jos rengėjai šia didžiule pramo
tai parėmė ir „Ameriką”. Nuo rengėjų neatsiliko 
ūs „Amerikos” skaitytojai, kurie stojo talkon, tap- 
stuvių Dienos Garbės Rėmėjais.

PaW tęsiame sąrašą tų gerųjų „Amerikos” Bičiulių,
sinys:
ton, Mass.
ton, Mass.
par., Elizabeth, N. J. 
ston, Mass.
ton, Mass-
ton, Mass, 
ston, Mass. 
, Pomfret, Conn.
ton, Mass.
r., Paterson, N. J. 
ečių, Loretto Ligoninė,

ryki
i Hm. Paukštis, Chester, Pa.

Vie^i i. Dzwonkus, Westmoreland, N. Y. 
hni

M
r’ “—------ ’> ——~ —

naj? ?ateckis, Hartford, Conn. 
įm; as Baliauskas, Chicago, Ill.

XT V

bilų

F. Karpus, Brooklyn, N. Y. 
as Žiemys, Rochester, N. Y. 
Griganavičius, So. Boston, Mass.

J. Misius, Pittsburgh, Pa.

cenienė, Brooklyn, N. Y. 
žeikienė, Philadelphia, Pa.

no par., Chicago, Illinois, 
/hicago, Illinois, 
hicago, III.
Chicago, UI. 
tica, N. Y. 
ir., Paterson, N. J. 
hicago, III.
r., Philadelphia, Pa. 
r., Philadelphia, Pa. 
r., Philadelphia, Pa. 
., Cicero, Hl. 
inė, Chicago, UI. 
r., Philadelphia, Pa. 
r., Philadelphia, Pa. 
ir., Girardville, Pa. 
>ar., Los Angeles, Calif, 
par., Los Angeles, Calif, 
par., Los Angeles, Calif, 
par., Los Angeles, Calif, 
čiaus Dr-ja, Lynn, Mass, 
par., Los Angeles, Calif, 
gimimo par., Chicago, Hl. 
inė, Chicago, Ill.
MO CENTRAS 
’omfret Centre, Conn.

Brooklyn, N. Y.
aW,' ašinas, Brooklyn, N. Y.

! FRONTAS
tų motoristai supyko ra- 
ne savo automobilių rau- 
s korteles. Tačiau jie 

nusiramino, perskaitę, 
:os kortelės vietoje šauk- 
:eismą už važiavimo tai- 
ų nesilaikymą, kvietė 
iai vykti į artimiausią 

pardavimų įstaigą įsi- 
Penkt. Karo Pask. boną. 
bortelių prikabinėjimas 

atliktas Fraternal Or- 
of Police, kaipo jų pasi- 
avimas karo paskolos 
panijai.

Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.

r rcinka, Jersey City, N. J.
Įf| . Klant, Brooklyn, N. Y. 

nelė Yermok, Detroit, Mich, 
valkienė, Newark, N. J.
*. žemaičiai, Philadelphia, Pa.
Milas, Brooklyn, N. Y.

r Ambrose, Brooklyn, N. Y.
t Turulis, Brooklyn, N. Y. 
alnieraitis, New Britain, Conn.

i Ligmont, Ozone Park, N. Y.
M) n Urban, Maspeth, N. Y.

Įeigienė, Brooklyn, N. Y.
,s Razvadauskas, So. Boston, Mass, 

įjp toman, Philadelphia, Pa.
įraitienė, Bronx, N. Y.
rkus, Hoboken, N. J.

■, s Ksčenaitis, Bronx, N. Y. old yn . <ašėtienė, Brooklyn, N. Y.
7^ ucevičius, Brooklyn, N. Y.
J1S11E I TVT . T> J ■»<

™ .• is Neviera, So. Boston, Mass.
.7® ielen Zeikus, Brooklyn, N. Y.
77 s Ruginis, Brooklyn, N. Y.
■jr; hmont, Linden, N. J.

L Maciejauskas, Los Angeles, Calif- 
fkšienė, Linden, N. J. 
įčinskas, Brooklyn, N. Y.
zlauskas, Bronx, N. Y.

M as Stukas Js„ Newark, N. J.
ikienė, Paterson, N. J.
Jtakenienė, Ozone Park, N. Y.

dėjos Pr. Vasiliauskas, Newtown, Pa.
Re ^Serbentienė, Brooklyn, N. Y.

tėti, r. 3 Yaskus, Wilkes-Barre, Pa.

lieta?

barjn 
koji

ko {£ 
nežĖ:

Pask anauskienė, Newark, N. J. 
rauskienė, Brooklyn, N. Y. 
įčienė, Brooklyn, N. Y. 
.valiauskas, Westfield, Mass.

hjh ria Slikas, Brooklyn, N. Y.
kasi
np

sėdij; 
te

try Williams, Chicagos 
lų fabriko negrė darbi- 
ė, nusipirko už $2,000 ka- 
onų, iš $3,201, kurie jai 
• suteikti Illinois Indus- 
Commission už rankos 

o j imą, gelbstint bendra
is gyvybę, kuris buvo 
kiamas į mašiną tikrai 
iai. Mašina jos ranką 
nelaimingai sutriuškino, 
buvo reikalinga amputa-

Daubarienė, Brooklyn, N. Y. 
iųį L. Stero, Woodhaven, N. Y.

iRažickienė, Brooklyn, N. Y. 
jnink s Grigas, Brooklyn, N. Y.

itauskas, New Britain, Conn, 
s Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.

14 ’aft, Camden, N. J.
Mažeika, White Plains, N. Y. 
ina Bushman, Brooklyn, N. Y. 
Ichus, Long Island City, N. Y. 

’ Pliauskas, Bayside, N. Y. 
Curienska, Kearny, N. J. 
tonis, Rochester, N. Y. 
iraitienė, Newark, N. J.

po 1K 
išhlįj

$4.00
2.40
2.20
2.10
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.25
1.25
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

A. P. Krikščiūnas, Washington Depot, Conn. 
Povilas Ikamas, Brooklyn, N. Y.
J. Ališauskas, Brooklyn, N. Y.
V. žvirblienė, Brooklyn, N. N.
A. Štreimikis, Brooklyn, N. Y.
Ona Stagniūnienė, Brooklyn, N. Y.
A. Gerulis, Kearny, N. J.
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn.
V. Valickas, Newark, N. J.
Mrs. U. Yanush, Brooklyn, N. Y.
T. Urban, Jamaica, N. Y.
Juozas Gudiškis, Long Island City, N. Y.
Ant. Antanaitis, Rocky Point, N. Y.
A. Norbut, Brooklyn, N. Y.
Ona Vaicekauskienė, Brooklyn, N. Y.
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.
Juozas Braknis, Rochester, N. Y.
Juozas J. Rickis, Rochester, N. Y.
Teresa Flugger, Brooklyn, N. Y.
Juozas Venslauskas, New York, N. Y.
A. Ragelienė, Brooklyn, N. Y.
P. Galiauskienė, Garwood, N. J.
M. Kuzmickienė, Elizabeth, N. J.
A. Kivytienė, Maspeth, N. Y.
G. Juškaitis, Brooklyn, N. Y.
Pvt. A. Wisbora, Portsmouth, N. H.
Ona Skužinskienė, New York, N. Y.
S. Valukas, Rochester, N. Y.
Jeva Milukienė, Richmond Hill, N. Y.
M. Gaputis, So. Boston, Mass.
Helen Butkus, Brooklyn, N. Y.
Ieva Masonienė, Brooklyn, N. Y.
Jurgis Strogis Sr., Brooklyn, N. Y.
C. Stelmokas, Brooklyn, N. Y.
Jonas Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y.
P. Paulauskas, Maspeth, N. Y.
A. Rimgaila, Glen Riddle, Pa.
Joseph Burke, Jersey City, N. J.
Barbora Yurkus, New York, N. Y.
Ant. Samalionienė, Ozone Park, N. Y.
J. Dailydėnas, New York, N. Y.
A. Lazaunikienė, Great Neck, N. Y.
Genovaitė Zovytė, Brooklyn, N. Y.
Kun. V. Slavynas, War, V. Va.
Ursula Granese, Glendale, N. Y.
M. Krašauskienė, Brooklyn, N. Y.
J. Masaitis, Brooklyn, N. Y.
V. Sidarienė, Brooklyn, N. Y.
J. Morkūnas, Brooklyn, N. Y.
J. Kazakauskas, Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

PASAULIO LIETUVIAI
Australija atjaučia lietuvių 

tremtinių kančias
Australijos laikraštis „The 

Advocate” viename redakci
jos straipsny praneša, kad jų 
turimomis žiniomis iš Lat
vijos, Lietuvos ir Esti
jos į Rusijos nelaisvę išvežta 
apie 150,000 žmonių, o lenkų 
išvežta net apie 1,000,000. Lai 
kraštis su apgailėjimu rašo, 
kad jie ten kenčia nuo šalčio, 
nuo bado, nuo dezinterijos. 
Dėl bado pas kai kuriuos at
sirado atviros žaizdos ant 
rankų ir kojų. Ypač didelis 
mirtingumas tarp vaikų.

Lietuviai miršta nuo spei
gų ir bado, kai tuo tarpu par
sidavėliai paleckininkai sau 
Maskvoje sočiai prisivalgę

išimties milijonų vertės 
ivnešis, kurs dabar sta- 
is, bus nupirktas karo 
is Amer. Legiono Seattle 
o No. 1 ir bus pavadin- 
Puget Sound”.

Jean De La Brete

NO DĖDĖ IR
MANO KLEBONAS

e— -—Vertė A. Vaičiulaitis^

m Roblin, 42 metų am- 
s, iš Hinds County Home, 
issipi, nusipirko $25 bo
il 1, 875 centais, kuriuos 
sumetė vizitoriai per 12 
L Sam buvo ratų kėdėje 
10 metų amžiaus. Jis ne- 
nei draugų nei giminių, 
lajamų. šiandien jis gavo 
Įdomus 200 centų iš lan- 
jų, kurie sužinojo, kai 
ori įsigyti antrą boną.

(Tęsinys)
pasirėmė ant šluotos, padarė ko nemaloniau- 
ir stipriai įsitikinus atsakė:
ele, moterys — nedidelis daiktas, bet vyrai 
o neverti.

protestavau, — ar tikrai žinai?
luotą švystelėjo į daržovių likučius žemėj ir 

. ikriai nužėrė, lyg tai būtų buvę jos nekenčia- 
ai.
akiau į savo kambarį apgalvoti pikto Suzo- 
io, pusėtinai nusiminusi, nes mąsčiau, kad aš 

idelis daiktas, o mano nežinomieji bičiu- 
buvo visai į nieką pažeminti.

aikai amerikiečiai iš 
mond, Va., kasdien pri- 

naujus vardus prie 30 
i —steigėjų sąrašo, $1,- 
klubui, kurių visi išpildė 
l reikalavimus, perkant 
į ar daugiau $1,000 boną 
:t. Karo Paskolos vajuje, 
ą minutę po vidurnakčio 
t. Karo Pask. vajaus ati- 
mo dieną, 30 amer. grai- 
usirinko Richmond grai- 
>rtodoksų bažnyčioje ir 
zienas jų pirko $1,000 
. Vienas jų narys, War-

i man rodės, kad žmonių papročius toli gražu 
ankamai ištyrus, pasiryžau toliau tyrinėti su 
s romanais.

f k pirmadienį, turgaus dieną, teta, klebonas 
a turėjo vykti drauge į K... Teta, kaip visa- 
rendė, kad turiu liktis Perinės globoj, ir mano 

e šis sprendimas mane pirmą sykį nudžiugi- 
u tikra, kad gausiu laisvę, nes Perinė dau- 
ės karvės negu mano prasimanymų.
oms ekskursijoms ūkininkas ryto aštuntą va- 
gabendavo į kiemą tam tikras dvirates vežė-
'as žmonės vadino pleperuku. Teta pasirody- 
jpusčiusi, pakaušį papuošusi apvalia juodo mi- 
"le, prie kurios ji buvo pridėjusi du nežymiai 

raikščius. Skrybėlę ji išdidžiai uždėdavo ant 
ų. Šalty ir karšty ji būdavo apsirutuliojusi 
, nes ištekėjusi laikėsi to nusistatymo, kad 
ia negali leistis į kelią be kurio nors gyvulio
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ruošia naujas pinkles lietu
vių tautai. Ką jie yra padarę 
nelaimingų lietuvių tremti
nių vadavimui ?

Lietuves kūrinys universiteto 
koncerte

Chicago. — De Paul uni
versitetas birž. 6 d. buvo su
rengęs koncertą. Universiteto 
simfoninis orkestras, vado
vaujamas profesoriaus, kom
pozitoriaus R. Czerwonky, 
gausiai susirinkusiai publikai 
išpildė kai kuriuos Beethove- 
no, Mozarto, Bizet, Leonca
vallo, Čaikovskio ir kitų kū
rinius. Tarp jų buvo ir šv. 
Kazimiero vienuolijos seselės 
M. Bernardos kompozicija 
„Lietuviška Rapsodija”. Ją

odos. Taip apsirengusi ji tvirtai tikėjo, kad visi jos kil
mės pėdsakai išdils.

Ji sėsdavo vidury pleperuko; jos pasostė buvo pri
dengta priegalviu, kad nebūtų užgauta toji švelni kū
no dalis, kurios čia nė neminėsiu.

Suzona važnyčiojo, nors arklio nereikėjo valdyti. Ji 
sėsdavo dešinėj, ant pryšakinio suolelio, o klebonas 
įlipdavo šalia jos.

Tada tuo pačiu laiku jie atsigręždavo į mane.
— Nekvailiok, — sakydavo teta, — ir neik į daržą.
— Nesugriozk virtuvėj, — sušukdavo Suzona, — 

ir pusryčiams pasitenkink šalta veršiena.
Klebonas nė žodžio netardavo, bet jis man meiliai 

nusišypsodavo ir mosteldavo, lyg sakydamas:
— Ji nenorėjo, bet aš mielai tave vežčiausi.
Tą atmintiną pirmadienį dalykai ėjo kaip papras

tai. Aš nubėgau į kelią ir pamačiau tuoj išnykstant 
visus tris, kratomus kaip daržovių pintines.

Nė kiek negaišdama pradėjau vykdyti jau seniai 
pribrendusį planą. Reikėjo nusavinti biblioteką, ku
rios raktą, 
dėl menko

Nubėgus 
bibliotekos 
vyko jas iškelti ii' stipriai atremti į sieną. Vikriai už
kopusi, su pasiimtu akmeniu cinktelėjau į stiklą; pas
kui, nuėmusi prie rėmų dar tebekabančias šukes, pir
magalį įkišau pro skylę ir nučiuožiau į biblioteką.

Pataikiau galva į grindis; ant kaktos užsikaliau di
džiulį guzą, ir rytojaus dieną klebonas atnešė tepalo 
jam gydyti.

Kai pakilau ir kai nuo puolio apkvaišimas praėjo, 
man pirmučiausia parūpo seno stalo stalčiuose rasti 
raktą, panašų į tą, kur klebonas pagrobė. Ieškoti ne
ilgai teko, ir du tris sykius pasiknisusi radau, ko no
rėjau.

Kiek galėdama sunaikinau įsilaužimo pėdsakus, at
sisėdau fotely ir, atsigaudama iš nuovargio, susidomė
jau Valterio Skoto veikalais, sustatytais prieš mane. 
Kaip kliuvo, iš rinkinio paėmiau ir nuėjau į savo kam
barį su lobiu — *,Perto gražuole”.

Džiaugiausi kaip kalinys, iš savo celės atsidūręs tarp 
žydinčių medžių, saulėj; dar geriau — džiaugiausi kaip

nelaimei, klebonas buvo nusinešęs. Bet aš 
nieko nepamečiau drąsos.
susieškojau kopėčias, kurias atvilkau ties 
langu; po nežmoniškų pastangų man pa

gražiai išpildė stiprus univer
siteto orkestras, kuriame 
grojo 12 pirmų smuikų, 6 vio
los, iš viso apie 70 muzikan
tų. Lietuviškoji Rapsodija 
skambėjo didingai. Joje atsi
liepė trijų lietuviškų dainų 
melodijos: „Ar vėjai putė”— 
Čiurlionies, „Kur tas šaltinė
lis” — liaudies daina, „Jojau 
dieną, jojau naktį” — irgi 
liaudies daina, ši pastaroji

AUKOKIME KRAUJU RAUD. KRYŽIUI
Karo veiksmams besiple

čiant, kraujo plazma fronte 
reikalauja nuolatinio papil
dymo. šiame kare mirtingu
mas sužeistųjų eilėse nepa
prastai sumažėjo, tai buvo 
dėl kraujo perpilimo techni
kos, dėl kraujo plazmos at
sargų. Bet kurio mūsų kario

įvairiais pakeitimais karto-' gyvybė priklauso nuo mūsų 
josi vidury ir gale. Visoje 
kompozicijoje daug pačios 
sesers Bernardos kūrybos. 
Kūrinį išpildžius dirigentas 
paprašė autorę atsistoti, 
klausytojai sukėlė ovacijas. 
Autorę džiaugsmingai sveiki
no koncerte dalyvavęs Lietu
vos kons. Daužvardis su žmo
na ir kiti lietuviai.

Lietuviai japonų nelaisvėje

Londono lietuvių klebonas 
kun. Dr. K. Matulaitis, lan
kydamas savo parapijiečius, 
tarp tėvų randa daug susirū
pinimo jų karan pašauktais 
sūnumis. Iš kai kurių šeimų 
yra net ketvertas sūnų ar 
dukterų kariuomenėje. Iš 
Londono lietuvių yra ir ne
laisvėje pas japonus, Italijoje 
ir Vokietijoje. Tėvai jų buiti
mi labiau susirūpinę negu at- 
skrendančiais priešo bombo
nešiais.

Pirmos Mišios raupsuotųjų 
Kolonijoje

Salezietis M. M. Tamošįū- 
nas, kurs dabar studijuoja te
ologiją Kolumbijoje, Mosque- 
ros mieste, jau gavo dijakono 
šventinimus. Lapkričio me
nesyje jis bus įšventintas ku
nigu. Dijak. M. Tamošiūnas 
yra pamėgęs raupsuotuosius 
ir ne vienas atostogas yra 
praleidęs jų tarpe. Jis yra 
suplanavęs savo pirmąsias 
Šv. Mišias atgiedoti Contra- 
tacion raupsuotųjų kolonijo
je.

Nežiūrint ilgos eilės metų 
praleistų užsienyje, dij. Ta
mošiūnas tebemyli Lietuvą ir 
net Kolumbijoje norėtų su
ruošti Lietuvos šventę su mu- 
zikaline programa. Čia galė
tų pasitarnauti saleziečių įs
taigų orkestrai, tačiau jie tu
ri didelio vargo su gaidomis- 
negali gauti lietuviškų kūri
nių. .

Naujas subdiakonas
Titas Astrauskas, kilęs iš 

Aukštosios Panemunės, stu
dijuoja teologiją Ibaguės ku
nigų seminarijoje, Kolumbi
joj. Birželio mėn. pabaigoje, 
numatoma, jisai gaus subdia- 
konato šventinimus.

kraujo aukos.
New Yorko Lietuvių Tary

bos Raudonojo Kryžiaus Ko
misija susitarė su Raud. Kry
žiaus Kraujo Aukojimo Sek
cija, kad New Yorko lietuviai 
organizuotai aukos kraują š. 
m. liepos 27, 28 ir 29 d. d., 
grupėmis po 10 asmenų kiek
vieną dieną.

Kraują aukoti gali vyrai ir 
moterys tarp 18 ir 60 metų 
amžiaus. Kraujo negali auko
ti jaunesni kaip 18 metų ir 
senesni kaip 60 metų. 18-21 
metų amžiaus asmens turi 
patiekti tėvo, motinos arba 
globėjo sutikimą.

Aukotojų vardus, pavar-

dės ir adresus reikalinga 
Raudonajam Kryžiui patiekti 
ne vėliau liepos 15 d. Todėl 
visi esate kviečiami užsire
gistruoti prieš liepos 15 d. 
Registruotis galima pas adv. 
K. R. Jurgėlą, 233 Broadway, 
suite 3912, N. Y. 7 arba pas 
D. Averką, 222 S. 9th Street, 
Brooklyn 11, N. Y., telefonas 
Stagg 2-2133. Adv. Jurgėlos 
telefonas BEekman 3-1398.

Liepos 28 d. sueina 22 me
tai, kai Amerika pripažino 
Lietuvą de jure. Lietuvių 
kraujo aukojimo vajus pri
taikomas šiai progai: kraujo 
auka reiškiame savo prisidė
jimą prie Amerikos pergalės, 
prisirišimą prie Atlanto Čar- 
terio, savo tikėjimą, kad lais
va ir nepriklausoma Lietuva 
bus atsteigta.

Lietuvių Amerikiečių In
formacijų Centras yra N. Y. 
Lietuvių Tarybos prašomas 
šį sumanymą pranešti visai 
lietuvių amerikiečių visuome
nei.PIKNIKAS

Sekmad., RUGPIŪCIO-AUGUST 20, 1944
ŠV. MYKOLO PAR. DARŽE

15 East 23rd Sir., Bayonne, N. J

Šį pikniką rengia “Amerikos” skaitytojai Bayonnėje. Jie 
kviečia visus New Jersey ir New Yorko apylinkės lietuvius

Bayonnes lietuvių par. daržas yra puikiai ištaisytas — tai 
nepaprastai patogi vieta piknikautojams.

Iš New Yorko labai lengva pasiekti Bayonne. Galima važiuo
ti Hudson Tubes traukiniu iki Journal Square, o iš ten paimti au
tobusą ir važiuoti Bayonnėn iki 23 gatvės, iš kur iki lietuvių par. 
daržo tik keli blokai. Galima važiuoti ir keltuvu per upę iki 
Hoboken, o iš ten traukiniu iki 22 Str. stoties.

Ruoškimės visi! Aplankykime Bayonnę!

menininkas, kuris pirmą sykį girdi atliekant, idealiai 
atliekant, savo širdies ir proto kūrinį.

Staiga nušvito ligi šiolei man užskleistas pasaulis, ku
rio nesąmoningai siekiau. Mano dvasioj susyk taip 
nuskaidrėjo, jog maniau, kad ligi tol buvau kvailė, 
bukaprotė. Aš pasigėriau, apsvaigau nuo to romano, 
pilno vaizdų, gyvenimo, judrumo.

Vakare susisvajojus nuėjau į valgomąjį, kur kle
bonas, pietavęs su mumis, nekantriai manęs laukė.

Jis su dideliu pasigailėjimu pažvelgė man į veidą ir 
paklausė labai susidomėjęs, kaip ta nelaimė atsitiko.

— Nelaimė! — tariau nustebus.
— Reginute, tavo kakta visai juoda.
— Avigalvė bus po medžius ar kopėčias karsčiusia, 

— pasakė teta.
— Taip, kopėčias, teisybė, — atkirtau.
— Vaikuti! — sušuko nusiminęs kunigas, — tu ant 

galvos nupuolei?
Linktelėjau, kad taip.
— Ar turf arnikos, mažyte?
— Vaje, lyg verta rūpintis, — įsikišo teta, — valgy

kit, klebone, ir nesirūpinkit ta varna; ji gavo, ko norėjo.
Klebonas nieko nesakė; jis man bičiuliškai linktelėjo 

ir iš pasalų žiūrinėjo į mane.
Bet mane nelabai kvaršino, kas aplinkui dėjosi. Aš 

mąsčiau apie tą žavią Katarina Glover, apie narsųjį 
Henrį Smitą, kurį įsimylėjau laukdama, .kol geriau 
pasitaikys, ir štai, nei iš šio, nei iš to, kad imsiu raudoti.

— A, mano Dieve! — sušuko klebonas greit pakil
damas. — Brangi Reginute, mano brangus vaikeli!

— Atstokit nuo jos! — tarė teta, — ji nepatenkinta, 
kad drauge nevažiavo į K...

Bet klebonas žinojęs, kad nekenčiau ašarų ir bu
vau per daug išdidi tetai parodyti skausmą, kurį ji su
kėlė, prisiartino prie manęs, tyliai paklausė, ko ver
kiu, ir stengėsi mane paguosti.

— Niekai, mano brangus klebone, — tariau šluosty
dama ašaras ir pasileisdama juoktis. — Matot, aš bi
jau kūno skausmų, man sopa galvą, o be to — juk 
aš baisiai atrodau.

— Ne kitaip kaip visados, — pasakė teta.
Klebonas neramiai pažvelgė į mane. Paaiškinimu 

jis buvo nepatenkintas ir manė, kad dienos metu tu-

rėjo kas nenormalaus atsitikti. Jis man patarė ne
gaištant gulti; tai aš bematant ir išpildžiau.

Buvau pažeminta dėl tos jausmingos scenos; ypač 
pažeminta, nes nežinojau, ko gi aš verkiau. Ar iš ma
lonumo, ar apmaudo? Nesugebėjau atsakyti ir užmi
gau kartodama, kad nedera savo įspūdžių analizuoti.

Sekančiais mėnesiais ryte surijau daugelį Valterio 
Skoto veikalų. Taip, nuo to laiko patyriau stiprių ir tik
rų džiaugsmų, bet nors ir kaip dideli jie buvo, neži
nau, ar jie buvo gyvesni už tuos, kuriuos patyriau, 
kai mano dvasia išsinėrė iš ūkanų, lyg plaštakė iš savo 
lėlutės. Aš žengiau iš susižavėjimo į susižavėjimą, iš 
ekstazės į ekstazę. Pamiršau viską, o mąsčiau tik apie 
savo romanus ir jų veikėjus, kurie dilgino mano vaiz
duotę.

Kai klebonas man kalbėjo apie kokią problemą, aš 
galvojau apie Rebeką, kurią buvau palikusi akis į akį 
su tamplieru; kai jis man dėstė istoriją, aš savo akyse 
regėjau praeinant tuos žavius didvyrius, iš kurių mano 
nepastovi širdis buvo jau išsirinkusi kokia penkiolika 
už vyrą; jo priekaištus leidau negirdomis, nes rūpinausi 
įsitaisyti tokius rūbus, kaip Anglijos karalienė Elzbie
ta arba Ema Robsart.

— Ką šiandie padarėt? — klausdavo jis atėjęs.
— Nieko.
— Kaip nieko?
— Visa tai man įgriso, — sakydavau dėdamosi nu

vargusi.
Klebonas būdavo pritrenktas. Jis paruošdavo il

giausias kalbas ir man jas vienu atsikvėpimu išpyškin
davo, bet jis lygiai tiek pat būtų paveikęs ir kreip
damasis į raudonodį.

Pagaliau aš staiga pasidariau liūdna. Jei teta dau
giau manęs nemušė, tai atsiteisdavo, man sakydama 
visokius nemalonumus. Ji nuspėjo, kad man nesmagu 
tokiai mažai. Ji kiekviena proga mane žeidė į šią skau
džią vietą, vadino mane išgama ir kartojo, kad esu 
negraži.

Neseniai man rodės, kad aš labai daili, ir labiau 
pasitikėjau savo nuomone negu tetos. Bet susipažinusi 
su Valterio Skoto herojėmis, savo dvasioj ėmiau abe
joti. Jos buvo tokios gražios, kad mylint reikia būti 
panašiai į jas.
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Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

A. T. 
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ščioje.

Philadelphijos Žinios
ATEITIES PLANAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos Philadelphijos skyrius 
paskutiniu laiku jau baigia 
priimti ateities veikimo pla
ną. Didžiausias Tarybos rū
pestis yra, kaip bus sudary
tas Philadelphijoj Bendro 
Lietuvai Šelpti Fondo sky
rius ir kaip jis varys savo 
darbą. Juk prie to darbo tu
rėtų-dėtis visi patrijotiniai ir 
geri lietuviai ir nė vienas, ku
ris tik gali, neturėtų atsisa
kyti ir visi galėtų tuoj ir sėk
mingai bendradarbiauti.

Kai kurios kolonijos jau 
pradėjo ir suorganizavo to
kius skyrius. Juk lietuvių 
verkiami reikalai nelaukia ir 
neturi pertraukos, tai kodėl 
mums taip vis delsti dėl to- 
kių verktinų tautinių ir val
stybinių reikalų.

Tautodailės paroda jau se
niai yra nutarta surengti Phi
ladelphijoj. Tuo tikslu veikia 
komisija ir rudeniop jau gal 
galėsime parodyti savo tau
tos grožybių parodą kokioj 
nors Philadelphijos viešoj 
vietoj. Tą parodą norima su
jungti su mūsų tautiniais rei-

Jei kas interesuojasi paro
da ir malonėtų suteikti paro
dos daiktų, tai prašome rašy
ti parodos organizatorei — 
pirmininkei p. E. Milukienei, 
1427 S. 2nd St., Philadelphija, 
47, Pa., ar Moterų Tarybai. 
Pirmininkė greit paskelbė sa
vo instrukcijas, kokių daiktų 
parodai reikės ir kaip ir kur 
bei kuomet juos suduoti. Apie 
parodą išgirsite ir per mūsų 
lietuvišką radiją.

Kultūrinis laukas mūsų A. 
L. Tarybai taip pat rūpi. Kai 
tik bus galima surasti tinka
mų prelegentų — kalbėtojų, 
tai norima organizuoti kultū
rinių paskaitų bei kalbų eilę 
po mūsų lietuviškas organi
zacijas, klubus ir per radiją. 
Juk mūsų žmonės taip laukia 
tokių progų. Argi mes jau ne
galėtumėm ką nors jiems su
teikti. Atrodo, kad kai ką no
rime, tai ir galime padaryti, 
tik reikia visų bendradarbia
vimo ir sutarimo, tai ir dides
ni dalykai bus galimi įvykdy
ti, kas paprastai ir nemano
ma, kad tai bus galima. _

Lietuvių Diena yra sėkmin
gai daroma daugelyje lietu
vių kolonijų. Kodėl ir Phila- 
delphijos lietuviams neturėti 
tokios dienos su savo lietu
viška programa, patriatiniais 
numeriais... Juk kiek čia ga
lėtų pasireikšti jaunieji, mū
sų mokyklos ir visi tikros dū
šios lietuviai.

Tokia diena čia būtų gera 
sujungti su liepos 4, juk Phi
ladelphia yra Amerikos 
Laisvės Lopšys, tai čia ir ga
lėtų lietuviai ją minėti Ame
rikos ir lietuvių garbei.

jadovanų skirs, kurios bus iš
trauktos sekmadienį, rugp. 6 
d. Dalyvaus laimėjime visi 
pirkėjai, kurie bus pirkę nuo 
birželio 1 lig rugp. 6 d.

Tad visi pirkite čia ir 
mesite dovaną.

Garbė ponioms už tokį 
siaukojimą savo šaliai ir

greitesniam laimėjimui

Liepos-July 14, 1944
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Philadelphijos arkivysku
pijoj jau ketvirti metai, kai 
veikia viešųjų mokyklų moki
niams tikybos ir auklėjimo 
vasarinė mokykla nuo liepos 
3 ligi liepos 28 d. Kiekvieną 
dieną nuo pirmadienio lig 
penktadienio nuo ryto 9 vai. 
lig 12 vai. Tai turi beveik 
kiekviena katalikiška para
pija.

Amerikos Legionas pasky
rė net dovanas mokykloms, 
kuriose bus daugiausia vie
šųjų mokyklų mokinių. Kai
mų mokyklos taip pat veiks, 
tik ten vaikams suvažiuoti 
bus sunkiau.

Pažymėtina ir tai, kad šie
met vasarinės mokyklos bus 
organizuojama ir veikiama 
Raud. Kryžiaus jaunesniųjų 
skyriaus programa, kad pa
gelbėtų mūsų sužeistiems 
kenčiantiems kariams.

Philadelphijos Lietuvių 
Karo Pergalės Komitetas 
darbuojasi be perstojimo ka
ro bonų pirkime. Štai per 
penktąją paskolą nupirko jau 
trečią lėktuvą — „Perkūną”. 
$100,000 bonų jau baigiama 
išpirkti. Pirmasis buvo dide
lis bombonešis, antras — lėk
tuvas ligoninė (Mercy ship), 
o dabar kovotojas, kurs ko
vos ir gins bombonešį ir gai
lestingumo laivą

Philadelphijiečiai
perka apgalvotai ir parinkę.

Dėl to lėktuvo ar tik ne- 
daugiausia karo bonų bus 
parduota per SLA Seimą. 
Birželio 27 dieną tuo tikslu 
buvo ypatingas bonų vajus 
su daugybe kalbėtojų ir įdo
mia programa. Nors oras bu
vo kaip pirtis, bet patrijo- 
tiniai nusiteikę lietuviai su
sirinko ir klausė prakalbų ir 
pirko bonus. Tą vakarą par
davė už $20,000.00 karo bo
nų. Tai graži suma. Apie $50,- 
000.00 išpirkta Seimo metu.

Kitus bonus pardavė pavie
niai, bankas, radijo stotys; 
šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio 
parapijos ir daug bonų par
davė per tą bonų vajų.

Kazimiera Barauskiene, 
116 McClellan St., ilgai ir sun
kiai serga. Tačiau jos sun
kioje ir pavojingoje ligoje rū
pestingai prižiūri jos dukte
rys, marčios ir vyras. Ligonė 
taip prižiūrima, kad nejaučia 
ar namie ar ligoninėj. Toks 
rūpestingumas ir atjautimas 
ligonės, padeda lengviau ken
tėti ligos skausmus ir visus 
nemalonumus. Ligonė buvo 
išvežta ligoninėn, bet negalė
jo daryti operacijos, tad vėl 
buvo parvežta namo ir dabar 
sarginama namie.

Šv. Kazimiero parapijos' 
vasarinės mokyklos ir Krikš
čioniško Mokslo Brolijos di
rektorius kun. klebonas dėjo 
visas pastangas, kad vasari
nė mokykla būtų sėkminga. 
Todėl pakviestos seserys Au
relia ir Dolores, kurios Tanke 
namus ir ieškojo mokinių. 
Kai kurie prižadėjo, bet ne
atėjo, kiti atėjo ir pasidarė 
labai uolūs mokiniai ir gal 
rudenį pradės lankyti parapi
jos mokyklą.

Vasarinės mokyklos moki
niai yra iš pietinės Philadel
phijos ir iš Pt. Breeze sekci
jos, kur yra daugiau vaikų,

SLA Seimo proga į Phila- 
delphiją buvo atvykęs ir Lie
tuvių Informacijos Centro 
narys prof. K. Pakštas. Jis 
pasakė kalbą seime ir išreiš
kė prašymą Susivienijimui ir 
toliau remti Informacijų cen
trą, kuris taip gražiai patar
nauja lietuvių ir kitai visuo
menei.

Seimas padarė savo spren
dimą paskirdamas $2000.00. 
Profesorius dalyvavo ir iškil
mingame Susivienijimo ban- 
kiete, kuris buvo birželio 28 
d. Pennsylvanian Hotel.

Šv. Kazimiero parapijos 
Karo bonų Komitetas parda
vė karo bonų už $75,000 ir už 
keliolika tūkstančių ženkle
lių. Bet per šį paskolos metą 
komiteto ponios B. Mickūnie- 
nė ir O. Barčienė vaikščiojo 
po namus ir ragino daugiau 
karo bonų pirkti ir pagelbėti 
laimėti karą. Jos buvo pasi- 
ryžusios parduoti karo bonų 
už keliolika tūkstančių.

Kas pirko per jas, tai jos ir

Birželio 28 d. staiga 
Vasiliauskas, gyv. N. Phila. 
Nieko jis daug ko neturėjo ir 
palaidotas visiškai papras
tai birželio 30 d.

Jurgis Beišys, 22 Christian 
St., mirė birželio 27 d. ilgai 
sirgęs. Nuvežtas ligoninėn, 
aprūpintas sakramentais ir 
neužilgo mirė. Jis palaidotas 
šv. Jurgio kapinėse, Shenan
doah, Pa. Pamaldos laikytos 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj, liepos 1 dieną, o pas
kiau išvežtas į kapines. Lai
dojo J. Kavaliauskas.

Velionis ilgą laiką ateidavo 
pas p. Kavaliauską ir vis sa
kydavo, kaip jis nori būti pa
laidotas. Todėl graborius ir 
išpildė jo norą. Jis taip ir ten 
palaidotas, kaip norėjo.

Mykolas Tyla, 342 Earp 
St., birželio 26 dieną buvo 
sunkiai susirgęs ir nuvežtas 
ligoninėn. Suteikus pirmą pa- 
gelbą vėl sugrįžo namo. Ligo
nis jau ilgai nesveikavo ir 
jautėsi silpnos širdies. Bet 
paskutiniu laiku ir jo svei
kata pradeda taisytis ir gal 
visiškai pasveiks.

20.
Protestantų liudijimai apie 

religiją:
VOKIETIJOJ — Dr. Fried

rich Heiler, nekatalikų dva
siškis, sako „Protestantizmas 
mini savo 400 metų sukaktį 
nuo Augsburgo deklaracijos 
didžiame vidujiniame nesuti
kime. Kvietimas minėti tą su
kaktį buvo iškabintas prie 
daugelio Vokietijos bažnyčių 
durų. Bet ar tas kvietimas 
neprieštarauja daugeliui pa
mokslų ir pamaldų tose baž
nyčiose? Ar mes drįstume iš
kilmingai pareikšti Augusta- 
no žodžiais: „Nė vienu daly
ku mes neatsitolinome nuo 
Katalikų Bažnyčios!”

Kur randasi nenutrūksta
mas ir nesusilpnėjęs tikėji
mas į Šv. Trejybę ir Kris
taus dievybę, į Sakramentus?

1 Kur randame privatišką išpa
žintį, ir ar užlaikoma visa tai, 
kaip Augsburge buvo nutar
ta? Kas galėtų didžiuotis to 
pareiškimo tvirtinimais: „Se
novės apeigos rūpestingai 
saugomos. Mišios yra palik
tos ir laikomos su didžiausia 
pagarba; visos apeigos užlai
komos beveik pilniausiai?”

Kokia protestantų sekta 
galėtų tai skelbti? Ir kas dar 
turi tikrą norą, kokį turėjo 
Augustanos autoriai, kad at
skala gali būti pataisyta ir 
galėtų sugrįžti prie tikros ir 
vieningos religijos? Ar tik 
nėra aiškūs neigimai 21, 24 
ir 27 skyrių Augustanos De
klaracijos, ką kovojantieji 
protestantai aiškina, kad ta 
deklaracija nepasiekusi savo 
tikslo, bet dar labiau suskal
džiusi?

Anglijoj. — „Protestantiz
mas yra miręs, ir žmonės su
grįš prie religijos per katali
kybę”, — pareiškė anglikonų 
vikaras iš Chaddesden, kun. 
J. Hackforth, metiniame sa
vo parapijos susirinkime. 
„Ko mums tik reikia, katali
kų atstovų, kurie galėtų pa-

Jaunuolis Ernestas Berno
tas ilgą laiką nesveikuoja, o 
paskutiniu laiku dar daugiau 
susirgo. Bet yra vilties, kad 
jis nugalės savo ligą ir vėl 
bus sveikas ir linksmas.

tiekti katalikų pažiūras”, 
kalbėjo jis.

Vienas anglų garsių dv 
sininkų, Dr. Orchard, kai 
damas apie autoritetą ir vi
nybę, sako: „Tos viltys gal 
tų išsipildyti tik tuomet, ka 
mes sugrįšime prie katalik 
bes Kristaus mokslo. Daba 
labiau sekama vardai kai 
Kristaus mokslas, kas ir s 
griovė mus visus. Juk daba 
labiau norima naudotis p 
saulinėmis galybėmis, kai 
Kristaus kryžiaus išminti 
ir toks elgesys pavergė mui 
Tai yra pražūtinga, kas davj 
mums padalytą Kristų. Ti 
kai mes atrasime Vienin 
Katalikų Kristų, tai galės 
me sudaryti ir Vieną Kata 
kų Bažnyčią.

Olandijoj. — Viename s 
node Olandijoj kalbėtojas 
Van Z wet atkreipė dėmesį 
tai, kad protestantų bažnyči 
negali tikrai mokyti, kadang 
ji neturi neklaidingo šv. Ra 
to aiškinimo. „Kokį autorit 
tą turi sinodas mokyti re 
gijos? Išvados yra toki 
kad kiekvienas pryčeris g 
tikėti ir skelbti, ką jis pa 
tiki, kad tai yra tiesa. Jis g 
Ii tikėti, ar atmesti Krista 
Dievybę. Kokią teisę turi s 
uodas įsakyti jam, kaip ji 
turi suprasti ar aiškinti švei 
taraštį? Viena tik Katalik 
Bažnyčia turi neklaidingą a 
toritetą, todėl ir vienybė 
su ja.” 
Sulietuvino Kun. Stan. Ra

(Bus daugiau)

Karo bonai yra galin 
ginklas prieš išorinius ir 
daus priešus. Pirkime jų 
daugiausia.
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Salia-

Klebonas, užjausdamas, neteko šypsnių ir gaivumo. 
Jis gailiai žiūrėjo į mane, nuolat šniaukštė taboką, 
pamiršęs visus meno dėsnius, stengėsi įspėt mano pa
slaptį ir tikslui pasiekti nesigailėjo makiaveliškų prie
monių; bet aš buvau neprieinama.

Vieną dieną pamačiau jį sukant į biblioteką, bet aš 
visai neketinau palikti rakto skylėje; jis grįžo atgal, 
kratydamas galvą ir rankomis braukdamas plaukus, 
kurie, pasišiaušę kaip dar niekados ligi šiolei, atrodė 
it kuodas.

Aš slypėjau už durų ir girdėjau, kai jis praeidamas 
pro šalį sumurmėjo:

— Grįšiu su raktu!
Tas sprendimas mane nusmelkė. Tariau sau, kad 

jis tikrai suseks mano paslaptį ir aš jau negalėsiu sau 
jaukiai skaityti.

Tuojau nuėjus susiradau keletą romanų, juos nusine
šiau į savo kambarį, o lentynoj jų vietą užstačiau šiaip 
knygomis; tačiau, nežiūrint atsargumo, man atrodė, 
kad mane labai gali išduoti popierius, kuriuo buvau 
pakeitusi išmuštą stiklą.

Aną dieną, žiūrinėdama stalčiuj rastus laiškus, su
sekiau tetos kilmę. Buvo tai ginklas prieš ją, ir nus
prendžiau tuoj juo pasinaudoti.

Rytojaus dieną per pusryčius ji buvo baisiai be ūpo. 
Tokioj dvasios nuotaikoj ji niekados nepraleisdavo pa
sitaikiusios progos man įskaudinti.

Svajojau apie tą meilų Bukingamą, kuris man atro
dė šlovės vertas su savo puikybe, dailiais rūbais, su
mazgytais kaspinais ir protu, ir man rūpėjo, kodėl 
Alisa Bridžvort nerimavo patekus pas jį, kai teta man 
tiesiog drėbė:

— Regina, kokia tamsta šlykšti šįryt!
Aš pašokau ant krėslo.
— Še! — tariau jai duodama druskinę.
— Kvaile, juk aš neprašau druskos! Iš tikro tamsta- 

daraisi ir bukaprotė ir biauri.
Reikia pažymėti, kad teta niekados manęs netu- 

teno. Nuo tos dienos, kai ji tapo mano dėdės žmona, 
ji įsivaizdavo iškilsianti į savo aukštybes, jei iš žo
dyno panaikinsianti „tu”. Ji sakė „tamsta” net ir savo 
kralikams.

— Aš esu kitokios nuomonės, — atsakiau. — Man 
rodos, kad aš labai daili.

— Komedijos! — sušuko teta. — Tamsta daili! Iš
sigimėlė, nedidesnė už plytą.

— Verčiau panėšėti į švelnų augalą, nekaip į nevy
kusį žmogų, — atsakiau.

Teta tvirtai tikėjo, kad seniau ji buvo gražuolė, ir 
nemėgo šiuo klausimu juokauti.

— Panele, esu buvusi daili, tokia daili, kad mane su 
seseria vadino dievaitėmis.

— Teta, ar sesuo buvo panaši į jus?
— Labai. Mudvi — dvynukės.
— Jos vyras turėjo būti gana nelaimingas, — ta

riau įtikinamai.
Teta taip nusikeikė, jog nė pakartoti nedrįstu.
— Be to, jūs atsiduodat kaimiete, — kalbėjau ra

miai, — tuo tarpu gi aš...
Bet aš prasižiojusi nutilau vidury sakinio: teta pei

lio kriaunimis sumušė lėkštę. Dabartiniai* mano žo
džiai niekais pavertė pastangas, kuriomis ji ligi šiolei 
slėpė savo kilmę, ir visiškai atkeršijo už jos piktumą 
man.

— Tamsta — gyvatė! — rėkė ji prismaugtu balsu.
— Nemanau, teta.
— Gyvatė!
— Jau esat sykį tai sakę, — tariau, ramiai rydama 

paskutinę žemuogę.
— Mano antyje šildyta gyvatė, — kartojo teta, kuri 

buvo per daug įpykus, kad ką nors daugiau pramanytų.
Aš purčiau galvą ir tariau sau viena, kad būdama 

gyvatė tikrai nesutikčiau atsidurti tokioj padėty.
— Prašau, — prabilau, — gamtos mokslų knygoj skai

čiau apie šitą gyvūną ir niekur neaptikau, kad jis būtų 
pratęs šildytis keno nors antyje.

Teta visados sumišdavo, kai primindavau savo skai
tymus, ir nieko neatsakė, bet jos fizionomija man 
pasirodė tokia nepatikima, kad ištrūkau dainuodama 
ne į savo galvą:

— Gyveno kartą dėdė Pavolis, Pavolis, Pavolis!
Buvo vidurys birželio mėnesio. Visur aplink lekiojo 

plaštakės, zirzė musės, oras buvo toks viliojantis, kad 
pamiršau įprastą atsargumą. Pasiėmiau knygą ir nu
ėjus išsitiesiau pievoj, šieno kupetos pavėsy.

Tetos žodžiai truputį sugraudino man širdį. Iš tikro 
kaip nesmagu tokiai mažai! Kas gi mane tokią kada 
nors įsimylės? Bet susiraminau skaitydama „Peverilį”. 
Iš Valterio Skoto romanų šitą labiausiai mėgau, ypač 
dėl Faneles, kurios ūgis buvo tikrai menkesnis negu 
mano.

Mylėjau, garbinau Bukingamą. Pykau ant Fanelės, 
kuri jam aštriai atsakinėjo, ir toj vietoj, kai ji dingo 
pro langą, lioviausi skaičius ir sušukau:

— Kvailiukė! Toks puikus vyras!
Sakydama tuos žodžius pakėliau akis ii* smarkiai 

surikau, išvydus prieš save stovint kleboną. Jis buvo 
taip nustebęs, kaip anie pasakų žmonės, kurių deiman
tai pavirsta į riešutus.

Truputį susigėdus pakilau, nes buvau baisiai sučiup
ta. •

— O, Regina, — pradėjo jisai.
— Mielas klebone! — sušukau prie širdies spaus

dama „Perevilį”, — prašau, maldauju — leiskit man 
toliau skaityti.

— Regina, Reginute, niekados nesitikėjau!
Tasai švelnumas mane juo labiau sugraudino, nes 

sąžinę turėjau nevisai gryną, bet griebiausi tikrai mo
teriškos taktikos ir skubėjau pakeisti klausimą.

— Tai tik pramoga, klebone, ir aš tokia nelaimin
ga!

— Nelaiminga, Regina?
— Manot, kad smagu turėti tokią tetą kaip mano. 

Teisybė, ji manęs jau nemuša, bet sako tokių dalykų, 
kad man skaudu!

Kaip gerai pažinojau savo kleboną! Jis jau buvo pa
miršęs savo nemalonumus ir pamokslus, ypač, kad 
mano žodžiuose būta daug tiesos.

— Tai todėl esi liūdna, mano geras vaikeli?
— Tikrai, klebone. Tik pamanykit, teta visokiais 

balsais man tarška, kad esu išgama, kad esu tokia 
šlykšti, nors bėk pamatęs!

Akyse man pasirodė ašaros, nes šis reikalas stvė
rė tiesiog man už širdies.

Gerasis klebonas abejodamas pasitrynė nosį. Jis toli 
gražu apie tai negalvojo taip kaip teta ir rūpinosi, kaip 
čia išblaškius mano širdgėlą ir mano sieloj nesukėlus 
puikybės, tuštybės ir kitokio prakeikimo.

— Na, Regina, nereikia per daug paisyti dalykų, k 
rie taip greit žūva.

— Kodėl ne, jei tik jų esama, — atsakiau, taip 
dviejų šimtų metų pakartodama dailiausios prancūz 
mergaitės mintį.

— O paskui gal susitiksi žmonių, kurie galvos kit 
negu teta.

— Ar jūs, klebone, nesat iš tų žmonių tarpo? Ar s 
atrodau jums daili?

— Bet... taip, — graudžiai atsakė klebonas.
— Labai daili?
— Bet... bet taip, — atsakė klebonas tokiu pat ba
— A! Kokia aš patenkinta! — sušukau sukdam

— Klebone, kaip jus myliu!
— Labai gerai, Regina; bet tu smarkiai nusikalt 

įsibrovei į biblioteką, vos sprando nenusisukai ir sk 
tei knygas, kurių greičiausia tau niekados nebūčiai 
davęs.

— Valteris Skotas, klebone, čia Valteris Skotas! V 
dovėlis apie jį labai gerai atsiliepia.

Ir pasipasakojau jam visus savo įspūdžius. Kalbi 
jau ilgai ii’ smagiai ir buvau sužavėta, nes mačiau, kai 
klebonas ne tik negalvojo manęs apibarti, bet dar ati ^yraįžymė 
džiai klausėsi mano žodžių. Nuo mano smagumo ip““ ~ " 
linksmumo, lyg nuo kokių burtų, jis staiga vėl nu 
švito, o jo veidas ėmė šypsotis.

— Na, — tarė man jis, — leisiu tau toliau skaityt 
Valterį Skotą; aš pats jį pasiskaitysiu ir pasišnekėsii 
apie jį su tavim, tik prižadėk daugiau nesikarstyti pr( 
langus!

Iš visos širdies prižadėjau, ir nuo to sykio turejoit 
naujos medžiagos ginčams ir kivirčams, nes, savaimi 
aišku, mudu niekados nebuvom vienokios t nuomonės

Tačiau netrukus mano susidomėjimą romanais nu 
stelbė nuostabus, negirdėtas atsitikimas, įvykęs po keS’^ VlKtO- 
lių savaičių Krūmyne j. Vienas tų atsitikimų, kurie y 
tiesa, neverčia valstybių aukštyn kojomis, bet sumaišė’- A. Pankus 
mergaitės širdį ir vaizduotę. ^jubiliejaus

pra-

Kadangi 
paėjo nuo tos 

todėl Ka- 
oficialiai 

jo žuvimo
&3 m. birželio

V. Matus skyrių 
j Headquarters dauja: 

juos 
riauki 
siems 
padėti 
nyti. 
Jubilii 

Sun 
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ų liudijimai apie

OJ — Dr. Fried- 
nekatalikų dva- 
Protestantizmas 
>0 metų sukaktį 
?go deklaracijos 
ujiniame nėsuti- 
nas minėti tą su- 
iškabintas prie 

detijos bažnyčių 
r tas kvietimas 
ja daugeliui pa
maldų tose baz
ines drįstume iš
reikšti Augusta- 
„Nė vienu daly- 
tsitolinome nuo 
žnyčios!” 
įsi nenutrūksta- 
silpnėjęs tikėji- 
'rejybę ir Kris- 
į Sakramentus?

i privatišką išpa- 
laikoma visa tai, 
rge buvo nutar
tų didžiuotis to 
rirtinimais: „Sė
jos rūpestingai 
[išios yra palik
es su didžiausia 
os apeigos užlai- 
c pilniausiai?” 
jtestantų sekta 
elbti? Ir kas dar 
>rą, kokį turėjo 
autoriai, kad at- 
ūti pataisyta ir 
:ti prie tikros ir 
ligijos? Ar tik 
neigimai 21, 24 
Augustanos De
ją kovojantieji 
aiškina, kad ta 
tepasiekusi savo 
ir labiau suskal-

tiekti kaul 
kalbėjo V r 

Vienas J
Simuką, {Ųfc 
damas anjf. f 
nybę,8ako.l

išsipili klubo.
mes sugrįk krikštytas Albert J. 
bės Kriski.
labiau seįJE
Kristaus ^Jankeliūnas, 23 metų, 
griovė m^podbine, N. J. Liko 
labiau nor<| 
saulinėmis -I 
Kristaus 4 
ir toks el J- 
TaiyrapU 
mums paįf 
kai mes 
Kataliką 
me sudarr Į I__ YV V '■

onne, N. J
jos 16 d. par. darže 
'etro ir Povilo drau- 
likas. Liepos 30 d.—

os 10 d. palaidotas

Įrugpiūčio 1 d. kleb. 
IKemėžiui pagelbės 
Jrbonavičius, M. I. C. 
!d. juodu abu dalyva- 
įvių Dienoje, Maspe-

zena už karius trečia- 
būna tris kartus: 2, 

Tikintieji

Olandijai ppiūčio 20 d. par. dar- 
Qode01aBį |Amerikos” piknikas. 
Van Zwet Pa daug svečių iš kitų 
tai, kadprtJ 
negali tiiįF-----------------
ji neturi ozabeth, N. J. 
to aiškino ______
tą turi stįfas Zagreckas gavo 
gijos? M|nią iš Karo Depar- 
kad kiekgi kad jų sūnus Jurgis, 
tikėti ir dpžiaus, yra karo veik- 
tiki, kadtaif 
Ii tikėti, a J 
Dievybę. E J 
uodas įsaH 
turisupnd 
taraštį? d
Bažnyčiaituomenę naujai paim- 
toritetą, tupdės:
su ja.” noriai įstojo slauge 
SulietuvinoĮįavickas, leitenante ir 

(Bi;fet Skučas į Waves. 
^Bernotas

Hingęs.
[pergyvena didelį liū
lį kiti jo broliai, Ed- 
r Antanas, tebėra dar 
rašte.

Karo kp Brasiūnas 
ginklas pmpeponis 
daos prieafe-"

- „Protestantiz
es, ir žmonės su- 
gijos per katali- 
'eiškė anglikonų 
haddesden, kun. 
, metiniame sa- 
s susirinkime, 
k reikia, katali- 
<urie galėtų pa-

daugiausia

LIZTUVĘL 
TreJiidlalli.

>136

valauskas
GRABORIUS

>nna Ir New Jersey 
Istijose

alandoje prašau 
prie manęs

t So. 2nd St
jlphia, Pa.

Vilimas Klebaušas 
Laurinas Mackevičius 
Petras Makauskas-Mack
Kazys Plungis
Jonas Sajus
Edvardas Sidaras
Kazys Stulga
Juozas Tamulevičius 
Antanas Norbutas 
Edvardas Paškevičius 
Vincas Petkus

Paterson, N. J.
Klebono kun. J. Kintos rū

pesčiu, mūsų par. salėje ati
daryta lietuvių kalbos vasa
rinė mokykla. Pamokos bus 
trečiadieniais ir penktadie
niais 10 vai. ryte.

Tėvai, leiskite savo vaikus 
į lietuviškas pamokas!

Lietuviškumo dvasia Pa- 
tersone stiprėja.

Šiuo metu Patrsone vieši 
klebono tėvelis, atvykęs iš 
Waterburio.

Patersoniečiai gausiai da
lyvavo Lietuvių Dienoje lie
pos 9 d. Maspethe. Reporte
riui teko suskaityti jų net 18. 
O gal buvo ir daugiau.

Linden, N. J.
Radijo piknikas

Liepos 23 d. čia lietuvių 
„Laisvės” parke įvyks Stasio 
ir Onos Pocių radijo progra
mos piknikas.

Programa bus labai įvairi. 
Tikimasi daug svečių.

Rengėjai kviečia visus apy
linkės lietuvius gausiai atsi
lankyti.

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Britain, Conn
;uvo seržantas
j Matus, pavyzdinga 
ir gera parapijietė, 

j Wetaia^ienomis gavo liūdną 
•į.—.Jr.Įio adjutanto generolo 

llio, kad jos sūnus St. 
’ozas V. Matus, anks- 
aportuotas dingusiu 
įėjusių m. liepos 6 d. 
s pietvakariniame Pa- 
dabar įskaitytas tarp 
į herojiška mirtimi.
!gt. Juozas V. Matus 
trbias pareigas karo 
f. S. S. Aludra, kuris 
i. birželio 23 d. buvo 
sutorpeduotas Salia- 

alų zonoje.
.aivas U. S. S. Aludra 
do, tarp išgelbėtųjų 
u nesurasta St. Sgt. 
V. Mataus. Kadangi 
i metai praėjo nuo tos 
pgos dienos, todėl Ka- 
►artamentas oficialiai 
)ė herojišką jo žuvimo 
Būtent 1943 m. birželio
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- Na, Regina, nereikia per daug? 
taip greit žūva.
- Kodėl ne, jei tik jų esama.-! 
?jų šimtų metų pakartodama t 
gaitės mintį.
- O paskui gal susitiksi žmonių 
u teta.
- Ar jūs, klebone, nesat iš tą č 
)dau jums daili? į
- Bet... taip, — graudžiaiatsak;iĮnent, 43 divizijos, pir-
- Labai daili?
- Bet... bet taip, — atsakė klebu
- A! Kokia aš patenkinta! — 
klebone, kaip jus myliu!
- Labai gerai, Regina; bet tu f
rovei į biblioteką, vos sprando-j 
knygas, kurių greičiausia taU 
?s. „ .1
- Valteris Skotas, klebone, čia V-1 
ėlis apie jį labai gerai atsiliepi 
■ pasipasakojau jam visus sav j 
ilgai ir smagiai ir buvau sužavės] 
onas ne tik negalvojo manęs U I 
i klausėsi mano žodžių. Nuo M
smumo, lyg nuo kokių burtą -g A. T.
j, o jo veidas ėmė šypsotis, guvių veikimo centro
- Na, — tarė man jis, - susirinkimas
erį Skotą; aš pate ji Į**!*, 7 d šv. Andriejaus 

salėje įvyko Lietuvių 
ho Centro susirinki- 
Rradovavo pirm. Vikto- 
ptauta.
b. kun. M. A. Pankus 
|ė auksinio jubiliejaus 
i jų pirmininkus pra- 
savo raportus.
►ai susidomėta Spaudos 
Hjos 
|ėjo, 
i šv.

>gt. Juozas V. Matus 
lė prie Headquarters

inomos kaip Connecti- 
tional Guard.
me nuliūdime paliko 
tąją savo motiną, bro- 
ardą Matų, valstybės 
inką ir brolį Vincentą. 
[Matų šeima priklauso 
ęlriejaus lietuvių kata- 
irapijai.
anto vardas yra įžymė- 
stuvių Kareivių Garbės 
I Šv. Andriejaus lietu- 
rapijos bažnyčioje.

jį su tavim, tik prižadėk daup-j 
us!
visos širdies prižadėjau, irJŲ. 

jos medžiagos ginčams ir ftŲ 
u, mudu niekados nebuvom J 
įčiau netrukus mano suskŲŲ 
)ė nuostabus, negirdėtas atš&Ų 
savaičių Krūmyne j. Venas tr| 
i, neverčia valstybių aukštyn I 
gaitės širdį ir vaizduotę.

VI
jvo sekmadienis, 
‘kmadienį visados kiaušydai^'

raportu, iš kurio 
kad istorinė me- 
Andriejaus para-

pijos Auksinio Jubiliejaus 
knygai išspausdinti labai lo- 
binga; tik vietos draugijoms 
reikėtų sukrusti ir istorinę 
draugijų medžiagą priduoti 
Spaudos Komisijai.

Spaudos Komisijos veikli 
narė Bronė Mičiūnienė pra
kalbėjo, kad Lietuvių Veiki
mo Centras turėtų susirūpin
ti ir Lietuvos reikalais.

Tuo visi susidomėjo, ypa
tingai tėvynainis kleb. kun. 
M. A. Pankus, kuris karštai 
pritarė, ragindamas visomis 
išgalėmis padėti nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams ir 
visiems uoliai remti paverg
tosios Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės bylą.

Tačiau nusiskųsta, kad A- 
merikos Lietuvių Taryba nuo 
įvykusios Pittsburghe Konfe
rencijos, į kurią LVC siuntė 
p. Mykolą Daunį atstovauti 
Šv. Andriejaus parapiją ir 
važiavo kitas atstovas Pra
nas Andriulionis nuo LRS- 
gos, iki šiol neparagino bei 
nepaskyrė kvotos kolonijų 
skyriams, kurių lyg nepagei
daujama steigti. Tačiau per 
juos daugiausia aukų su
plauktų gelbėti nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams ir 
padėti Lietuvos laisvei pel
nyti.
Jubiliejaus Komisijų sąstatas

Sumanioje kleb. kun. M. A. 
Pankaus vadovybėje, parapi
jos Auksinio Jubiliejaus iš
kilmėms 1945 metais suruoš
ti, išrinktos įvairios komisi
jos, kurios jau iš anksto pri
siėmė svarbias ir atsakingas 
pareigas eiti.

Į vietos ir laiko komisiją 
įeina: Kun. Juozas J. Matu
tis, Mykolas Čeponis ir Alice 
Covaleski.

Spaudos komisija: Kun. A. 
Tamoliūnas, Bronė Mičiūnie
nė ir F. Narcum.

Kvietimo komisija: Ona 
Morkūnienė, Kitty Morkūnie
nė, Juozas Kovaliauskas, Sta
sė Milukienė ir Jurgis Zarum- 
ba.

Muzikos komisija: varg. A. 
Grigoraitis, Viktoras Sintau- 
ta, Betty Maloška ir C. Cova
leski.

Programos komisija: kleb.

(Bus daugiau)

DU BROLIAI KARIAI

Tai Teklės ir Mykolo Janu
lių, gyv. Cliffside Park, N. 
J., „Amerikos” skaitytojų sū
nūs, išėję į Amerikos kariš
kąsias pajėgas.

Antanas yra kariuomenė
je jau dveji metai; yra pasi
žymėjęs muzikantas, o Myko
las — jūrininkas, užsitarna
vęs petty officer laipsnio; jis 
laivyne jau pusantrų metų.

Linkime abiem jaunuo
liam gražaus pasisekimo ir 
laimingo pas tėvelius sugrįži
mo!

kun. M. A. Pankus, Mykolas 
Čeponis, Mykolas Daunis, A. 
Kwider, Juozas Janušonis, 
Ona Sintautienė ir M. Uždavi- 
nienė.

S-ta

So. Boston, Mass.
Įspūdinga Lietuvių 

Konferencija
Liepos 4 d. įvykusi Naujos 

Anglijos Lietuvių Konferen
cija buvo nepaprastai skait
linga ir įspūdinga. Ją šaukė 
So. Bostono Liet. Piliečių dr- 
ja, pritariant vietos klebonui 
kun. Pr. Virmauskiui ir ki
toms organizacijoms atžymė- 
jimui šių reikšmingų sukak
čių: 1) Amerikos Nepriklau
somybės, 2) Lietuvių Spau
dos Laisvės Atgavimo ir 3) 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Sušaukimo.

Prasidėjo iškilminga eise
na nuo St. Dariaus (Am. Le- 
gijono) Posto patalpų, lydint 
to paties Posto dūdų orkes
trui. Šv. Petro lietuvių baž
nyčia buvo pilna maršuotojų 
ir šiaip suvažiavusių atsto
vų. Iškilmingas mišias atlai
kė prelatas J. Ambotas. Jam 
asistavo kun. Abračinskas ir 
kun. Jomantas S. J- Momen
tui ir reikalui pritaikintą pa
mokslą įspūdingai pasakė 
kun. Pr. Juras. Po pamokslo 
sukalbėtos maldos už miru
sius legijonierius ir kritusius 
šiame kare karius. Lauke iš
šauta trys salvos. Pasigirdo 
graudus trimito balsas. Šluo
stė lietuviai ištryškusias aša
ras, prisiminę savo sūnus ir 
brolius karo laukuose. Sudre
bėjo ne vieno tėvo ir motinos 
širdis, kad gal ir jų sūnelį 
Prancūzijoj, Italijoj ar kur 
nors Pacifiko salose gali pa
našiai trimito gūdus balsas 
palydėti į amžinastį... Palai
minimą suteikė kun. J. Vai
tekūnas. Sugaudė orkestras 
Amerikos ir Lietuvos him
nus.

Pasipylė iš bažnyčios ilga 
spalvota maršuotojų eilė. 
Prie lietuvių salės ji padidėjo. 
Amerikos, Lietuvos, organi
zacijų vėliavos, uniformuoti 
legionieriai, legionierkos, jų 
orkestras gausus būrys jau- 
namečių tautiniuose kostu- 
mose, baltos kareivių moti
nos ir jų rėmėjos darė šį lie
tuvių maršavimą ne tik gau
sų, bet ir įspūdingą.

Apie pusantro tūkstančio 
talpinanti High school audi
torija, esanti istoriniam Dor
chester Heights kalne, buvo 
pilna maršuotojų ir delegatų.

Prabilo rengimo komisijos 
pirm. adv. J. Grigalius. Es
tradoj sunešama visos vėlia
vos. Maldą — invokaciją at
kalba kun. J. Vaitekūnas. Le- 
gijonieriai, vad. J. Lėkiui, at
lieka Amerikos nepriklauso

mybės paminėjimo apeigas. 
Sugiedami himnai.

Kalba Jungt. Valstijų kon- 
gresmanas John W. Me Cor
mack, kurs yra Kongreso di
džiumos vadas. Pareiškia, 
kad neabejotinai Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Chelsea miesto mayoras ir 
žymus legijonierius Quigley 
pareiškė, kad ką jis šiandien 
matąs, tai jis neturįs mažiau
sios abejonės, kad Lietuva 
vėl atgaus savo nepriklauso
mybę. „Juk už tai jūsų ir ma
no sūnūs veda kovą karo lau
kuose” — sakė Quigley.

Kun. Dr. K. Urbonavičius 
turėjo įdomią paskaitą apie 
lietuvių spaudą.

Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Šalna pareiškė, kad 
lietuvis Tadas Kosciuška pa
gelbėjo Jurgiui Washingto- 
nui ne tik karą už nepriklau
somybę vesti, bet ir Jungt. 
Valst. susikurti, atsistatyti, 
todėl drąsiai galime reikalau
ti, kad dabar ši šalis pagelbė
tų Lietuvos nepriklausomybę 
atsteigti.

Prezidiuman išrinkta: 
pirm. A. F. Kneižys, pagelb. 
adv. Grigalius, Kriaučialis, 
Jurgeliūnas, Aniesta. Rašt. 
A. Ivaška, Neviera, Miliaus
kaitė. Ižd. Dr. Kapočius, Tui- 
nyla ir Jakštas. Rezoliucijų 
Komisija: adv. K. Kalinaus
kas, adv. A. J. Young, St. 
Michelsonas, adv. J. Cunys, 
ir K. J. Vencius. Nominaci
jų komisijoj buvo St. Mockus, 
J. Arlauskas ir Pr. Razva- 
dauskas.

Įspūdingas ir jaudinančias 
kalbas pasakė Bostono mayo
ras M. J. Tobin, Dr. P. Vilei
šis ir L. Šimutis, A. L. T. pir
mininkas.

Priimta eilė rimtų rezoliu
cijų ir sveikinimų.

Ameriko^Lietuvių Tarybai 
kovai už Lietuvos nepriklau
somybę sudėta $1,036.35. De
legatai pasižadėjo iki vasario 
16 d. sukelti iki $5,000.

Konferencijoje užsiregis
travo per 200 atstovų nuo 
53 draugijų.

Šiaip svečių bei dalyvių bu
vo arti 1,000.

Ši konferencija iš visų pu
sių buvo įspūdinga, rimta ir 
nepaprastai gausi.

Delegatas

Seniai iš Baltimorės buvo 
žinučių mūsų brangiame laik
rašty „Amerikoj”. Gaila, kad 
nesiranda korespondentų.

Per tą laiką daug lietuvių 
išmirė. Tarpe gyvųjų vis yra 
kokio veikimo. Bažnyčioj vis
kas atliekama stropiai. Nove
nas lanko minios maldininkų 
— kitataučių. Kleb. kun. Dr. 
Mendelis buvo išvažiavęs po
ilsio, gal kur kitur dvasiniai 
darbuotis. Namie kun. A. Du- 
binskas daug turi darbo. Lie
pos 2 d. pagelbėjo kun. Kidy
kas, jėzuitas.

Draugijų komitetai dar
buojasi parduodami karo bo
nus. Norima lietuvių vardu 
gauti Raudonajam Kryžiui 
lėktuvą. Parduota jau už ar
ti $200,000. Kleb. kun. Mende
lis parapijos vardu paėmė už 
$15,000 dol. bonų.

Parapijos mokykloj vaiku
čiai turėjo puikų vakarą. Visi 
patenkinti vaikučių išsilavi
nimu, jų mokėjimu lietuviš
kai. Žmonių buvo pilna para
pijos salė, žmonės daugiau 
pradeda domėtis parapijos 
mokykla. Reikia visą pasiti
kėjimą ir pagarbą teikti se
selėms mokytojoms kazimie- 
rietėms, kurios net atlanko 
tėvus namuose, kad savo vai
kelius leistų į lietuvių mokyk
lą.

Baltimore, Md.
„Amerikos” skaitytojai pa

mena, kaip katalikų spaudo
je trumpai buvome prašomi 
kalbėti rožančiaus milijoną 
dalių už Lietuvą, kad Švč. Pa
nelė Marija, Lietuvos Kara
lienė, užtartų pas Dievą tėvų 
žemę, Lietuvą, kenčiančią 
mirtinai kruvinus kankini
mus. Buvo prašyta 1942 me
tais iki 1943 metų Marijos 
Vardo šventės kasdien kalbė
ti rožančių. Prisiminus skait
linę milijono dalių, nežinom, 
kiek asmenų pasišventė tai 
prakilniai maldai, bet tame 
maldos laike Lietuvoje, 1943 
metais, Girkalnio bažnyčioje 
pradėjo įvykti stebėtini ne
paprasti apsireiškimai Pane
lės Švč. Marijos, kaipo Gai
lestingumo Motinos, kuri pati 
prašo lietuvių tautą: „kas tik 
tikrai puls prie Marijos kojų 
su malda, ji teiks visokių ma
lonių.”

Girkalnio įvykiai buvo ap
rašyti „Amerikoje”, „Drau
ge”. Tikslių žinių mes iki šiol 
negavome. Mes meldėmės 
prie Lietuvos Karalienės A- 
merikoje, o ten Marija vaiz
davosi kaipo gailestinga Mo
tina. Nors Bažnyčia dar ne
siskubina tarti savo žodžio, 
bet buvo įvykiai, kurie stebi
na Lietuvos gyventojus. Te
gul iš mūsų veržiasi džiaugs
mo ašaros antrą milijoną da
lių aukoti Lietuvos Karalie
nei ir gailestingai Motinai 
Šv. Marijai. Tik dabar savo 
maldų skaitlių galime praneš
ti „žvaigždei” šiuo antrašu: 
St. Robert’s Hall, Pomfret 
Centre, Conn.

Apaštalavimo Centras su
tvarkys skaitlinę mūsų mal
dų. J. Karalius

Nuo liepos 1 d. siuvėjai tu
rėjo atostogų visą savaitę, už 
kurią gavo algą. Per 50 metų 
pirmą kartą siuvėjai gavo 
atostogas su užmokesčiu. 
Lietuviai stebisi, iš kur darb
daviai gavo tuos pinigus. Nė
ra ko stebėtis. Visų pramonių 
algos pakilę, o siuvėjai mažai 
gavo pakelti. Unija nesirūpi
na pakėlimu algų, agentai a- 
tėję išrenka duokles iš dar
bininkų po 50 c. savaitėj. Kur 
drąsesni, tai patys išsikovojo 
iki 1.00 dol. į valandą, o kiti 
už 70 c. valandai dirba. Kiti 
dirba nuo gabalų ir per sku- 
binimą gauna didesnę algą. 
Chicago j siuvėjų suvažiavi
mas nenutarė pakelti algų, 
būk valdžia neleidžia, o uni
jos centro viršininkams buvo 
valia pakelti iki 2,000 dol. 
metams. Jei su šeima gauni 
70c. į valandą, nėra už ką ka
ro paskolos bonų nusipirkti.

Yra patėmyta, kad skebų 
siuvyklose daugiau moka, tik 
gaila, kad tų siuvyklų mažai 
yra. Dar kontroliuoja per
mainymą darbo vietos: rei
kia iš kontraktoriaus gauti 
paliudijimą, o tas neduoda. 
Kitur darbe be paliudijimo 
nepriima, tik skebų kontrak- 
toriai nepaiso paliudijimo.

Mirė Matas Kilikevičius. 
Palaidotas iš airių šv. Petro 
bažnyčios. Pernai mirė jo 
žmona, o dabar, po sunkios 
operacijos, jis pats atsisky
rė su šiuo pasauliu. Tykaus 
gyvenimo būdamas, ilgai bu
vo nevedęs, sutaupė pakanka
mai turto ir tik senatvėj ap
sivedė su našle. Hooverio de
presijoj resyveriai, teriedami 
bankines įstaigas, ir jo turtą 
sunaikino. Bet iš gautų nuo
trupų nusipirko keletą namu
kų. Jo likęs turtas giminių 
žinioje.

Šią savaitę palaidota iš lie
tuvių šv. Alfonso bažnyčios 
Andriušiūnienė.

Liepos 9 d. buvo šv. Vardo 
vyrų Komunija. Kadangi 
kun. A. Dubinskas vienas tu
ri daug darbuotis bažnyčioj, 
tai vyrams buvo paliepta per 
visas mišias eiti prie Komu
nijos, todėl 8:30 vai. in cor- 
pore nedaug narių atėjo. Vis 
dėlto būna maloniau, kai 
skaitlingai vyrai prie Dievo 
stalo klaupia.

A. Ivoška, zakristijonas, 
sugrįžo iš atostogų. Džiaugia
si atlankęs kelias lietuvių pa
rapijas Pennsylvanijoj.

J. K.

Chicago, Ill.
Norwegian ligoninėje gimė 

14 sv. 9y2 uncijų mergaitė, 
kurios motina, Mrs. Phillip 
Trontzak, yra lietuvaitė, ki
lusi iš Brooklyno.

William Field, Chandler, 
Ariz., Įeit. Vytautas J. Janu
lis gavo lakūno sparnus.

Lakūnas įeit. Edvardas 
Šimkus žuvo Pacifiko salų 
kautynėse. Gedulo pamaldos 
atlaikytos šv. Martyno baž
nyčioje. Buvo vysk. Valan
čiaus giminaitis.

Dr. Charles Svenčiskas, 
dantistas, labai mėgsta dai
nuoti. Turi gražų tenoro bal
są. Dainuoja keliose Chica- 
gos lietuvių chorų grupėse.

Stasys Pieža, „Herald-A- 
merican” redakcijos narys, 
daug rašo jaunimo reikalu.

Lt. George Navadomskis, 
3005 W. 55th. Street, pralei
do dešimt dienų pas saviš
kius. Jis paskirtas Seattle, 
Wash. 1936 m. Jurgis mokėsi 
Marianapolio mokykloj.

Leonardas S. Grigas ir Jo
nas Pocius paskirtas atlikti 
jūrininkų laivyno periodą 
Great Lakes, Ill. S2-c Lucille 
Weslaitis, Grand Rapids, 
Mich., paskirta prie ligoninės.

Baritonas Algirdas Brazis 
yra narys W. G. N. radijo 
stoties „Theatre of the Air” 
Ensemble ir Mid-West Ope
ros Co. Stiprus daininkas tu
ri nepaprastus dramatinius ir 
dainavimo gabumus.

St. Sgt. Richard Kazlauci- 
nas, Thorp, Wisconsin, jau 
treji metai tarnauja New 
Guinea salose. Jaunas karys 
pasigenda tėvų didelio ūkio.

Čikagos centre galima su
tikti „S. P.” Joną Baleisą. 
Pirmiau jis buvo miesto po
licininkas, o dabar tą patį 
darbą dirba kaipo jūrininkas.

Karo Departamentas pra
nešė, kad du lietuviai gavo 
oro medalį už nepaprastą 
drąsumą karo laukuose; me
dalio laimėtojai: Lt. Frank 
Jagminas ir St. Sgt. Stanley 
Paukštis.

Jonas A Stoškus.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Gabus advokatas
Pereitą savaitę Mikulskių 

šuo gerokai sukandžiojo Pet
rą Spurgį. Mikulskis patrauk
tas į teismą. Vakar sutikęs 
Spurgį paklausiau, kaip byla 
sekasi.

— Duok man ramybę, — 
atsakė Spurgis. — Mikulskis 
pasiėmė tokį advokatą, kuris 
beveik įtikino teisėją, kad ne 
Mikulskio šuo mane, bet aš 
Mikulskio šunį sukandžio
jau”.

Ar vis man
Ūkininkas pasamdė kelis 

darbininkus šieno piauti. Jų 
tarpe buvo ir vienas čigonas. 
Prieš išeidamas darban, ūki
ninkas darbininkams davė 
gerai pavalgyti ir dar paklau
sė:

— Kas iš jūsų mėgsta la
šinius?

— Aš, ponutėl, — atsiliepė 
čigonas.

— O kumpį?
— Ir gi aš. — vėl sušuko 

čigonas. Kai ūkininkas atne
šė bliūdą pripiaustytų lašinių 
ir gabalą kumpio, visa tai 
suvalgė vienas čigonas.

— O kas dabar eis piauti 
šieno? — paklausė ūkininkas.

— Ko jūs vyrai tylit, — 
suriko čigonas, šluostydamas 
lūpas. Ar vis tik man vie
nam? Lašiniai man, kumpis 
man ir dar norit, kad eičiau 
šieno piaut? Tegul jau kas 
kitas eina šį kartą!

Atšalus meilė
Dvi moteri kalbasi tarp sa

vęs. Viena sako: „Kai Pra
nas mane vedė, tai sakė, kad 
iš meilės jis mane visą bur
noje sutirpintų. Dabar, jei 
sriuboje suranda tik vieną 
mano trumpą plauką, tai ati
daro pragaro dugną.”

Pranas Bekampis

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street,
Middle Village, L. I., N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Liepos-July 14, 194^

METINIS METINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

Piknikas
SEKMADIENĮ

Liepos - July 23 d.
KLASCIAlJS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2 vai. popiet. Šokiai nuo 7 vai. vakare

Bus rinkimas Karališkos Šeimos, pasilinksminimas ir 
kiti įvairumai. Gros A. Pavydžio Orkestras.

LIETUVIŲ DIENOS ATGARSIAI

gai. Džiugu buvo matyti kun. 
N. Pakalnį, kun. J. Balkūną, 
kun. K. Paulionį, kun. J. A- 
leksiūną, kun. Dr. J. Starkų, 
kun. P. Lekėšį, kun. M. Ke- 
mėžį, kun M. Urbonavičių, M. 
L C. kun. Ant. Pažerecką, 
kun. Ant. Masaitį, kun. Dr. 
K. Gėčį, kun. K. Malakauską, 
kun. J. Sitavičių.

Buvo ir mūsų profesiona
lų — L. A. Informacijų Cent
ro vedėjas adv. K. R. Jurgė- 
la, Maspetho piliečių klubo 
pirm. adv. S. Briedis. Ati
džiai viską sekė radijo pro
gramų vedėjai J. Valaitis, 
Stasys ir Ona Pociai, Ado
mas Jėzavitas (pavaduojąs 
susirgusį J. Ginkų). Kitus 
dalyvius minėti yra didelio 
pavojaus — lengvai gali daug 
ką praleisti...

Daugelis kalbėjo, kad šie
met Lietuvių Diena ar tik ne 
viena iš pasėkmingiausių 
daugeliu atžvilgių. Visi gėrė
josi jos dalyvių nepaprastai 
malonia, rimta, lietuviška 
nuotaika. Rengėjai tikrai gali 
būti visiems dalyviams dė
kingi.

Tegyvuoja mūsų apylinkės 
lietuviškas vieningumas!

Aldona Valaitytė. Buvo ko 
pasigėrėti jomis! Valio šioms 
jaunuolėms, kad taip nuošir
džiai dalyvauja, lietuviška
me judėjime!

Šokiai labai sklandžiai iš
pildyti. Ponios Brundzienės 
įdėtas didelis ir sunkus dar
bas davė labai gražių vaisių. 
Tenka tik palinkėti p- Brun- 
dzienei palaikyti šią grupę 
pastovia. Juk tai mūsų visų 
pasigėrėjimas!

BARZILAUSKŲ PARAMA

Inž. Petras ir Teresė (Kru- 
šinskaitė) Barzilauskai Lie
tuvių Dienai linkėjo geriausio 
pasisekimo ne tik nuoširdžiu 
žodžiu, bet ir stambia auka. 
Juodu Lietuvių Dienos fondui 
paaukojo 10 dolerių.

Inž. Barziliauskas laivyne 
atlieka atsakingas pareigas, 
tad laikas neleidžia jam daž
nai dalyvauti lietuviškose 
pramogose. Bet jo nuoširdūs 
linkėjimai, moralinė ir kito- j 
kia parama visada lydi lie
tuvišką veiklą.

Penkioliktoji New Yorko 
apylinkės Lietuvių Diena lie
pos 9 d. Klasčiaus parke pra
ėjo užtarnautu pasisekimu. 
Nors beveik visą savaitę New 
Yorko gyventojus varginęs 
karštis gerokai gąsdino ren
gėjus, bet liepos 9 d. šiltas 
oras ne visus į maudynes iš
viliojo. Būrių būriai ir pulkų 
pulkai atvyko lietuviškan pa
žinomu, jaukion aplinkumon.

Parke buvo nepaprastai vė
su — dažnai vėjelis atpūsda- 
vo ir gražiai sulapoję medžiai 
pridengė visus nuo karštų 
saulės spindulių. Šį kartą 
parkas buvo tikra užuovėja 
nuo saulės.

L.D. dalyvių buvo iš įvairių 
vietų. Malonu buvo susitikti 
nuoširdžių lietuvių ne tik iš 
Brooklyno, Maspetho, New 
Yorko, Bronxo ir kitų Didžio
jo New Yorko ir Long Island 
vietų, bet daug jų buvo ir iš 
New Jersey. Iš New Jersey 
daugiausia buvo iš Harrisono 
-Kearny. Daugelis jų iš ten 
atvyko drauge su savo benu. 
Matei entuziastų ir iš Eliza
beth©, Bayonnės, Newarko, 
Jersey City, Patersono, E. 
Orange, Cliffside ir kitur. 
Gražus būrys buvo ir iš 
Bridgeport©, Conn.

Visų dalyvių nuotaika bu
vo labai gyva, draugiška. 
Smagu buvo stebėti, kaip prie 
stalų, nukrautų šeimininkių 
skanėstais ir apkaišytų 
stiklais putojančio alučio, 
drauge šnekučiavosi ir links
minosi vyresnieji ir jauni
mas. Savo stalus organizuo

tai turėjo Brooklyno ir Mas
petho piliečių klubai.

Čia smagu pažymėti, kad 
gausiai dalyvavo L. Vyčių 
kuopų ir apskrities veikėjai, 
kaip pirm. L. Ketvirtis, K. 
Basanavičius, J. Adomaitytė, 
K. ir Pr. Vaškai ir kiti. Valio 
mūsų jaunimui!

Gausiai atsilankė vietos 
parapijų choristai. Matėm vi
sus jų chorų vedėjus: J. 
Brundzą, Pr. Dulkę, A. Stan
kevičių ir A. Visminą.

Programa tęsėsi visą va
landą. Jai vadovavo „Ameri
kos” redaktorius. Pirmiausia 
pasirodė Harrisono-Kearny 
Šv. Vardo draugijos benas, 
kurs įžygiavo parkan organi
zuotai, drausmingai susitvar
kęs. Benas pagrojo keletą da
lykų, o savo pasirodymą bai
gė Amerikos himnu. Tikrai 
šis benas papuošė Lietuvių 
Dieną.

Stiprius sveikinimo žodžius 
pasakė Lietuvos generalinis 
konsulas pulk. Jonas Budrys 
ir Lietuvių Amerikiečių In
formacijų Centro direktorius 
prof. Dr. Kazys Pakštas.

Po to sekė Br. Brundzie- 
nės tautiškų šokių jaunų šo
kėjų grupės pasirodymas, vi
sus Lietuvių Dienos dalyvius 
pradžiuginęs ir sužavėjęs.

Vėliau, vakare, salėje Har
risono-Kearny benas dar kar
tą grojo.

Parke visą laiką veikė ka
ro bonų platinimo ir pirkimo 
registracija.

L. Dienoje gausiai dalyva
vo vietos ir apylinkės kuni

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

metų.

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

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

MONDAY • WEDNESDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

• FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

PRAŠMATNUS BENAS

' Jau keleri metai, kai Lie
tuvių Dienos programų neį
vairindavo lietuvių benas. 
Šiemet benas buvo — net 
dviem pasirodymais, parke ir 
salėje, grojo Harrisono-Kear
ny Šv. Vardo vyrų dr-jos būg
nų ir švilpukų benas. Vado
vavo V. Jerusevičius, kurs la
bai uoliai moko šį beną.

Beno muzikantai labai jau
ni, keli jų tiesiog pipiriukai, 
bet kad pūtė dūdas, kad mu
šė būgnus, tai atrodė, lyg 
stipriausių plaučių ir storiau
sių rankų vyrų orkestras.

Harrisono-Kearny šv. Var
do dr-ja verta nuoširdaus pa
gyrimo, kad išlaiko tokį be
ną, kurs palaiko jaunuoliuose 
lietuvybės nuotaiką ir sklei
džia lietuvių vardą tarp kita
taučių.

Lietuvių Dienoje dalyvavo 
ir pats Harrisono-Kearny šv. 
Vardo dr-jos pirm. Kazys 
Nakrošis, labai artimas „A- 
merikos” bičiulis. Drauge su 
juo iš Harrisono buvo atvy
kęs ir nuoširdusis „Ameri
kos” korespondentas Jonas 
Stasilionis, kurs daug rūpi
nosi, kad Harrisono-Kearny 
lietuviai gausiai dalyvautų 
šioje Lietuvių Dienoje.

Lietuvių Dienos piniginės 
dovanos atiteko šiems laimin
giems numeriams:

I dovana (15 dol.) — No. 
14044, kurio savininku yra M. 
Janulis.

II dovana (10 dol.) — No. 
8707, kurio savininku yra He
len Stero, gyv. Woodhaven, 
N. Y.

3 dovanos po 5 dol.: No. 
15598, Mary Baciuška, 
Brooklyn; No. 6270, Magdė 
Griskauskas, Waterbury, 
Conn, ir No. 3034, P. Kasley, 
Nutley, N. J.

5 dovanos po 2 dol: No. 
6515, A. Kaulius, New York, 
N. Y.; No. 7730, Charles Oli- 
sewski, Brooklyn; No. 6529, 
A. Kurauskas, Brooklyn; No. 
371 ir No. 7032, Beatrice Wil- 
brokes, New York.

Keli laimėtojai savo dova
nas jau atsiėmė Lietuvių Die
noje. Kurie dar neatsiėmė, 
maloniai prašomi užeiti į „A- 
merikos” įstaigą arba per 
paštą atsiųsti savo laimingo 
numerio lakštelius.

DAUGIAU DOVANŲ

JAUNOS ŠOKĖJOS

Lietuvių Dienos dalyvius 
maloniai džiugino ir stebino 
Bronės Brundzienės sudaryta 
ir išlavinta jaunų mergaičių 
šokėjų grupė, kuri pašoko 
penkis tautiškus šokius: Suk
tinį, Sukčių, Kalvelį, Noriu 
Miego ir Kepurinę.

Štai tos jaunos šokėjos, ku
riomis visi džiaugėsi kaip uo
liomis lietuvaitėmis; Loreta 
Kazlauskaitė, Johana Šinkū
naitė, Elena Pankiūtė, Adelė 
Klant, Marytė Zarolytė; Rose 
Willis, Dorothy Kabašinskai- 
tė, Ona Dulkytė, Jean Dale- 
newsky, Jean Kleam, Alice 
Taučiūtė; Sally Žukauskaitė 
ir Ona Karpiūtė. (šiai grupei 
dar priklauso Loretta Nunes, 
bet ji negalėjo atvykti).

Ši šokėjų grupė atžygiavo 
į aikštę iš salės smagiam 
maršui „Stars & Stripes” gro
jant. Grupės priešaky žygia
vo „Miss America” ir „Miss 
Lithuania”, kuriomis buvo 
Konstancija Karpiūtė ir stud.

Be piniginių dovanų, buvo 
ir įvairių daiktų draugiškam 
išlaimėjimui:

P. Pūkienės padovanotą 
lėkštę išlaimėjo Ona Klimie- 
nė (nr. 134).

Butelys vyno atiteko nr. 
1008 (prašome atsišaukti!).

Butelys degtinės teko nr. 
68, bet jo savininkas dar ne
atsišaukė.

Pintinė vaisių, maisto ir 
gėrimo teko nr. 480, kurio lai
minga savininkė buvo V. Vyš
niauskienė.

Vieną butelį vyno laimėjo 
Ona Petrulienė.

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

VILNIŠKIŲ SVEIKINIMAI
Kazys Vilniškis su savo 

žmona Elena ir dukrele San- 
1 dra labai norėjo dalyvauti 
Lietuvių Dienoje. Bet aplin
kybės neleido. Tačiau Lietu
vių Dieną jie nuoširdžiai at
siminė — Kazys laišku „re
zervavo” savo šeimos trejulei 
vietas ir atsiuntė 5 dol. čekį 
iš New Haveno, kur jie gyve
na.

Buvęs „Amerikos” redak
torius ir administratorius 
niekada nepamiršta tų pra
mogų, kurios skiriamos „A- 
merikai” paremti.

Transfiguration parapija, 
kurios salėje lietuviai savo 
parengimus kartais turi, spa
lių 15 dieną švęs 70 metų su
kaktį.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Juozas Aleksiūnas, 
Angelų Karalienės par. kle
bonas, išvyko trumpų atosto
gų• Danielius J. Averka su 
žmona ir dukrele išvyko atos
togų į Marianapolio kolegiją. 
„Amerikos” štabas linki 
jiems labai jaukaus poilsio.

• Muz. Pr. Dulkės duktė 
Onutė išvyko į Putnam, 
Conn., pas Vargdienių Sese
les, į jų vasaros stovyklą.

• Kun. Dr. K. Gečys, vil
nietis, viešėjo Maspethe pas 
kun. J. Balkūną. Jis baigia 
rašyti knygą „Catholic Lith
uania”.

• Leit. V. Galčius, lakūnas, 
viešėjo dvi dienas pas savo 
tėvus Maspethe.

• Irene Pūkas liepos 16 d. 
Woodhaveno šv. Tomo bažny
čioje ištekės už Leono Zatuls- 
kio iš New Haven. Jaunasai 
tarnauja laivyno aviacijoje.

• Juozas Ginkus grįžo iš 
ligoninės, bet turi išvykti po
ilsio ilgesniam laikui. Linki
me jam veikiai išsveikti.

• Albertas čižauskas, Not
re Dame universiteto gradu- 
antas, liepos 8 d. „Tablet” nu
meryje turiningai nurodo, 
kad Vilnius yra lietuvių mies
tas, Lietuvos sostinė. Jis pa
žymi, kad lenkai kenkia ir sa
vo laisvės bylai, savindamies 
Vilnių.

• An. Civinskienė, Moterų 
S-gos 24 kuopos pirm., su sa
vo dukrele vieši Kanadoje pas 
savo brolį.

• „Amerikos” pikniku rug
pjūčio 20 d. Bayonnėje reiš
kiama didelio susidomėjimo.

Apreiškimo 
Parapija

Apreiškimo parapijos me
tinis piknikas įvyks sekma
dienį, liepos (July) 23 d. 
Klasčiaus parke, Maspethe. į 
Tam stipriai rengdamasi. Ka
dangi piknike bus renkama 
karališka šeima, tai kandida
tai jau dabar numatomi ir pa
rapijiečiai aptaria jų tinka
mumą. Atrodo, šiemet bus 
didesnis lenktyniavimas nei 
pernai. Jau galima dabar bal
sus rinkti už patinkamus as
menis karaliaus, karalienės, 
karalaičio ir karalaitės vie
toms. Balsus galima įduoti 
parapijos parengimų komite
to nariams, arba tiesiog pa
rapijos raštinėn.

Apreiškimo parapijos pik
nikai kasmet būna skaitlingi, 
įdomūs, daug žmonių juose 
dalyvauja ir džiaugiasi gra
žiausia nuotaika. Taipgi ir 
šiemet bus daug visokių mar
gumynų ir įdomumų, labiau
sia karališkos šeimos rinki
mų lenktynėse.

Mūsų parapijos piknikan 
kviečiami ne tik mūsų para
pijiečiai, bet visų aplinkinių 
parapijų artimieji, draugai, 
pažįstami. Pikniko rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kiekvieną

Brooklyno Lietuviai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Office at f

KAIP AMERI
LIKŲ
KULI

(pi EINA

ai’ 
Ui Entered as

; Maskvoje 
ta straipsnį, 
L-gai pareiš- 
tadar kartą 
taisius ir sū

REIKIA 2 MERGINŲ

namų ruošos darbui. Miego
ti vietoje. Geros sąlygos.

Šios pagelbos ieško dvi se
sers:

Mrs. Peddy, 106 Wilson 
Ave. ir Mrs. Cooper, 110 Wil
son Ave., Long Beach, Long 
Island, N. Y.

PARDAVIMUI
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

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

Tel. EVergreen 7 - 6868 I
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta J

DEM
Vi

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES ,|

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimį
AISKRYMAS gamintais namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g< 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. j

'^vanepir- 
ta balsu pra-

d. sutarti- 
jjjno Lietuvą

Maspetho Žinios O. Laukaitienė, Pr. Kuri 
R. Pankevičienė ir O. Si] 
čienė. Prie kitų laimėj 
darbavosi M. Šertvytienė 
Adomaitienė, Jasulaiti 
Salasevičienė. Daug pag( 
jo K. Galčius.

L. D. ženkleliams meč 
gai nupirkti aukojo Mq 
Są-gos 29 kuopa, o juos 
gamino St. Subatienė.

tatorejopro- 
L žodį išpil
simo" Lie

tai labai ilgo 
įį dalele Vil
kdama Lie-

Lįl5d.Mask- 
tatsiėmė, bet 
L įgrobė. Mas
tai galėjo sa
tai jūsų o vi
ky".

Chicas 
prasidėj 
konvenc 
sibaigti

Konfe 
mininku 
bemato] 
senatori 
progran 
ninku 
McCorm

Liepoi

TARI
Kun. Kaz. Girniaus krikšto 

motina V. Vyšniauskienė sa
vo namuose suruošė jo vardi
nėms atžymėti vakarienę. 
Jaunasis kunigas buvo labai 
nustebintas. Dalyvavo Mas
petho kunigai, kun. Girniaus 
tėvelis, brolis, sesuo ir kiti 
artimieji.

Visi buvo maloniai pavai
šinti. Kun. Girnius buvo la
bai dėkingas savo krikšto mo
tinėlei.

Vieši kariai
Pas savo tėvelius vieši a- 

viacijos leitenantas Jurgis 
Černiauskas, atlikęs sėkmin
gus 47 lėktuvu žygius pietų 
Pacifike. Viešės 30 dienų. Jis 
yra apdovanotas visa eile me
dalių už pasižymėjimus ko
vose.

Sveikinam narsų lakūną ir 
linkime ramaus poilsio. navimas teisingas. g....

Pas savo motiną pailsėti Apdraudžia viską, kasimoj teoreti- 
yra parvykęs karys W. Vo- prašo. Apdraudžia (ifl^ikiKa- 
lungevičius.

GERAI PAILSĖJO?

Ona Vaicekauskienė,] 
merikos” skaitytoja, v 
mėnesį ilsėjosi kalnuose! 
Misevičių, White Sulphur 
berty, N. Y. Ji dabar c 
geriau jaučiasi.

PARDUODA

O. P.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį sodalietės ir 
parapijos mergaitės, 9 vai. 
mišių metu, eis bendrai prie 
Šv. Komunijos. Prašomos vi
sos mergaitės dalyvauti.

Parapijos piknikui, kuris 
įvyks rugpiūčio 20 d. Klas
čiaus parke, Maspethe, prisi
rengimai eina. Liepos 24 d. 
vakare, tuojaus po pamaldų, 
bus parengimų komisijos 
svarbus susirinkimas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Mūsų parapijos jaunuoliai, 
baigę šiemet aukštesnes mo
kyklas, yra šie: Jean Roth, 
Gertruda Tvaskaitė, G. Per- 
vone, Frances Urban ir Pau
lius Dulkė.

UOLŪS DARBININKAI

Lietuvių Dienoje viskas 
buvo geroje tvarkoje, nes ne
trūko uolių darbininkų, kurie 
verti labai nuoširdžios padė
kos.

Prie įžangos bilietų visą 
dieną dirbo P. J. Montvila ir 
Kaz. Krušinskas; prie vartų 
tvarkos dabojo A. Baciuška, 
Al. Spaičys, St. Pusvaškis, J. 
Butkus, K. Baltrušaitis; kny
gučių ir dovanų registraciją 
vedė J. Tumasonis, M. Miko- 
laitis ir kun. K. Paulionis; L. 
D. ženklelius platino Onutė 
Zajankauskaitė, U. Šarkaus- 
kienė ir R. Pankevičienė; pin
tinės vaisių ir maisto laimė
jimo lakštelius platino Pr. 
Ražickienė, V. Vyšniauskie
nė, O. Petrulienė, J. Gražienė,

» STagg 2-1454
! F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTOR1AI
ijį Atlieka mūriniu namų sienų iš- 
* lyginimą, plasteriavimų, Šaligat
vį vių cementavimą ir kt. darbus.

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

0 S

.bi Lietuvos 
sa patiems 
; sprendėjais.

tahttiy užsi- 
pasaulį ei

tai kalbama 
L jimą. Lenkų 
tane išleido 
kariame rei
ks atiduoti 
L Welles, bu- 

pasekretoris, 
l-^oje pasisa- 
L atidavimą

Geri, pigūs, patogūs!^ j kitas 
jinai. Gerose vietose. Patj 
navimas teisingas.

rimi) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph VastunaĮ^® j
Real Estate Insurance!7!uekalba.

496 Grand St., Brooklyn,

j Rusijai,

Wash 
sekretoi 
nešė, ka 
čio pra( 
prasidės 
pasitari 
tarptaul 
palaikyt 
lyje tai]

Pasiti 
merikos 
Rusijos 
išskirti! 
tuose p; 
lyvaus ] 
dinasi, į 
se dalyv 
jos ir E 
tuose - 
ir Rusi j

Buvo 
Rusijos 
siųsti sž 
pasitari 
dalyvau 

. jai atsti 
• siu Rus

Z' Z _ Y a šiandie vis
Tel. EVergreen 7-1670lanos Lietu-. Į..

tloik World- 
krespondentas 
ta«15d. sa
kinėjo, kad

Clement Voketai
Advokatas

41-40 —74th Stree
Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Aki
Teikiamas geriausias ak 
patikrinimas, prižiūrėjimą 
AKINIAI prieinamiausion 
kainomis pagal jų rūšis.

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40 met

3113 metų.

fflUScranto- 
B-R. K. Susi- 
gs Uūsy Susi- 
I organizacija, 
3 rašo, kuri 
=jiyra išmo- 
l'-aiĮ pašalpai, 
į U parėmusi 
T-^ reikalus, 

ps apdraus- 
takatą visokio 
h ir įtraukti 
N mūsų jau-

Stenger & Stengi
OPTOMETRIST AS — OI’THU 

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai i

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjimui

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,

HAvemeyer 8 - 0259

fi tvirtai lai- 
p 2 mil. dol. 
Ry. Senes
ni išmiršta, 
^nepakan

ta® yra pavo
ks ateičiai.

xime turėtų 
p liečiamas 
h patraukti į 
[Ąmaii jauni-

^as tikrai 
Hiėjy pavar- 
p kariškose 
ta yra noras, 
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tančių 1 
mos Li(
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Išturi žino- 
I padidinti 

3/Waciją.
^r^iname Su- 
|i^ linkėdami

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE Į 

Maspeth, N. Y.
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