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ŠTAI KAIP
is laikams”.
Rytprūsius? 
į Seimas, 
is keliai, 
generolai?

. 16 d. Maskvoje 
^paskelbė straipsnį, 
iškilmingai pareiš- 
Vilnius „dar kartą 
as lietuviams ir su- 
Ivisiems laikams”.

SALDAINIŲ U įnių Maskva ne pir- 
GERIAUS0Sb»SkambiU ba’SU Pra’ 

Lengvi Užkandžiai,
PUSRYCIAI-PIETOS-VAKAPJEnį
AISKRYMAS gamintas namie d nj, 
riaušių bravorų. Parengimami prįT?

Juozas Cįį
495 Grand Street,

|liepos 12 d. sutarti
na pripažino Lietuvą 
tai ir jo sritimi. Bet 
L rudenį turėjo pro- 
11920 m. žodį išpil- 
kva „grąžino” Lie
pų tik po labai ilgo 
įsu maža dalele Vil
les, užkardama Lie-Maspetho Žinios

—‘? fe: b garnizonus.
Kun. Kaz. Girniaus krikšto fe; Ibirželio 15 d. Mask-

naujienos (e
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DEMOKRATAI SAVO SUVAŽIAVIME 
VĖL PASIRINKO ROOSEVELTĄ

Chicago. — Liepos 19 d. čia 
prasidėjo demokratų partijos 
konvencija, kuri turėjo už
sibaigti liepos 21 d.

Konferencijos laikinu pir
mininku buvo Oklahomos gu
bernatorius Kerr, o vedėju — 
senatorius Jackson. Partijos 
programos komisijos pirmi
ninku buvo kongresmanas 
McCormack, bostonietis.

Liepos 20 d. suvažiavimas

partijos kandidatu šalies pre
zidento vietai vėl pasirinko 
prezidentą F. D. Rooseveltą, 
kurs iš anksto buvo sutikęs 
būti kandidatu. Dėl jo kandi
datūros didesnių ginčų nebu
vo. Ginčytasi tik dėl vicepre
zidento kandidatūros. Roose
velt buvo pasisakęs už vice
prezidentą Henry A. Wallace, 
bet pasirinkimą palikdamas 
delegatų nuožiūrai.

Mire Gen. Roosevelt Rusai Prie MarijampolėsLiepos 13 d. Prancūzijoje, 
fronto stovykloje, nuo širdies 
smūgio mirė generolas Theo
dore Roosevelt, velionies pre
zidento Theodore Roosevelto 
sūnus, 56 metų amžiaus. Jis 
buvo ketvirtosios divizijos 
vado padėjėjas.

Generolo Roosevelto vado
vybė paskelbė velionį kauty
nių auka, nes jis, nekreipda
mas dėmesio į savo nusilpu
sią sveikatą, ėjo savo parei
gas iki paskutinės minutės.

Velionis buvo jau antrame 
kare. Abiejuose pasižymėjo 
savo drąsa. Yra buvęs laivy
no sekretoriaus padėjėju, Pu
erto Rico ir Filipinų salų gu
bernatorium. Yra plačiai ke
liavęs ir daug parašęs.

Paliko žmoną, vieną duk
terį ir tris sūnus, kurių vie
nas yra kapitonu toje pat ve
lionies divizijoje, o kiti du 
karininkai laivyne.

Palaidotas Prancūzijoj kri
tusių amerikiečių karių kapi
nėse.

Lietuvos Miestai 
Rusu Rankose

*
Liepos 18 d. buvo pranešta, 

kad rusų daliniai prisiartino 
Marijampolės ir kad dėl šio 
miesto vyksta didelės kauty
nės.

Kas dabar darosi rusų už
imtuose Lietuvos miestuose, 
kaip lietuviai elgiasi vokiečių 
okupuotos Lietuvos dalyje, 
žinių nėra, ir gal negreit jų 
bus galima gauti.

Maskva. — Liepos 18 d. 
Stalinas pranešė, kad rusai 
pradėjo naują puolimo žygį 
Ukrainos fronte, šiame žygy
je rusai pralaužė vokiečių li
nijas 124 mylių plote ir per 
tris dienas nuėjo 31 mylią. 
Šiam naujam puolimui vado
vauja maršalas Konev. Šio 
žygio tikslas yra paimti Lvo
vą.

Rusų puolimas buvo vyk
domas visame rytų fronte.

Pakely į Lvovą rusai užė
mė Kamenką, tik 20 mylių 
į šiaurės rytus nuo Lvovo.

Maršalo Rokosovskio armi
ja prisiartino Lietuvos Bras
tos. Šio miesto apylinkėje ru
sai užėmė visą eilę gyvenamų 
vietovių.

Latvijos pasienio fronte ru
sai užėmė Sebežą, kur vokie
čiai buvo pravedę net apie de
šimt kontratakų. Iš šios vie
tos rusams bus labai lengva 
pravesti savo veržimąsi Lat
vijon.

Lietuvos fronte rusai pri
siartino apie 10 mylių nuo 
Kauno, kurį vokiečiai gina. 
Buvo pranešta, kad Kaunas 
apšaudomas.

Į pietus nuo Kauno rusai 
užėmė Alytų, bet vakarinėje 
Nemuno pusėje vokiečiai dar 
gynėsi.

Rusų kariuomenei, įėjusiai 
į Lietuvą, yra patekę šios į- 
žymesnės vietovės: Vilnius, 
Švenčionys, Švenčionėliai, 
Trakai, Utena, Anykščiai, 
Užpaliai, Daugailiai, Kaišia
dorys, Alytus, Alunta, Šešuo
liai, Gelvonai, Butrimonys, 
Punia, Nemunaitis, Druski
ninkai, Marcinkonys, Žąsliai, 
Stakliškės, Jėznas, Darsuniš- 
kiai, Birštonas, Gardinas, An
talieptė, Leliūnai.

TARPTAUTINIAI PASITARIMAI ARTI 
- MASKVOS PLANAI NEŽINOMI

Ryšium su Vilniaus paėmi
mu, lenkų vyriausybės Lon
done įstaigos išleido visą eilę 
pareiškimų, kuriuose nurodo 
didelę lenkų partizanų talką 
rusams kovoje dėl Vilniaus. 
Sakoma, kad Vilniaus krašte 
rusams pagelbėjo lenkų po
grindžio kovotojai, kurių jė
gos buvę lygios dviem divizi
joms.

Lenkai sakosi, kad dar 
prieš rusams ateisiant lenkų 
partizanai veikę Vilniaus ir 
Naugarduko apylinkėse. Vil
niaus apsupimo metu, vienas 
lenkų batalijonas kovojęs Vil
niaus mieste prieš vokiečių 
garnizoną.

Savo partizanine veikla 
lenkai nori laimėti rusų pri
pažinimą, kurio jie iki šiol 
vis nesulaukia.

motina V. Vyšniauskienėsa-į|vr ‘ Z : 
vo namuose suruošė jo vardi- SfeBtuvą užgrobė. Mas- 
nėms atžymėti vakarienę, jok |i laisvai galėjo sa

lius tai jūsų, o vi- 
Į— mūsų”.
Į Maskvos žodžiu 
įkės, kai Lietuvos 
bus leista patiems 
ikimo sprendėjais.

Jaunasis kunigas buvo labai 1 
nustebintas. Dalyvavo Mas- f1’1 
petho kunigai, kun. Girniaus F" 
tėvelis, brolis, sesuo ir kiti 'U 

I artimieji. IR
' Visi buvo maloniai pavai- 

es‘ | sinti. Kun. Girnius buvo la- 
Pa’ bai dėkingas savo krikšto mo- 
sa‘ tinėlei. 
nes

)t- 
lu- 
IU- 
do,
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Vieši kariai Kį

Pas savo tėvelius vieši a-:erų
sa-|viacijos leitenantas Jurgis M 
pas Černiauskas, atlikęs sėkmin- M I

i gus 47 lėktuvu žygius pietą H 
rug- ’ Pacifike. Viešės 30 dienų. Jis 
reiš- yra apdovanotas visa eile me- J 
limo, dalių už pasižymėjimus ko- j

vose. J
Sveikinam narsų lakūną ir ai 

linkime ramaus poilsio, rj
Pas savo motiną pailsėti įJ 

! yra parvykęs karys W. Vo- įfe 
lungevičius. įį

J me- o.P.
jkma- ________

pethe.; Angelų Karalienės
si. Ka- 
ikama 
ndida- 
i ir pa- 
tinka- 

et bus 
tas nei 
iar bal
nus as- 
ilienės, 
ės vie- 

įduoti 
komite- 
siog pa-

Parapija
Šį sekmadienį sodalietėsir 

parapijos mergaitės, 9 vai 
mišių metu, eis bendrai prie 
Šv. Komunijos. Prašomos vir 
sos mergaitės dalyvauti.

ilnių atsiėmė, bet

Washington. — Valstybės 
sekretorius Cordell Hull pra
nešė, kad greitai, gal rugpiū- 
čio pradžioje, Washingtone 
prasidės didžiųjų valstybių 
pasitarimai apie pokarinę 
tarptautinę santvarką, kuri 
palaikytų ir užtikrintų pasau
lyje taiką.

Pasitarimuose dalyvaus A- 
merikos, Anglijos, Kinijos ir 
Rusijos atstovai, bet su tokia 
išskirtimi: Rusija nedalyvaus 
tuose pasitarimuose, kur da
lyvaus Kinijos atstovas. Va
dinasi, vienuose pasitarimuo
se dalyvaus Amerikos, Angli
jos ir Kinijos atstovai, o ki
tuose — Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos.

Buvo reikšta vilčių, kad 
Rusijos vyriausybė sutiks at
siųsti savo atstovus į bendrus 
pasitarimus, bet ji nesutiko 
dalyvauti ten, kur bus Kini
jai atstovaujama. Tokiu elge
siu Rusija nori išlaikyti savo

Parapijos piknikui, kuris j 
vyks rugpiūčio 20 d. Klas- l 
čiaus parke, Maspethe, prisi
rengimai eina. Liepos 24 i j 
vakare, tuojaus po pamaldų. ! I 
bus parengimų komisijos 
svarbus susirinkimas. Visi (U 
nariai prašomi dalyvauti

|kai vokiečių užsi- 
įaldyti pasaulį ei- 
| drąsiau kalbama 
lūšių likimą. Lenkų 
I Londone išleido 
Įkimą, kuriame rei- 
Ytprūsius atiduoti 
įumner Welles, bu
rbęs pasekretoris, 
|je knygoje pasisa- 
įprūsių atidavimą 
tik patardamas vo- 
įelti iš ten į kitas 
Edalis.
Lipmann, pagarsė
to politikos teoreti- 
Rytprūsius iki Ka- 
I atiduoti Rusijai, 
B- Lenkijai.
Jtuvos teises bent į 
|R,ytprūsių šiandie , 
Jelietuvių nekalba.
’les, kai šiandie vis tančių laisvos ir nepriklauso- 
paugiau vengiama 
fiklausomos Lietu- 
J Tik S. Burton 
t|w York World- 

korespondentas
Į®e, liepos 15 d. sa- 
lyje pažymėjo, kad 
|iš Lietuvos atplė- 
i prieš 713 metų.

jos pik- 
laitlingi, 
tų juose 
asi gra- 
'aipgi ir 
kiųmar- 
į, labiau- Gertruda Tvaskaitė, G. PtĖ 
os rinki- yone, Frances Urban ir Psu-

Mūsų parapijos jaunuoliai. 
’ baigę šiemet aukštesnes mo- 
■ kyklas, yra šie: Jean M

piknikan 
įsų para- 
įplinkinių 

draugai, 
rengėjai 

kiekvieną

liūs Dulkė.

UOLŪS DARBINGO

MUI
parduoti 

i:
is namas 3 
Grill, salė 

aram gara- 
li ir degti-

lis namas 2
& Grill.

ke — 3 šei- 
namas, 17 

i ir visais į-

1 šeimynai, 
ūma, drive-

Lietuvių Dienoje viskas 
buvo geroje tvarkoje, nes ne
trūko uolių darbininkų. kune J 

' rerti labai nuoširdžios f 
tos. .. J z

Prie įžangos bilietą visi 
dieną dirbo P. J- Montvilajv < 
Kaz. Krušinskas; prie vartŲ 
tvarkos dabojo A Baciw | 
Al. Spaičys, St. Pusvašfe ■ 
Butkus, K Baltrušaitis; m 
gučių ir dovanų re^sW; 
vedė J.Tumasoms,M.M^| 
laitis ir kun. K. Pau^’t;! 
D. ženklelius platino U“ 
Zajankauskaitė, U- 
kienėirR.Pankevičiene;P 
tinės vaisių ir maisto 7 

. jimo lakštelius
Ražickienė, V. V*; 
nė, 0. Petruliene, J-

STagg 2-14M
F. GRAŽYS irS^ 

KONTRAKTO^

Atlieka mūriniu nimu 
lyginimą, 
vių cementariiM

293 MAC® J'
BROOKLYN l» N. •

I — 2 šeimy 
nas, šiluma, 
ažas. $5,250. 
eimynom na- 
8.500. 
ooklyn, N. Y.

-26 d. d. Scranto- 
ks L. R. K. Susi- 
iimas. Mūsų Sust
yra organizacija, 
įgas” rašo, kuri 
iolerių yra išmo- 
I narių pašalpai, 
Įj yra parėmusi 
į tautos reikalus, 
Įimumus apdraus- 
I sveikatą visokio 
tuvių ir įtraukti 
Reikią mūsų jau-

imas tvirtai laž
as arti 2 mil. dol. 
Rūpestėlių. Senes- 
pamažu išmiršta, 
jų eiles nepakan- 
L. Todėl yra pavo- 
įzacijos ateičiai, 
tlo, seime turėtų 
Įausia liečiamas 
kaip patraukti į 
tą daugiau jauni-

•klausimas tikrai 
g veikėjų pavar- 
ĮUnimo kariškose 
it kai yra noras, 
as. Atsimintina, 
e Susivienijimo 
augumo j e čia gi- 
[asmens. Jie ge- 
suprasti jaunimo 
įlsą. Jie turi žino- 
U kaip padidinti 
ti organizaciją.
ai sveikiname Su- 
beimą, linkėdami 
arbo.

I tenka nugirsti 
lo ir nepasitenki- 
|nesą tikrai vie
ps tarp Amerikos 
kiančių ir trokš-

mos Lietuvos.
Net ir „Vienybė” praeitą 

savaitę pasiūlė Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir Lietuvai Va
duoti Sąjungai „susitarti po
litine prasme”...

Pageidauti ir siūlyti daug 
lengviau, nei pažinti gyveni
mo tikrovę. LVS. vadovybė 
neseniai „Dirvoje” pasisakė, 
kad tik ji eina „tikruoju” lie
tuvišku keliu, kad ALT. „per- 
toli nuėjo nuo teisingo Lie
tuviško kelio”. O tas „pertoli 
nuėjimas” įvyko todėl, kad 
ALT. nusiuntė sveikinimą A- 
merikos lenkų kongresui, pa
reikšdama linkėjimus susi
laukti Lietuvos ir Lenkijos 
nepriklausomybių atstatymo. 
Tą patį kongresą sveikino ir 
prezidentas Roosevelt.

Žinoma, LVS. vadovybė tu
ri kitus savo motyvus prieš 
bendrą Amerikos lietuvių 
veiklą, bet kadangi demago
gijai „lenkiškas” klausimas 
lengviausias, na, tai ir nau
dojasi juo, nors tai ir nerim-, 
ta, ir juokinga, ir net vaikiš-. 
ka.

Amerikos Lietuvių Tarybą 
nuoširdžiai remia organizuo
toji katalikų visuomenė, san- 
dariečiai, socialistai ir stambi 
dalis tautininkų. Platesnė 
vienybė vargu ar beįmanoma.

Per ilgą laiką mūsiškiai 
bolševikai garsiai šaukė, kad 
vokiečius iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų išvis raudo
nieji lietuvių pulkai, lietuvių 
generolų vadovaujami.

Vokiečių šiandie nebėra nei 
Vilniuje, nei Švenčionyse, nei 
Utenoje, nei kitose vietovėse. 
Bet kur tie raudonieji lietu
vių pulkai, kur generolai Vit
kauskas, Karvelis, Baltušis, 
Maciejauskas, apie kuriuos 
tiek daug „Laisvė” rašė? Kur 
„kapitonas” Dul-dul-dudelė 
Gira? Vietoj jų skaitome 
Černiakovskių vardus.

Gal „L” generolai paaiš
kintų?

neutralumą Japonijos atžvil
giu, su kuria Rusija ir dabar 
palaiko artimus santykius.

Kai buvo didieji Kairo ir 
Teherano pasitarimai, tai 
Kaire tarėsi Roosevelt, Chur
chill ir čiangkaišek, o Tehe
rane — Roosevelt, Churchill 
ir Stalinas.

Rusijos atsisakymas daly
vauti bendruose pasitarimuo
se užtęsė laiką. Pasitarimai 
turėjo prasidėti šį mėnesį. Be 
to, Maskva vengė iš anksto 
raštu pasisakyti apie savo 
siūlymus pokarinei tarptauti
nei santvarkai sudaryti. Mas
kvos planai ir šiandie dar nė
ra žinomi.

Sekr. Hull pažymėjo, kad 
vėliau bus tariamasi ir su ki
tais Jungtinių Tautų nariais.

Prezidentas Roosevelt ne
seniai pasisakė už tokią tarp
tautinę santvarką, kuri būtų 
labai panaši Tautų Sąjungai, 
tik suteikiant daugiau galios 
didžiosioms valstybėms,.

Anglijos delegacijai pasi- I bo?šė‘v7kų ‘p7v“oj‘a“u“š
tarimuose vadovaus Sir Alex
ander Cadogan, nuolatinis 
užsienio reikalų viceministe- 
ris. Rusijos delegacijos sąs
tatas dar nežinomas.

KARIŲ BALOTAI

Liepos 27 d. bus galima 
gauti kariams balsavimo ba
lotų aplikacijas balsavimo 
stotyse. Dabar jas galima 
gauti miesto valdybos įstai-

LIETUVIU BATALIJONAI NEKLAUSĖ 
NEI NACIŲ, NEI KUBILIŪNO

Birželio mėnesy Amerikos 
spaudoje nuaidėjo žinia apie 
Lietuvoje įvykusį lietuviškų 
batalijonų sukilimą. Dabar 
gaunama daugiau žinių.

LAIC (Informacijų Cent
ras) praneša, kad gegužės 23 
d. Kaune vokiečių leidžiamas 
laikraštis įdėjo generolo P. 
Kubiliūno, „pirjnojo generali
nio patarėjo”, pareiškimą. 
Savo įprastu tonu Kubiliūnas 
mėgina įtikinėti lietuvius,

Bet nieko negelbėjo Kubi
liūno kreipimasis. Kaip sako 
LAIC. gaunami pranešimai iš 
Švedijos, vokiečiai savo aero
dromams (lėktuvų stotims) 
negavo iš Lietuvos 30,000 vy
rų, kurių jie taip ieškojo ir 
kuriems gauti Kubiliūną nau
dojo.

Lietuva nebendradarbiavo 
naciams, nors tie vartojo į- 
vairiausias priemones.

VOKIETIJA SIŪLOMA PADALINTI
Pagal Welles planą, nau-

Lietuvą išgelbėti gali tik Vo
kietija ir drauge su ja kariau
jančios valstybės ir todėl nu
rodinėja, kad reikia viską 
veikti prisitaikant prie oku
pantų nurodymų.

Toliau Kubiliūnas su ap- 
j gailestavimu pareiškia, kad 
lietuviški batalijonai, atsisa
kę klausyti okupantų, turėjo 
būti panaikinti, o nedraus
mingieji — nuginkluoti. Tai 
pasakęs, Kubiliūnas pažymi, 
kad į aktyvią karo tarnybą 
yra šaukiami visi Lietuvos 
vyrai, gimę tarp 1915 ir 1925 
metų. Iš jų būsią sudaromi 

: „Kiekvie- karo aviacijai reikalingi že- 
Sąjungininkų lakūnas, mes batalijonai, kad seni ir 

išbandyti vokiečiai kariai ga
lėtų būti kitur panaudoti. Pa
minėjo ir tai, kad lietuviški 
daliniai būsią siunčiami ir 
Vokietijon. Ragino lietuvius 
nesiduoti „suvedžiojimams” 
ir remti tuos darbus, kuriuos 
jis suminėjo...

Kariuomenė Neteko
274,626 Kariu

Japonai Ir Toliau 
Žudo Lakūnus

Japonų valdomas Singapo- 
rės radijas liepos 15 d. vaka
re paskelbė, kad japonai nu
žudė tuos amerikiečius lakū
nus, kurie pateko jiems į ran
kas, kai Japoniją bombarda
vo didieji B-29 bombonešiai.

Radijas pridėjo: 
nas !
kurs nukris ar nusileis Japo- 
nijon, bus nužudytas”.

Šis japonų radijo praneši
mas priminė japonų elgesį 
1942 metais, kai jie nukirto 
galvas amerikiečiams lakū
nams, dalyvavusiems Tokio 
miesto bombardavime.

Washington.—Karo sekre
toriaus padėjėjas Patterson 
pranešė, kad Amerikos kariš
kųjų pajėgų nuostoliai nuo 
šio karo pradžios ligi liepos 
13 d. buvo 274,626 karių — 
žuvusių, sužeistų, dingusių ir 
belaisvių.

Armijos nuostoliai: 33,240 
užmuštų; 77,449 sužeisti; 38,- 
142 dingę ir 38,197 belaisviai.

Laivyno aukos: 20,362 už
mušti; 14,127 sužeisti; 9,433 
dingę ir 4,461 belaisviai.

Nuostoliai Maži

NUOSTOLINGAS LAIVU SPROGIMAS
Port Chicago, Calif. — Šis tavo apie 4,300,000 dol. Su- 

mažas Kalifornijos miestelis 
ir uostas liepos 17 d. naktį 
matė baisų reginį. Du gink
lais prikrauti laivai sprogo. 
Viename jų buvo labai daug 
sprogstamosios medžiagos. 
Abu laivai buvo „Victory” 
rūšies. Sprogimas buvo toks 
didelis, kad miestelio daug 
namų sugriuvo, netoli palikti 
automobiliai išlėkė į padan
ges, visa apylinkė paskendo 
gaisre. Nelaimės vietoje lėkęs 
lėktuvas 7,000 pėdų aukštu
moje turėjo pasikelti iki 10,- 
000 pėdų — taip aukštai sie
kė liepsnos ir tiršti dūmai.

Nelaimėje žuvo per 350 as
menų. Žuvusių tarpe yra lai
vų krovėjų, jūrininkų, kari
ninkų, pakraščio sargybos 
narių, civilių tarnautojų. Me
džiaginiai nuostoliai irgi la
bai dideli. Vien tik laivai kaš-

žeistųjų bus apie 1,000.
Dabar ieškoma šio baisaus 

sprogimo priežasčių.

Amerikos ir Anglijos laivy
nai įsiveržime į vakarų Pran
cūziją turėjo mažus nuosto
lius — Amerika neteko 7 lai
vų, o Anglija — 8. Nors laivai 
nuskendo, bet jais vežti ka
riai beveik visi išgelbėti.

Iki šiol Amerika nuo karo 
pradžios neteko 169 laivų.

J. A. V. Amunicijos dirb
tuvėse 1943 m. padirbta 20 
kartų daugiau amunicijos, 
nei 1940 metais.

JAPONIJOJ DAUG PAKEITIMU
Japonų radijas pranešė, 

kad laivyno ministeris admi
rolas Shigetaro Shimada pa
keistas admirolu Naokuni 
Nomura. Shimada paliktas 
laivyno štabo viršininku.

Adm. Shimada laivyno mi- 
nisteriu buvo nuo 1941 metų.

Liepos 18 d. japonų radijas 
pranešė, kad Japonijos prem
jeras generolas Hideki Tojo 
atleistas iš vyriausio štabo 
viršininko pareigų, o nauju 
viršininku paskirtas genero
las Yoshijiko Umezu, iki šiol 
buvęs Mandžiurijos valdyto-

ju. šalia jo, padaryta ir dau
giau pakeitimų kariuomenės 
vadovybėje.

Tuo pat metu japonams 
pranešta, kad Japonija nete
ko Saipano salos ir ją gynu
sio garnizono. Saipane žuvo 
japonų admirolai Nagumo ir 
Tsujimara, generolas Saito ir 
visa eilė kitų aukštų karinin
kų.

Tokio radijo pranešėjai 
kalbėjo, kad japonų imperi
ja yra išvakarėse didelės kri
zės, kad „lemiančių kautynių 
diena artėja.”

Washington. — Sumner
Welles, buvęs valstybės pa- jos trys vokiečių valstybės 
sekretoris, išleido knygą 
„The Time for Decision”, ku
rioje išdėsto savo pažiūras 
apie pokarinį laikotarpį.

Welles nurodo, kad vokie
čių generalinio štabo karinin
kai jau dabar ruošią dirvą 
naujam karui, kurs duotų 
vokiečiams laimėjimą! Welles 
siūlo padaryti galą vokiečių 
pavojui visiems laikams, o 
tai būsią galima atsiekti tik 
padalinant Vokietiją į tris 
valstybes. Rytų Prūsiją jis 
siūlo atiduoti Lenkijai.

taip susidarytų: •— .
Pietinę Vokietiją sudarytų 

Bavarija, Viurtembergas, 
Badenas, Hesse—Darmstadt, 
Reino ir Saaro kraštai. Ši vo
kiečių valstybė susidarytų 
daugumoje iš katalikų.

Antra vokiečių valstybė 
susidarytų
Vestfalijos, Hanoverio, 01- 
denburgo ir Hamburgo.

Trečioj on valstybėn įeitų 
Prūsijos likučiai (be Rytprū
sių), Mecklenburgas ir Sak
sonija.

iš Turingi jos,

PRANCŪZIJOJ NAUJI PUOLIMAI
Šios savaitės pradžioje Są

jungininkai Prancūzijoje pra- 
silaužė pro kietas vokiečių 
linijas pirmyn.

Anglai pradėjo milžinišką 
puolimo žygį aplink Caen. 
Prieš artilerijos ir motorizuo
tų dalinių veržimąsi savo dar
bą atliko bombonešiai ir ko
vos lėktuvai. Per penkias va
landas į vokiečių fronto eiles 
numesta per 7,000 tonų bom
bų.

Amerikiečiai, po 8 dienų 
apgulimo, užėmė St. Lo mies
tą, kurs saugojo vokiečių da
linius vakarinėje fronto daly
je. Beveik visas St. Lo mies
tas buvo griuvėsiuose, kai a- 
merikiečiai įžygiavo. Civilių 
visai nesimatė — jie buvo iš- 
sikraustę. šio miesto užėmi
mas reiškia išardymą vokie
čių gynimosi linijų svarbia
me Cotentin pusiausalyje.

Kalina Vyskupus
Bernas. — Šveicarijoje 

gautomis žiniomis, vokiečiai 
paskutiniu laiku į koncentra
cijos stovyklą uždarė penkis 
prancūzų katalikų vyskupus.

Montaubano vyskupas bu
vo suimtas prie bažnyčios du
rų.

Naciai visokiais keliais 
pradeda klausti taikos. Net 
Vatikane apie tai kalbama.

Žuvo Generolas
Chattanooga, Tenn. — Au

drai kilus, liepos 15 d. nak
tį čia nukrito ir sudužo dvi- 
motorinis kariuomenės lėktu
vas. Nelaimėn patekęs lėktu
vas lėkė iš Fort Knox, Ken
tucky į Augusta, Georgia. 
Lėktuvas sudužo į mažas ske
veldras.

Lėktuvo nelaimėje žuvo 10 
divizijos vadas gen. Newgar- 
den, du pulkininkai ir du že
mesnio laipsnio karininkai.

Miunchene Naikino 
Robotu Dirbtuves

*

Stokholmas. — čia atvykę 
iš Vokietijos trys švedai pa
pasakojo, kad Sąjungininkų 
lėktuvų bombardavimai be
veik sunaikino Miuncheno 
motorų dirbtuvę, kur vokie
čiai gaminę motorus savo 
skraidančioms bomboms.

Praeitą savaitę Miuncheną 
amerikiečiai bombardavo an
tradienį, trečiadienį, ketvir
tadienį ir sekmadienį. Kiek
vieną kartą bombardavimo 
žygyje dalyvavo po 1,000 ar 
daugiau bombonešių.

Miunchene gyveno 828,000 
asmenų. Per pirmus tris bom
bardavimus žuvę tarp 6,000 
ir 8,000 žmonių, o benamiais 
liko apie 100,000.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

APIE DRAM4 LIETUVOJE

LIETUVOS SLAPTOS SPAUDOS BALSAI Kam Tai TarnaiMS ATGAILŲ

Birželio mėnesy buvo gauta žinių apie įvykusį Lietu
voje sukilimą, kuriame ginkluoti lietuviški daliniai pasi
priešino vokiečiams, kai okupantai norėjo juos išgabenti į 
svetimą frontą. Tikslių žinių apie sukilimo aukas dar ne
turima, bet aišku, kad lietuviški daliniai labai nukentėjo, 
nes jie pasipriešino daug didesnei pajėgai.

Ryšium su žiniomis apie sukilimą, švedų laikraštis 
„Dagens Nyheter”, išeinąs Stockholme, birželio 8 d. paskel
bė lietuvių rašytojo Igno Šeiniaus straipsnį, pavadintą 
„Drama Lietuvoje”. Autorius straipsnio pradžioje pažymi, 
kad pranešimas apie Lietuvos sukilimą yra pirmos žinios 
apie lietuvių ginkluotą pasipriešinimą vokiečių okupacinei 
jėgai. Iki tol buvo vedamas tik pasyvus boikotas, kuris ta
čiau buvęs labai reikšmingas ir sukėlęs aukštųjų „ponų 
tautos” atstovų pyktį.

Šeinius rašo, kad abi okupacijos, rusų ir ypač vokiečių, 
suglaudė lietuvius vienybėn. Iš visų partijų sudarytas Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas organizavo ir de
rino visos tautos priešinimąsi. Komitetas „ragino gyvento
jus susilaikyti nuo provokacinės veiklos ir atsisakyti nuo 
bendradarbiavimo vokiečiams,” kur jų „reikalavimai yra 
priešingi Lietuvos įstatymams ir Haagos susitarimui”.

Kai rusų frontas pasiekė Lietuvos ribas, vokiečių val
doma spauda pakėlė aliarmą, bet vokiečiai pasirodė nieko 
neišmokę iš patyrimų. Jie tęsė savo kolonizacinę politiką, o 
ekonominį žmonių išnaudojimą dar padidino. Pasipriešinę 
lietuviai buvo gąsdinami, kad su jais bus elgiamasi, kaip 
su lenkais.

„Lietuviai atsisakė,” sako Šeinius, „klausyti vokiečių 
reikalavimo duoti 30,000 vyrų į Vokietiją lėktuvų stočių 
darbams, nes jie nesutiko kovoti prieš Vakarų valstybes. 
Generolo Plechavičiaus vadovybėje sukilimas yra aiškus 
įrodymas, kad lietuvių kantrybė jau baigiasi. Nežiūrint pa
vojaus susilaukti lenkams vartojamo elgesio, ar dar blo
giau, lietuviai atsisakė pasyvaus boikoto ir perėjo į veiklą, 
kaip jie yra savo istorijoje daug kartų pasielgę.”

„Dabar, kai Sąjungininkai yra išlipę Europos žemyno 
vakaruose, pradėjo žibėti vilties liepsna. Lietuviai, kaip ir 
dvi kitos Pabalčio tautos, tebeturi viltis geresniai ateičiai. 
Laukiamam Sovietų Rusijos puolimui artėjant, lietuviams 
gresia trečia okupacija. Drama, kurią lietuviai išgyveno, 
yra, gal būt, šiurpulingesnė nei bet kurios kitos tautos,” — 
baigia Ig. šeinius.

Birželio pradžioje Šeinius puikiai pramatė trečios oku
pacijos galimumą. Lietuvos ir lietuvių tautos drama kas
dien virsta šiurpulingesne tragedija. Lietuvos žemė ir pa
dangė — kruviniausių kautynių vieta. Miestai griaunami, 
sunkiu darbu įgyti ir sukurti kultūros turtai naikinami, 
žmonės nekaltai užmušami. Taip, tokia dalia šiandie yra 
visoje Europoje, bet kitur žmonės turi viltį, kad tautos iš
liks, kad vėl laisvėje kurs sau šviesų rytojų. Lietuviams tos 
vilties mažiau ir mažiau, nes naujasis okupantas nėra pa
sakęs nė vieno žodžio, kurs liudytų, kad nebegrįš 1940-41 
metų apgaulė, smurtas, siaubas ir pasmerkimas mirčiai vi
sos tautos.

Šią baisią dramą šiandie privalo atjausti ir suprasti 
kiekvienas lietuvis, kiekvienas Lietuvos draugas. Šalia su
pratimo reikia ir — gyvos veiklos!

PreL Julius Maciejauskas, 
Los Angeles, Calif., lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos įstei
gėjas ir klebonas. Liepos 14 
d. prelatas sulaukė 76 metų 
amžiaus, o liepos 20 d. suka
ko 53 metai, kai prelatas į- 
šventintas kunigu. Nežiūrint 
stambaus amželio, prelatas 
Maciejauskas visu energišku- 
mu dirba. Sveikiname!

ARDYMO KRITIKA TOLI NENUEISI
Liepos 12 d. New Yorke, 

Common Council salėje, prie 
Grand Central stoties, įvyko 
Lietuvių Amerikiečių Infor
macijų Centro suruoštas su
sipažinimo vakaras. Atsilan
kė apie 100 asmenų, šalia vie
tos ir apylinkės lietuvių vei
kėjų, buvo atėjusių latvių ir 
estų.

Centro nariai prof. Dr. K. 
Pakštas, pulk. K. Grinius ir 
adv. K. Jurgėla turėjo pra
nešimus. Prof. K. Pakštas pa
rodė dalį savo paruoštos dia
graminės ir žemėlapių me
džiagos, kuri labai vaizdžiai 
kalba, kodėl Lietuva turi ne
abejotinos teisės į nepriklau
somybę. Jo surinkta ir pa
ruošta medžiaga yra anglų 
kalboje.

Pulk. Grinius kalbėjo apie 
Lietuvos strateginę reikšmę 
didžiųjų kaimynų susirėmi
muose.

Adv. K. R. Jurgėla smul
kiau paaiškino apie naujosios 
Amerikos lietuvių įstaigos 
uždavinius ir veiklos pradžią. 
Pasidžiaugė didėjančia visuo
menės parama.

Lietuvos gen. konsulas 
pulk. J. Budrys pareiškė nuo
širdžius sveikinimus.

Susirinkimo dalyviai iš

klausė pranešimų dideliu su
sidomėjimu, turėjo draugišką 
pobūvį, apžiūrėjo išstatytus 
žemėlapius ir dailininko A. 
Dobužinskio kelis paveikslus. 
Keliolika dalyvių savo sveiki
nimus palydėjo ir aukomis.

Informacijų centras pradė
jo gražų darbą. Visiems su
prantama, kad bet kokiam 
darbui pradžia nėra lengva, 
bet LAIC. vadovybė per mė
nesį suskubo atlikti visą eilę 
svarbių darbų.

Bet ar visiems lietuviams 
tas Centras prie širdies?

Čia nekalbėsime apie ko
munistus, kuriems viskas 
bloga, kas tik tarnauja lietu
vių tautos gyvybiniam reika
lui.

Centras labai nepatinka ir 
„Vienybei”, kuri iki šiol Cen
trui nėra patalkininkavusi nė 
per nago juodymei?, o pašai
pos žodžių nepagaili jau ne 
kartą.

Sveika kritika visados rei
kalinga ir naudinga. Bet „kri
tika” tik dėl „kritikos” labai 
dažnai paeina iš savanaudiš
kų apskaičiavimų. Štai „Vie
nybėje” liepos 14 d. įdėtas V. 
Tysliavienės straipsnis „Ne 
tą kelią jie pasirinko.”

Minėtame liepos 12 d. va-

kare dalyvavusiai poniai T- 
ei niekas nepatiko. Tai jos 
reikalas, kas jai patinka ar 
nepatinka, bet kai ji rašo apie 
tai, kas visiškai neatitinka 
teisybę, tiesa reikalauja pa
sakyti, kad: vyrams veikė
jams baisiai negirtina skelb
ti netiesą, bet moterims- vi
siškai negražu. P. Tysliavienė 
tvirtina prof. Pakštą sakius, 
kad „net didelės imperijos 
neturinčios tokio gerai su
tvarkyto informacijų centro, 
kaip mūsiškis”, kai iš tikrųjų 
profesorius kalbėjo tik apie j 
paruoštas diagramas ir žemė
lapius Lietuvos bylai ginti.

Toliau ponia sakosi turinti 
„rausti iš gėdos” pasiskaičius 
LAIC biuletenius, nes jie esą 
„blogai angliškai parašyti”. 
Neteks čia dėl šio priekaišto 
ginčytis, o tik prisiminti, kad 
dar labai, labai netolimi lai
kai, kai p. Tysliava žavėdavo
si adv. Jurgėlos vertimais į 
anglų kalbą ir jo redaguoto
mis rezoliucijomis... Bet tai 
buvo „anais” laikais, kai „Vie 
nybės” savininkai neva nuo
širdžiai rėmė bendrą Ameri
kos lietuvių darbą.

Toliau p. T. abejoja verte 
LAIC ruošiamų leidinių ang
lų kalba. Ji tvirtina, kad LA 
IC žmonės „nepajėgs atkreip
ti dėmesio tų milijonų Ameri
kos piliečių, kurių vyrai, sū
nūs ir giminės šiandien ka
riauja, kad išlaisvintų Euro
pos tautas, kad įgyvendintų 
Roosevelto ir Churchillo pa
reikštus Atlanto Charterio 
principus.” Kodėl tokia abe
jonė, p. Tysliavienė nepasako, 
o tik pažymi, kad „turėtume 
įsigilinti ir į tai, kokius pa
reiškimus Amerikos lietuvių 
vardu pareikš Pakštas ir Gri
nius, kurie rodos, nėra net 
šio krašto piliečiai”. Vadina
si, pilietybė labai svarus ar
gumentas p. Tysliavienei, bet 
kodėl „Vienybės” leidėjui ir 
redaktoriui galima kalbėti 
Amerikos lietuvių vardu? 
Juk jis, rodos, taip pat „nėra 
net šio krašto pilietis...”

Baigdama savo straipsnį 
p. T. pataria „ne informaci
jos biurus steigti, bet ieškoti 
draugų” Lietuvai. Kaip tik 
L. A. I. Centras tai ir daro, 
bet juk ne viską jo vedėjai 
liepos 12 d. galėjo suskubti 
pasakyti, o ta kryptimi jau 
daug yra padaryta. Bet ar 
būtinai tuojau plačiausiai 
skelbtis ?

Mūsų giliu įsitikinimu, A- 
merikos lietuvių visuomenė 
gali pilnai pasitikėti Ameri
kos Lietuvių Tarybos įsteig
tu Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centru ir jin pakvies
tais asmenimis. Tai gyvenimo 
ir plataus prityrimo užgrū
dinti asmens. Turime tik 
džiaugtis, kad gauname žmo
nių, kurie ryžtasi visu uolu
mu ginti lietuvių tautos bylą. 
Atsiminkime, kad lietuvių vi
suomenės padėtis labai pana
ši į stiklinį namą, o tokioje 
aplinkumoje gyvenant
vaikai gali svaidytis akmeni
mis ar akmenėliais.

Teko gauti du „Nepriklau
somos Lietuvos” ir keletą 
„Laisvės Kovotojo” numerių. 
Tai slaptosios Lietuvos spau
dos leidiniai. Pavartykim 
juos:

„N. L.” Nr. 17-18, pernai 
spalių 15 d. Vyr. Lietuvos Ko
mitetas įdėjo atsišaukimą į 
tautiečius, perspėdamas ne
pasiduoti vokiečių okupaci
nės valdžios provokacijai, ku
ri kursto lietuvius prieš lat
vius, estus, lenkus ir atbulai.

Straipsnyje „Požeminė 
veikla ir gyvenamas metas” 
sakoma:

„Netenka aiškinti koks di
delis vaidmuo lietuvių tautos 
atgimime ir lietuviško valsty
bingumo sąmonės susikūri
me tenka požeminei veiklai. 
Lietuviai veikė slaptai dar 
pereitam šimtmety iki spau
dos atgavimo. Dabar tik tę
siamos senos kovos tradici
jos. Slaptas veikimus pradė
tas dar bolševikinės okupaci
jos laikais. Vokiečių okupaci
joje slaptas veikimas ištobu
lėjo. Šiandien požeminė veik
la yra įgijusi savo tikrą, tik
slią ir aiškią kryptį. Tos veik
los dėka nepriklausomybės 
kovos kelyje nueitas nema
žas tarpas. Dėka tautos vie
ningos laikysenos ir patys o- 
kupantai priversti pasikeisti. 
Mūsų požeminė veikla — tai 
kovos frontas už lietuvių tau
tos ateitį, už Lietuvos valsty
bės atstatymą. Tai mūsų kar
tos lietuvių istorinė misija. 
Požeminėje kovoje turi būti 
taikomi dėsniai, kurie taiko
mi kovos vedimui. Be kilnaus 
ir aiškaus tikslo yra reika
lingas ir galimų priemonių 
nusivokimas ir visų jėgų pla
ningas vieningas susitelki
mas bendram tikslui. Kartu 
yra reikalinga klausyti ir 
bendros vieningos vadovybės. 
Lietuvių masė jau yra politi
niai pakankamai sąmoninga 
ir laikosi kovos šūkio: vienas 
aukščiausias tikslas — ben
dras tam tikslui darbas.”

Toliau laikraštis paduoda 
lenkų išvedžiojimus dėl abie
jų tautų santykių praeityje, 
dabar ir kaip lenkai sau įsi
vaizduoja jos ateitį. Šį straip
snį duosime atskirai.

Gestapo areštavo visus lie
tuvių pareigūnus, kuriuos į- 
tarė, kad jie įspėjo gyvento
jus apie vokiečių planuojamą 
žmonių medžioklę. Dėl to įs
pėjimo medžioklė davė men
kus rezultatus. Areštuotas 
policijos vadas ir 3 policinin
kai Švenčionyse, vadas ir pa
vaduotojas Trakuose, Varė
nos policijos viršininkas ir 
net geležinkelio stoties virši
ninkas.

Straipsnyje „Pavojus kan
trybei” sakoma:

„Lietuvių tauta, nors oku
pacijai neruošta, pasirodė po
litiniai subrendusi, vieninga 
ir, palyginti, labai mažai te
davė išdavikų. Jei žinome, 
kad vienoje okupuotų šalių 
priskaitoma 200,000 nacių 
(čia laikraštis išvardina kiek 
kurioje okupuotoje šalyje ei
na su vokiečiais ir tuo kenkia 
savo tautai)... tai tas nedi
delis būrelis nevykėlių lietu
vių bolševikų ir vienas kitas 
politinis nesusipratėlis, vo
kiečiams pataikaujantis lie
tuvis yra tik lašas jūroje. 
Rimtas priešas už tai lietu
vius turėtų tik gerbti.

„Mes laisvai neduodame 
savanorių frontui ir darbinin
kų Reicho darbams, nes mes 
šiandien taupome savo žmo
nių jėgą, kad panaudotų ją 
Reikiamam momentui atėjus, 
kada tai bus reikalingiausia, 
mes ją panaudosime. Jei kol 
kas mes į vokiečių pareigūnų 
neleistiną elgesį lietuvių link 
kraštutinėmis priemonėmis 
nereagavome, tai tas nereiš
kia, kad mes toliau ramiai 
galėtume leisti iš lietuvio ty
čiotis ir net tautą naikinti. 
Štai dabar sklinda gandai,

tokio elgesio praleisti nega
lėsime. Priemonių reaguoti 
galime rasti įvairių, ir jos vi
sos dabartiniam okupantui 
būtų skaudžios, šiandien vie
na yra aišku, kad tauta jau 
tiek yra pasiruošusi, jog vyk
dys savo politinės vadovybės 
nurodymus, jei vokiečiai im
sis kraštutinių, bolševikų 
vartotų, lietuvių tautos nai
kinimo priemonių.”

Kokią Lietuvą norėtumėm 
matyti ateity? Ir tą klausimą 
atsako požemis:

„Norėtumėm matyti mūsų 
visuomenės pasiskirstymą 
nedideliu skaičių smulkių 
partijų, daugiausia į 2-3 po
litines organizacijas, kurios 
apimtų visus gyventojų 
sluoksnius. Norėtumėm o- 
rientuotis į demokratizmą, 
kaip politinės santvarkos i- 
dealą, į kooperatizmą, priva
čios iniciatyvos ir nuosavy
bės principus, kaipo ekonomi
nės struktūros pagrindus.”

Kiekvieno numerio pabai
goje laikraštis pakvituoja 
gautas aukas. Aišku, slapy- 
vardėmis; viso per du nume
rius virš šeši tūkstančiai 
markių.

tik • kad vokiečiai ruošiasi masi
niams lietuvių suėmimams ir 

■deportavimams. Mes tylomis

„Laisvės Kovotojas”, Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Są
jungos organas, kalba kiek 
aštresniu tonu, bet tikslas vi
sų vienodas. Taip Nr. 13 iš 
rugpiūčio 15 d. „L. K.” rašo:

„Gimėme kovoje prieš Lie
tuvos pavergėjus, kovoje už 
visišką Lietuvos laisvę, už 
nepriklausomos, suvereninės, 
demokratinės Lietuvos val
stybės atstatymą. Pastatėme 
sau tikslu — Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, ku
riuo turėtų gyventi ir už ku
rį turėtų būti pasiryžę kovo
ti visi lietuviai, be pažiūrų 
skirtumo, negailėdami jokių 
aukų, ši kova už Lietuvos 
valstybės atstatymą turi jun
gti visus lietuvius, kurie savo 
tautos ir valstybės likimą 
stato aukščiau už viską kitą. 
Ši kova yra sunki, ji nuolat 
reikalauja ir dar pareikalaus 
aukų, bet ji bendromis visų 
jėgomis gali būti laimėta. 
Tvirtai tikime, kad lietuvių 
tauta, turinti gilias šimtmeti
nes valstybines tradicijas, su
gebėjusi atstatyti savo vals
tybę ir nežiūrint didelių sun
kumų,smurtu atplėštos treč
dalio tautos ir savo sostinės, 
per trumpą nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį sukūru
si savą kultūrinį ir ekonomi
nį gyvenimą, nepalūžus išlai
kiusi žiaurią bolševikinę ir 
jau dvejus metus trūkusią 
vokišką okupacijas, ras savy
je jėgų visiškam išsilaisvini- 

I mui ir Lietuvos valstybės at
statymui. Kovojame už tiesą 
ir šventą dalyką — už savo 
tautos laisvę!

„Laisvės aušra jau matyti”
„Lietuviai ir lietuvaitės, — 

įspėja „L. K.” — neikite į 
nacių baudžiavą! Prasideda 
Lietuvos jaunimo gaudymas. 
Grasoma giminėms ir net iš
tisiems kaimams, jeigu nes
tos laisvu noru į baudžiaunin
kų eiles, į darbus, kurie yra 
skirti Vokietijos įsigalėjimui, 
o mūsų bei kitų šalių visiš
kam sunaikinimui. Ką mes 
galime šiandien patarti šiems 
savo jauniesiems draugams 
ir draugėms? Eiti ar neiti? 
Atsakome, jeigu ir negrai 
laisva valia nekišdavo savo 
rankų į vergų pirklių pančius, 
tai lietuviui nepridera eiti. 
Nelengva, tiesa, bus ir čia li
kus. Reikės slapstytis. Ne 
vienas bus pagautas, ne vie
na šeima gali nukentėti nuo 
teroro. Bet... Ponai vokiečiai, 
-prakasykite akis, apsidairy
kite. Artėja 12 valanda. O 
jūs, jaunieji lietuviai-lietu- 
vės, stiprinkitės viltimi ir ži
nokite, kad teroro gali imtis 
tik tokie valdovai, kurių va
landos jau yra suskaitytos ir 
kurie desperacijon įpuolę ne
bežino ką bedaryti.

„Nesiduokite suvedžiojami 
pažadais ar grasinimais, bet 
vadovaukitės bendrojo kraš
to politinio organo — Vyr. 
Lietuvių Komiteto, patari
mais ir nurodymais.

„L. K.” 14 numery, 1943 m. 
spalių 1 d., buvo Vyr. Liet. 
Komiteto atsišaukimas: Į 
Lietuvius!

„Vokiečių civilinė valdžia 
Lietuvoje, negalėdama ir bru
taliausiomis priemonėmis su
rinkti jiems reikalingas žmo
nių jėgas, sugalvojo naują 
apgaulę. Šių metų rugsėjo m. 
7 d. Generalinis komisaras 
Renteln vėl pareikalavo 30,- 
000 žmonių kontingentą už
kaišioti Vokietijos įmonių ir 
fronto spragas.

„Daug kartų nepavykus 
vokiečių civilinės valdžios 
praktikuojamiems biaųriems 
žmonių gaudymo metodams, 
turima žinių, kad šį kartą 
bandys panaudoti lietuvių ad
ministracijos ir policijos pa
reigūnus. Tai dar baisiau su
galvotas būdas mus silpninti, 
supiudyti ir naikinti. Tai dar 
skaudesnis smūgis, taikomas 
į lietuvio ir Lietuvos širdį.

„Vyr. Lietuvių Komitetas, 
norėdamas visus apsaugoti 
nuo ruošiamos klastos ir per
spėti naują nelaimę artėjant, 
visiems primena tikrąjį lietu
vių kelią: šioj sunkioj okupa
cijoj ir vedamo j kovoj už mū
sų ateitį, privalome vienas ki
tam padėti, niekur nevykti iš 
savo tėvynės ir visas jėgas 
saugoti Lietuvos Nepriklau
somybei atstatyti. Tuo nuro
dymu privalo vadovautis ly
giai visi administracijos pa- 
Teigūnai, lygiai visi krašto 
gyventojai”.

Čia Vyr. Komitetas aiškiai 
pabrėžė, kad jis yra aukš
čiausias organas Lietuvoje, 
kurio privalo klausyti ir lie
tuviai esantieji administraci
joje, nors ir ne jo į tas vietas 
paskirti.

Vyr. Komitetas ir toliau mybe, kad Nepriklausopa- 
vvnafn aavn cralio Vv>o • __ ____ —• JiB.MŠalinn-

Šiandie, kada Lietuvai 
mūšio lauke, kada okupal 
nacius pakeičia pirmiau j 
okupantai rusai, turėtu! 
visi dėti visas pastanga 
aukotis Lietuvos reikalui! 
dėl, rodos, turėtume dži 
tis, kad neseniai sušilau! 
Lietuvių Amerikiečių I| 
macijų Centro, kuris si 
naudingas žinias apie La 
vą ir lietuvių tautą. T 
labai nustebau perski 
„Vienybės” 28 nr. (liepa 
d.) V. Tysliavienės str| 
nį, nukreiptą prieš Infoi 
ei jų Centrą. Tas straij 
atrodo lyg būtų rašyta 
Lietuvos prietelio.

Straipsnio autorė tviri 
kad Informacijų Centra 
būvyje netrūko pasigyi 
O kodėl jo vedėjai ir mes 
rie remiam Inf. Centrą] 
galim pasididžiuoti? Jo 
talpos yra viename žinoti 
šių ir geriausių pastatu 
leidžiamais biuleteniais 
tenka nė kiek „rausti u 
dos”; man teko ne kartą 
kelis kartus skaityti bin 
nius ir neradau juose nei; 
dų, nei nereikalingų žod

Patriotai lietuviai Ifel 
vienybės darbo neardo. 1 
macijų Centras yra lietu] 
vieningo darbo vaisius 
pasieks plačiąją Ameriki 
suomenę, įtakingus slį 
nius. Visų pareiga tam 
bui padėti, o ne ardyti, j

Tegyvuoja nepriklaui 
Lietuva! Tegyvuoja Am, 
tuvių Informacijų Centi

Visi į darbą remti Info 
cijų Centrą visom pajėF 
kiek tik galim.

Juozas Jokūbavu
Paterson, j-ie dar grįž-

vysto savo galią. Yra įsteig
tas (spalių mėn.) Slaptasis 
Lietuvių Tautinis Tribunolas. 
Kaip „L. K.” Nr. 14 praneša, 
ši slaptoji teisingumo instan
cija darys sprendimus, kai 
mūsų tautos interesai ir sau
gumas to pareikalaus, jau da
bartiniu momentu, šiaip, kaip 
taisyklė, visų mūsų tautos iš
davikų ir skriaudikų bylos 
bus sprendžiamos ateityje 
Laisvos Lietuvos teismų.”

Šis numeris baigiasi per
spėjimu: „Lietuviai, būkite 
atsargūs, savų ginklų nede
monstruokite, amunicijos ne
eikvokite, žiūrėkite, kad jos 
nepritrūktų, kai ateis mo
mentas”.

„L. K.” Nr. 16 lapkr. 20 d. 
praneša kad lapkr. 15 d. J. 
A. V. Valstybės Sekretorius 
C. Hull spaudos konferenci
joje padarė viešą pareiškimą, 
kad Baltijos ir Balkanų val
stybės po karo atgaus savo 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Nuo savęs laikraštis pastebi:

,’Šis Kuilio pareiškimas už
čiaupia burnas visiems ne
laimių pranašams ir melagin
gai vokiečių propagandai. 
Taip pat šis pareiškimas pa
tvirtina ligšiolinę teisingą 
mūsų laikyseną ir kelią: ne
talkininkauti niekur ir nie
kad vokiečiams žmonėms, bet 
saugojant ir kaupiant jėgas 
Lietuvoje, ruoštis Nepriklau
somybės atstatymui.”

Straipsnyje „Lietuva pa
saulinių įvykių sūkuryje” 
tarp kito sakoma:

„Lietuvių tauta šio karo 
sūkuryje yra pakėlusi didelių 
ir sunkių bandymų ir sudė
jusi daug aukų. Bolševikinio 
maro metai, nuožmūs vokie
čių terorizavimai ir įvairios 
mobilizacijos bei gaudymai 
nepalaužė mūsų valios ir pa
siryžimo tapti laisvos, nepri
klausomos valstybės pilie
čiais. Bet tai vis tebuvo mū
sų pasyvaus pasipriešinimo ir 
atkaklumo pasiekti rezulta
tai. Karas eina galop. Gal 
netolima ta ateitis, kada įvy
kiai iš mūsų pareikalaus kru
vinos kovos ir daug aukų sa
vo švenčiausiai ir didžiausiai
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gims tik audringos ir diiTojalį po- 
pasiaukojimo reikalaujai^Mam 
kovos verpetuose. Nega-ri mažoji 
laukti ir tikėtis, kad laųkurių 
karūnų mums kas nors i|3 sukiojosi 
šalies užmaus. Mes kovi 
jei tik pareikalaus i 
šventos Tėvynės papuoš 
Laisvės ir Nepriklauson 
vainiku”.

„L. K.” Nr. 20 iš 194 
sausio 25 d. įdėtas Vyr. 
tuvos Išlaisvinimo Kone 
perspėjimas lietuviams 
galimos vokiečių mobili 
jos. . L
Paminėjo prez. A. SmeJ 
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įdėtas skelbimas: „Lieti,man ■ 
Tautai pranešama, kad r ką, kur Vie
Lietuvos Valstybės Prezij 
tas Antanas Smetona. ■ 
Liet. Išlaisv. K-tas”.

Taip pat juodose remi 
(be parašo, iš to seka, i 
ta dalis jau nuo Liet. Lail 
Kovotojų Sąjungos):

„Respublikos Prezida 
Antanai Smetonai Mirul 
m. sausio mėn. pradžioj! 
A. V.-bėse, Clevelendo mia 
mirė Lietuvos Prezidei 
Antanas Smetona. A. Sni 
na priklauso prie sena 
kartos Lietuvos valst! 
vyrų, kuris tautinės kd 
veiklą yra pradėjęs žyd 
prieš pirmąjį Didįjį karą! 
yra pasirašęs Lietuvos Na 
klausomybės atstatymo a 
1918 m. vasario mėn. 16 
buvęs pirmuoju Respublį 
Prezidentu ir iki savo min 
reprezentavęs Lietuvos sU 
renumo teises.

„Nesistengdami vieni 
ar kitokiu būdu vertinti] 
Smetonos vykdytos politil 
paskutinių keliolikos jo | 
zidentavimo metų bėg 
principų, turime pripažinti 
didelį vaidmenį lietuvių t 
tos ir valstybės gyveni! 
Todėl jo mirtis yra skau< 
smūgis lietuvių tautai.” |

Karo bonai yra galiną halsą, kad nej 
ginklas prieš išorinius iri 
daus priešus. Pirkime jų 
daugiausia. 
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Jean De La B
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ASYŽIAUS ATGAILOTOJAS
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temo. Iš viešbučio lan- 
visi dėti vijį irėjau į slėnį, kursai vis 
aukotis Liet^ jo ir sunkėjo nuo vaka- 
dėl, rodos, fe mėlynumo. Tos lygu
tis, kad nes^ iu alyvų balzganais me- 
Lietuvių , su derliaus lysėmis ir 
macijų 0^' mis traukėsi toli, ligi 

didingas fe r°s matomų kalnų, be- 
n., 7 ančių nakties pasakose 

ėdesiuose. O čia pat už 
.Vienybės’A 5 ^1° miestas, šventųjų 
L) V. Tysfe auli paniekinusių buvei- 

■ . irioje tačiau vietą rado 
cijų Genį' klYs’ ir valdininkas, ir

dėl, rodos, fe
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kad Infonu j<ojomis išvystum ra- 
gatves, bažnyčias, pil-būvyje nebį į gatves, bažnyčias, pil- 

0 kodėl jo naldų ir giedojimo ar 
rie remia® į ios žemės garsų ir rū-ios žemės garsų ir rū- 

užsisklendusius vie-
talpos yravę aus. Tavo akys ilgiau 
šių ir geriau
leidžiamais į Įies pranciškonų bažny- 
tenkauėbį jurtoje su savo broliais 
dos”; manta didysis šventasis, arba 
kelis kartį: stų jos prie S. Damiano, 
niusirneraį artą nuvestų tave į ma
dų, nei ueiĘ darželytį, iš kurio

Patriotai^ 
vienybės toj 
macijųCato 
vieningo fe 
pasiekspfe lsi Apeninų šlaituose. Ir 
suomenę, į f® g®raf ,ilgesys 
nius. Visų 
bui padėtie:

Tegyvuoji 
Lietuva! į 
tuvių Infos ūmų vėl leistis į slėnius,

Visi į tok

;ų ties mielomis vieto-

urioje su savo broliais

;um į klonį, įdubusį po 
kojomis, žiūrėtum ilgai 
ų medžius ten apačioje, 
nelsvas tolumas, kurios

ve apimtų geras ilgesys 
eiti nežinia kur ir neži- 

o, noras kilti į viršūnes 
omis pakriaušėmis, kla- 
k) mirtų giraites ir at
gailų jų kvepėjimą, iš

tetas aiškiai 
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j Lietuvoje, 
tusyti ir lie- 
idministraci- 
) į tas vietas

VETERANAI APRŪPINAMI DARBAISKaip Tu Miegi?
Miegas prieš pusiaunaktį
Didžiausios reikšmės svei

katai yra miegas prieš pu
siaunaktį. Jis daugiausia 
duoda mūsų kūnui jėgų. Dėl 
to visą savo miegą sutvarkyk 
taip, kad jo dalis, mažiausiai 
2 valandos, tektų prieš pu
siaunaktį.

Tai priklauso visų pirma 
nuo amžiaus, nuo darbo rū
šies ir maisto. Vaikai reika
lauja daug daugiau miego, 
negu suaugę.

Suaugęs turėtų miegoti 7- 
8 valandas per parą, o pro
tiniai dirbantieji 8-9. Miegą 
per daug sutrumpinus, gali
ma kurį laiką ištverti, tačiau 
to pasekmės ilgainiui vistiek 
pasireiškia: bus tai arba ben
dras organizmo nusilpimas, 
arba nerviškumas, nuo kurio 
nemaža kenčia proto darbi
ninkai, ar kitas koks sutriki
mas.

Ką galima valgyti?
Atsižvelgiant į tai, kad 

skilvis ir aplamai virškina
mieji organai miegant turi 
pailsėti, paskutinį kartą val
gyti reiktų apie 2 vai. prieš 
gulant, kad dar viduriai su
spėtų baigti savo virškinimo 
darbą. Vakare nereikia gerti

stiprios kavos, nei arbatos, 
nes tokie ir panašūs stipres
ni gėrimai pagreitina širdies 
darbą, kuris visiškai nerei
kalingas prieš miegą. O da
bar labai vertingas patari
mas kenčiantiems dėl vidu
rių užkietėjimo ir dėl to ne
galintiems tinkamai naktį pa
ilsėti. Prieš eidami miegoti 
išgerkite rūgusio pieno arba 
išrūgų, ar suvalgykite 1-2 o- 
buolius. šie produktai puikiai 
veikia žarnas ir padeda joms 
virškinti.

Plaukitės vakarais
Labai reikšminga odai ir 

visam organizmui rūpestin
gas nusiprausimas vakare, 
Neikite miegoti dienos ne
švarumuose. Ar mes įsivaiz
duojame, kuo po dienos dar
bų yra padengta mūsų oda? 
Visų pįrma liekanomis išga
ravusio prakaito, riebalais, 
kurie nuolat išteka iš odos 
liaukų, o viskas susimaišę su 
dulkėmis ir nešvarumais, ku
rie per visą dieną nukloja 
mūsų odą. O juose miegant 
siurbiasi į mūsų odą, iššauk- 
damos įvairias odos ligas, 
kaip tai niežai, išbėrimai ir 
kt. odos suerzinimai.

Jeigu kiekvienas pagalvo
tų apie tai, tikriausiai nuo 
šiandien nebūtų jam per sun
ku nusiprausti, ir tai ne tik 
veidą, rankas, bet ir visą kū
ną, kad pažadinta ir nuplauta 
oda geriau galėtų kvėpuoti ir 
atsinaujinti besiilsint.

Gydytojas

sius ir turtinguosius, suly
gins juos su pavargėliais. Jis 
minutėlę nutyla ir savo dva
sioj gėrisi Dievo rūstybės ir 
bausmės vaizdu. Paskui mu
du leidžiamės žemyn, beveik 
jau už miesto: jis ten turįs 
užeiti ir atlikti vienuolių se
selių jam lieptą darbą. Štai 
ir vėl, saulei žėrint iš mėly
no dangaus, kopiam atgal. Jis 
mane vedas į vienuolyno so
dą, rodo medžius, kuriuos 
pats išaugino, kalba apie gė
les ir vieną nuskynęs man 
įduoda aštriai kvepiantį, lau
kinį žiedą, kuris dabar, įdėtas 
tarp mano knygos lakštų, ne
byliu atdūsiu primena gražią 
vienos vasaros naktų pasaką.

Pietro kviečia mane į savo 
buveinę. Įeinam į tvartą ir 
apžiūrėję karvę ir telyčią 
dveigę, užlipam aukštyn, ten 
kur Pietro gyvena, meldžiasi 
ir ilsisi. Ankštoj pastogėj pa
driektas šiaudų kūlys. Tai at
gailotojo guolis. Miega jis 
ant grindų, po galva pasidė
jęs kaladę, o aukščiau, sieno
je, prisikalęs paties pieštą pa
veikslą. žiūri ten giltinė į se
nį, o apačioje drebančia ran
ka dar išrašyta šie skaudūs 
žodžiai: „Aš, Pietro, latras, 
didžiausias nusidėjėlis ir ne
vertas kirminas...” šitas kir
minas ir didžiausias nusidėjė
lis, kurio nusikaltimai man 
nesuvokiami, rodo skurdžią 
savo pastogę ir savo mantą: 
porą senų drabužių ir dvi nu
dėvėtas, dideliais bryliais 
skrybėles. Daugiau jis nieko 
neturi ir netrokšta. Ne, aš 
klystu, nes štai girdžiu:

— O čia mano testamentas.
Iš šiaudų guolio jis ištrau

kia keletą didelių lapų.
— Testamentas? Argi jūs 

turite ką nors palikti?
— Ne, bet tai dvasinis tes

tamentas. Mano tikėjimo iš
pažinimas. Jis iš viso turi 
trisdešimt tris straipsnius.

Ir Pietro priėjo prie lango 
ir ėmė skaityti savo dvasinį 
testamentą. Aplinkui buvo 
tuščia ir tylu. Jo balsas, iš 
pradžių lėtas ir dar abejojan
tis, juo tolyn, juo didesne ug
nim ir įsitikinimu degė, ir 
štai iš šio tvarto pastogės į 
sodą, į vienuolyno mūrus, į 
Asyžiaus miestą skrido plie
niniai, kirviu aštriai kapoja
mi, skardūs Pietro žodžiai, 
skrido ir skambėjo atkakliai, 
galingai, pilni aistringos liep
snos ir išvidinio pasigėrėji
mo. Atgailotojas iš pradžių 
smerkė ir niekino save, laikė 
save paskutiniu ir neverčiau- 
siu tarnu, didžiausiu nusidė
jėliu, paskui kalbėjo apie Jė
zų Kristų ir jo šventuosius, 
kalbėjo apie dangų ir žemę, o 
pats nerasdamas gilesnio iš-

Karo Informacijos Įstaiga 
išleido raportą apie atleidžia
mus veteranus ir kas yra da
roma juos aprūpinti civiliais 
darbais.

Svarbiausios raporto iš
traukos yra šios:

Atleidžiami šio karo vete
ranai stoja dirbti pramonėn 
maždaug po 70,000 per mėne
sį. Daugumas jų stoja dirbti 
karo pramonės darbams.

Daugiau kaip 74,000 šio ka
ro veteranų aprūpinti civi
liais darbais vien tik per va
sario ir kovo mėnesius.

Veteranai ieško skirtingų 
darbų nuo tų, kuriuos turėjo 
prieš stodami karo tarnybon. 
Tiktai 25 procentai dabarti
nio karo veteranų, atleistų 
per ligonines nuo gegužės 1 
d., 1940 m., iki dabar, su
grįžo į tas pačias tarnybas, 
kurias jie turėjo prieš stoda
mi į karo pajėgas.

Pagrindinės teisės garbin
gai atleisto veterano, ar ve
terano atleisto iš karo tarny

bos garbingomis aplinkybė
mis, lieka nepasikeitusios: 
1. Teisė grįžti prie jo senojo 
darbo, jeigu jis nori jo pra
šyti. 2. Teisė į medicinos prie
žiūrą, ligotumo pensiją ir 
profesijos atnaujinimo ap
mokymą. 3. Teisė į pagalbą 
susirasti naują darbą.

Naujokai į oro korpuso 
rezervus

Karo Departamentas pa
skelbė, kad į Oro Korpuso Re
zervus vėl priimami jauni a- 
merikiečiai, kurie gali laimė
ti sparnus, kaipo kovos įgu
los nariai.

17 metų amžiaus jaunuoliai 
dabar gali stoti savanoriais 
ateities treniravimui kaipo 
kovos įgulos nariai. Išlaikę 
fizinius ir protinius bandy
mus, jie bus patalpinti į Air 
Corps Enlisted Reserve sąra
šus ir bus pašaukti apmoky
mui, kai jie sulauks aštuo
nioliktojo gimtadienio.

OWL

ko pakeleivio širdžiai, ir į 
smulkius jos delnukus jis įdė
jo dovanų, didesnių už juodas 
ir nustebusias jos akis. Ir 
traukdamasis iš šitos aikš
tės tujen kartotum šventojo 
giesmės saulei žodžius, taip 
jaukiai ir meiliai aidinčius, 
kaip tasai mėlynsparnių kar
velių burkavimas: „Et ellu ė 
bellu...” Ir jinai yra graži! 
Šitie žodžiai vėl tave nulydė
tų prie S. Damiano, prie to 
darželyčio antrajam aukšte, 
iš kurio pirmai žvelgei į Ape
ninų kalnus, ir mėgintum va
landėlei grįžti į žiląsias gady
nes, prieš septynis šimtus me
tų, kai Pranciškus, išgyvenęs 
didelį gyvenimą ir jau priar
tėjęs prie mirties išsiilgtų 
vartų, susišaukė savo ištiki
muosius bičiulius, brolius An
gelą ir Leoną, ir užgiedojo 
„Sesers Saulės arba sutvėri
mų giesmę”, kuri ilgiems am
žiams atgaivino poezijos ver
smes.

Ramiam ir mistiškam Asy
žiaus mieste, pilnam praeities 
ir šventumo atminimų, aš ra
dau ir šių dienų atgailotoją 
Pietro. Priėjo jis prie manęs 
bažnyčioje, ten kur prie gū
daus žiburių mirkčiojimo il
sisi Šv. Pranciškus ir jo bro
liukai artimiausieji, ir man 
pasakė, kad durys tuojau bū
siančios uždarytos. Jis stovė
jo prieš mane kresnas, šako
ta barzda ir apsiaustą ant pe
ties užmetęs. Jo akys buvo 
mėlynos, didžiai teisingos ir 
geros — ir štai išsyk mudu 
pasidarėm dideli bičiuliai! Ir 
ėjom Asyžiaus gatvėmis, ir 
jis manęs klausinėjo apie Pa
ryžių ir Saint-Michelio bul
varą, prie kurio jis dešimt 
metų išgyveno. Jis man pasa
kojo apie Afrikos plotus, ku
riuose išsibastė, ir apie Ame
rikos žemes, į kurias jį ati
traukė klajoklio balsas ir ne
rimas. Šitas žmogus, savo ko
ja bridęs karštus dykumų 
smėlynus ir brovęsis per ne
nugalimas girių tankmes, ū- 
mai nūn stabdo mane vidury 
gatvės ir klausia:

— Sakyk, kuri Švento Raš
to vieta geriausiai pačiam pa
tinka?

Ir man valandėlę susvyra
vus, jis taria:

— O ar gerai esi įsigilinęs 
į Bibliją?

— Neperdaugiausia.
— Na, tai nieko... Man 

čiam gražiausia yra...
Ir jo akys sužimba, ir jis

“AMERIKOS”PIKNIKASpažinimo savo tikėjimui, kaip 
Šv. Panelės testamentą, kurį 
įkvėptą užrašė Agreda še- 
šiuos Dievo Motinos gyveni
mo tomuos, — šis latras, nu
sidėjėlis, niekšas, žemiausias 
ir neverčiausias Viešpaties 
tarnas Pietro į savo paskuti
nės valios lakštus įtraukė ir 
Šv. Panelės testamentą...

Nūn aš vėl vienas ir ry
mau viešbučio lange. Jau 
naktis artėja. Nutilo gaudę 
vakariniai varpai. Iš sunkių 
vienuolynų, iš viso miesto su 
smilkalų kvepėjimu, su karš
tais atodūsiais į aukštybes 
kyla maldos ir giesmės. Sera- 
fiečio budri akis saugo kiek
vieną širdį, kiekvieną namą, 
sergsti ji visą miestą, tirš
tam mėlynume nugrimzdu
sius slėnius ir ten nežymiai 
duksančius kalnų šlaitus. 
Greit lengva miego ranka nu
ramins paskutinius žodžius ir 
kuždesius, o ten apačioje, ant 
šiaudų, su medžio stuobriu po 
galva, gulės didysis Asyžiaus 
atgailotojas Pietro...

Naktis vis labiau tamsėja. 
Danguj didelės žvaigždės dre
ba, o toli toli tenai, ant kal
vų, tūkstančiais šviesų žėri, 
kaip auksinis bičių spiečius, 
Augusta Perusia — Perudži- 
jos miestas.

VAJAUS DAVINIAI Sekmad., RUGPIUČIO-AUGUST 20, 1944
Karo Finansų Komisijos 

pranešimu, iki liepos 2 d. New 
Yorkas pasiekė 87.2% savo 
Penktos Karo Paskolos kvo
tos.

Manhattan pardavė bonų 
už $3,299,992,319 arba —87.3 
proc. savo kvotos;

Bronx — $25,200,271 arba 
53.4%;

Kings — $246,528,340 arba 
91.3%;

Queens — $52,444,315 arba 
65.1%;

Richmond — $7,975,729 ar
ba — 66.4%.

Visiįdaiu ose vingriuoju ir čiurle- 
cijų Cente: >eliai, arba prieiti prie 
kiek tik gL i° ir rankomis pasisem-

Ao vandes.
savo mintyse dar grįž- 
jrie S. Rufino aikštės, 
e vaikščiojo maža, juo- 
ir juodplaukė Asyžiaus 
tė ir praeivių prašė pa
jinio. Ėjo pro šalį po- 
nonios — ir nė vienam 
erūpėjo. Tada mažoji 

ėjo į karvelius, kurių 
os kojukės sukiojosi 
nkaus grindinio ir ieš- 

irupinio ar grūdo, ir jai 
o šitų burkuonėlių su 
čiomis plunksnomis ir- 

i mirksiančiomis aki-
i savo kišenių j e surinko 
s likučius ir bėrė juos 

suplasnojusiems pau- 
s. Bėrė iš lėto, susi

usi ir įsižiūrėjusi į bal- 
ėlynas plunksnas, nes 
uvo kur eiti nė ko sku- 

gera ir daili ji tada 
| šita mažoji dangaus 
čių, tokių pat benamių ; man mini Evangelijų ištrau-

ji, penėtoja, ir ji pati-! ką, kur Viešpats baus išdidu-

Jo::

idėjai L.
| Mes turini: 
mybe, kad!as ir toliau 

.. Yra įsteig-1 gims tik e 
i. ) Slaptasis pasiaukoję 
s Tribunolas. ’ 
. 14 praneša, 
gurno instan- 
mdimus, kai 
eresai ir sau- 
alaus, jau da- 
;u. šiaip, kaip 
ūsų tautos iš- 
.udlkų bylos 
nos ateityje 
>s teismų.” 
baigiasi per- 
;uviai, būkite 
ginklų nede- 

municijos ne- 
kite, kad jos 
:ai ateis mo-

kovos v 
laukti ir i 
karūnų ihe 
šalies uk 
jei tik 
šventos Tf 
Laisvės M 
vainiku".

sausio 25 ii 
tuvos 
perspėji®

6 lapkr. 20 d. 
pkr. 15 d. J. 
s Sekretorius 
•s konferenci
ją pareiškimą, 
Balkanų val- 

• atgaus savo 
riklausomybę. 
'aštis pastebi: 
ireiškimas už- 
i visiems ne- 
ms ir melagin- 

propagandai. 
(.reiškimas pa
jinę teisingą 
ą ir kelią: ne- 
liekur ir nie- 
j žmonėms, bet 
;aupiant jėgas 
stis Nepriklau- 
tymui.”

„Lietuva pa- 
ių sūkuryje’’ 
ma:
auta šio karo 
akėlusi didelių 
dymų ir sudė
tį. Bolševikinio 
uožmūs vokie- 
nai ir įvairios 
bei gaudymai 
iu valios ir pa- 
laisvos, nepri- 

ilstybės pilie
tis tebuvo mū- 
įsipriešinimo ir 
siekti rezulta- 
na galop. Gal 
eitis, kada įvy- 
areikalaus kru- 
daug aukų sa-

Juodose ’

jos.
Paminėjo

Tautai p 
Lietuvos Uf 
tas Antaki Jean De La Brete
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įeidavo pirmutinė į mūsų suolą su herbu, po jos 

 

Irau aš; paskui būdavo Suzonos eilė, o tą eiseną 
, Ivo Perinė.

U tėlė buvo sena ir skurdi. Pirmykštės sie
ves nyko po savotišku žalsvu moliu, atsiradusiu 
ėgmės; nelygi asla buvo plyšiuota ir su kaubu- 

įkurie tikinčiuosius viliojo nusisukti sprandą ir, 
vietoj jais pasinaudojus, greičiau atsidurti dan- 

torius buvo išpuoštas mažomis angeliukų statu- 
5, nudažytomis kaimo račiaus, kuris dėjosi mė
li; du ar trys šventieji vieni į kitus žiūrėjo, lyg 
užklupti, nustebę, kad jie toki negražūs. Į juos 
jusi, daug sykių kartodavau, kad jei būčiau 
ji ir jei žmonės mane taip šlykščiai atvaizduo- 

į u kurčia jų maldoms; bet šventieji, tur 
tokio temperamento negu aš. Pro langą, nete- 
argų stiklų, balta rožė rodė kvepiančią galvą ir 

Idtoii11 ailumu, savo gaivumu tartum protestavo prieš

rėminto

ar
Smetonos’į 
paskutinė 
ridenta^ 
principu 
didelį 
tos ir 
Todėl jo^ 
smūgis

J

dauspf

Iturėjom vargonėlius tik su trimis virpančiomis 
lis; kai kada jų skaičius pakildavo ligi penkių, 
s instrumentas nuo temperatūros įgavo visokių 
ų, pav., davė reumatizmą vargonininkui, kuris 
i dvi valandas kriokdavo, taip vaikiškai ir taip 
lai įsitikinęs turįs gražų balsą, kad negalėjai jo 
i.
ilgo krėslelis lindėjo kažkokioj bedugnėj, ir aš iš 
dėtos kleboną mačiau tik ligi pusės. Jis atrodė, 

J jailotų. Užpakaly jo šaipėsi ir kuždėjosi patar- 
itieji vaikai, o jam nė į galvą neatėjo pykti.
evangelijos jis nusiimdavo arnotą prieš mūsų

NUBAUDĖ ŠMUGELNINKĄ

Brangakmenų pardavėjas 
L. Smith, kuris slapta siųs
davo deimantus į Vokietiją 
karo reikalams, gavo 228 me
tus kalėti ir $260,000.00 bau
dos.

ŠV. MYKOLO PAR. DARŽE
15 East 23rd Str., 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 kui' iki lietuvių par. 
daržo tik keli blokai. Galima važiuoti ir keltuvu per upę iki 
Jersey City, o iš ten traukiniu iki 22 Str. stoties.

Ruoškimės visi! Aplankykime Bayonnę!

pa- Amerikos kareiviai Pran
cūzijoj gauna algą prancūzų 
frankais, tik viena „bėda” 
jiems: nėra galimybių juos 
greit išleisti.

akis, nes viskas ėjo šeimyniškai, nuslysdavo į kažkokią 
skylę ir pasirodydavo sakykloj.

Visam žemės paviršiuj, man rodos, nėra žmogaus, 
kuris savo gyvenime nebūtų turėjęs kokios svajonės. 
Menkas ai' aukštai iškilęs žmogus negali gyventi be 
troškimo, ir klebonas, vykdydamas bendrą dėsnį, per 
trisdešimt savo gyvenimo metų svajojo įsitaisyti sa
kyklą.

Deja, jis buvo labai neturtingas, parapijiečiai taip 
pat, o teta,kuri tik būtų galėjusi pagelbėti, nieko ne
atsakydavo į nedrąsius jo užsiminimus; ji buvo ir be 
galo šykšti, kai reikėdavo duoti, ir nė kiek neatsižvelgė 
į artimo svajonę.

Pagaliau, labai taupydamas, klebonas vieną dieną 
savo rankoj laike du šimtus frankų. Jis ryžosi šiaip ar 
taip vykdyti savo svajonę.

Vieną rytą išvydau jį be dvasios atskubantį.
— Reginute, eik su manim! — jis sušuko.
— Kur, klebone?
— Į bažnyčią, greitai!
— Bet jau po migių.
— Taip, taip, bet noriu tau kai ką puikaus parodyti.
Jis atrodė toks smagus, iš gero jo veido dvelkė toks 

linksmumas, kad pamąsčius dar ir dabar nusijuokiu, ir 
jo džiaugsmas sudaro man geriausius to laikotarpio 
atsiminimus.

Jis ne ėjo — jis lėkte lėkė, ir bėgdami mudu pasie
kėm bažnyčią. Sakykla ką tik buvo pastatyta, ir kle
bonas, džiaugsmo pagautas, man šnabždėjo:

— žiūrėk, Reginute, žiūrėk! Ar ne puikus išradi
mas? Pagaliau turim tikrą sakyklą! Ji ne per stipriai . 
atrodo, tačiau laikosi visai gerai. Štai ir išsipildė ma
no svajonė! Niekados nereikia pamesti vilties, mažyte, 
niekados!

Truputį liūdnokai žiūrėjau, nes negalėjau nuslėpti 
kad sakyklą buvau įsivaizdavusi kaip kažkokį didelį, 
monumentalų dalyką. O čia išvydau tokią medinę bal
tą dėžę, padėtą ant geležinių ramsčių taip žemai, kad 
į ją galėjai patekti be laiptų. Bet dai' niekados nėra 
buvę sakyklos be laiptų, todėl, gelbstint garbę, pasise
kė pridėti dvi sprindžio ilgumo pakopėles.

— žiūrėk gi, Reginute, — sakė man klebonas, — 
kaip gerai ji atrodo! Kai susitaupysiu kiek pinigų, tai

ga-
no-

ap
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duosiu ją nudažyti arba, greičiau, pats nudažysiu; man 
bus smagu, be to, ir išlaidos mažesnės. Žinoma, ji 
lėtų būti šiek tiek aukštesnė, bet nereikia per daug 
rėti.

Ir tasai šaunus žmogelis sukinėjosi gėrėdamasis
link sakyklą. Jis nebūtų buvęs laimingesnis, jei tą dar
bą būtų nutapęs Rafaelis ar išskobęs Mykolas Angelas.

Tačiau jis nepagalvojo, kad tikrovė niekados nesti 
panaši į svajonę; jam nerūpėjo sulyginti, ir jis džiau
gėsi visiška laime.

— Brangus vaikeli, planą aš pats sustačiau, ir tikrai 
gera mintis man atėjo! Tačiau yra ir atvirkščia meda
lio pusė — turiu prisipažinti, kad truputį įsiskolinau. 
Kaštavo brangiau, negu tikėjausi, bet statant, tur būt, 
visados taip esti, žadėjau šią žiemą pirkti vatinuką; 
bet ką gi, Dievuli, apsieisiu be jo, ir viskas!

O, taip, jo džiaugsmas — vienas iš geriausių to laiko 
mano atsiminimų! Niekados neregėjau tokio laimingo 
žmogaus, kuris tokį vidutinišką džiaugsmą taip būtų 
nuskaidrinęs savo gerumu ir truputį vaikiška dvasia.

— Ji visai atrodo kaip sakykla! — sakė jis juokda
masis ir trindamas rankas.

Čia aš kiek suabejojau, tačiau paslėpiau savo nusi
vylimą ir kaip galėdama džiūgavau dėl šito nepaprasto 
padaro, kuris dėl nelygių bažnyčios grindų stovėjo į- 
dubime, todėl per pamokslą didesnė klausytojų dalis 
matė tik klebono ranką ar žilą plaukų kuokštą, kurie 
reikalingoj kalbos vietoj iškalbingai krutėjo.

Klebonas taip pamėgo sakyti „lipsiu į sakyklą”, jog 
turėjom pasiduoti ir kas sekmadieniais klausyti pa
mokslo.

Vos tik jis prasižiodavo, kai moters patogiau atsi
sėsdavo, ruošdamosios snūstelti. Perinė pasinaudodavo 
visų mieguistumu ir žvilgčiojo į gretimą suolą, o Regina 
Lavai rengdavosi mąstyti apie tokio gyvenimo kaip 
tetos blogybes ir apie pamokslų nuobodumą.

Nežinau, kodėl klebonas mėgo kalbėti apie žmonių 
aistras, bet vieną dieną, kai jį pagavo improvizacijos 
karštis, per pietus ėmiau jį taip nekukliai ir nepato
giai kamantinėti, kad jis mielai prižadėjo neliesti tam 
tikrų klausimų mano akivaizdoj. Nuo tada jis tenkinos^ 
kalbėdamas apie tingėjimą, girtavimą, pyktį ir kitas

ydas, kurios jau nekurstė nei mano smalsumo nei ple
pumo.

Ištisą valandą jis mums rodydavo nusikaltimus, ku
riuose mes plūduriuojam; paskui, kai mūsų sielos rei
kalai tikrai skurdžiai atrodydavo, jis nušvitęs sti mu
mis nudardėdavo į pragarą ir leisdavo mums pirštu 
palytėti skausmus, kurių nusipelnė nuodėmėse sken- 
dėjančios mūsų sielos; po to, vikriai sumezgęs kalbą, 
jis pereidavo prie ne taip šiurpių dalykų, pamažu kil
davo iš pragaro, valandėlę stabteldavo žemėj, pagaliau 
mus ramiai uždarydavo danguj ir džiūgaudamas lip
davo iš sakyklos, kaip nugalėtojas, atnarpliojęs neat- 
mezgamą mazgą.

Tada klausytojai pašokdami nubusdavo, išskyrus Su- 
zoną,- kuri neužmigdavo, nes jai buvo perdaug smagu 
klausytis žmonijos blogybių, ir kuri gurkšnojo puoduką 
pieno, kai klebonas žydinčia iškalba plakė savo avis.

Taigi buvo sekmadienis. Kaitra buvo nepakeliama, ir 
grįžtant Suzona tarė:

— Prieš vakarą kils audra.
Man patiko šita pranašystė; mano nuobodžiam gyve- - 

nime audra buvo laimingas įvykis, ir, nepaisant bai
lumo, mėgau perkūniją su žaibais, nors nuo galvos 
ligi kojų drebėjau, kai trenksmai per greit kartodavosi.

Pirmąją popietės dalį, kaip dvasia be vietos, bas
čiausi sode ir giraitėj. Nuobodu buvo, nors galą gauk; 
liūdnai sau kalbėjau, kad manęs niekados neištiks joks 
nuotykis ir kad esu pasmerkta amžinai gyventi su teta.

Apie ketvirtą valandą, namo grįžus, užlipau į antro 
aukšto koridorių ir, prisikišusi prie didelio lango stiklo, 
linksminausi akimis sekiodama slenkančius debesis, ku
rie būrėsi ties Krūmyne ir nešė Suzonos apskelbtą 
audrą.

Aš klausiau pati savęs, iš kur jie eina, ką jie regėjo 
savo kely, ką galėtų jie papasakoti man, nieko nežino
jusiai apie gyvenimą, apie pasaulį, o troškusiai tiek 
daug matyti ir patirti. Jie atsirado anapus akiračio, 
kurio niekad nebuvau peržengus ir kuris man dengė 
daugel paslapčių, grožybių( bent taip tikėjau), džiaugs
mų, smagumų, apie kuriuos tyliai sau galvojau.

Mano mintys pakriko, nes pastebėjau Perinę, kam
puty pasislėpusią ir besibučiuojančią su dideliu bernu, 
kuris laikė ją per liemenį apkabinęs.

uaug aunu oa- .Ji 
d ir didžiausiai daugiai



KUNIGŲ SUSIRINKIMAS PAVOJINGAI SERGAŽUVO PRANCŪZIJOJ
/ ■
Neseniai Mrs. Adelė Au

gustin, gyv. 225 Fernon St., 
gavo liūdną žinią, kad jos vy
ras Charles Augustin žuvo 
Prancūzijoj kovos lauke.

Už velionį užprašytos ge
dulingos pamaldos. Artimieji 
ir pažįstami išreiškia gilią 
savo užuojautą naujai, jau 
ketvirtai šio karo našlei iš 
šv. Kazimiero parapijos.

Vėliau pranešime daugiau 
iš velionies gyvenimo.

ŽUVUSIOJO METINĖS

Liepos 20 dieną sukako ly
giai metai, kai nelaimingai 
mirė nuo žaizdų karys Edvar
das Kundrotas, 1707 S. 2nd 
St.

Gedulingos metinės pamal
dos buvo šv. Kazimiero baž
nyčioj, kurioj jis lankėsi, ku
rią taip mylėjo ir gerbė. Pa
maldose dalyvavo velionies 
tėveliai, broliukai ir keletas 
draugų. Kitas jo brolis tar
nauja karo frontuose ir pavo
jingose vietose.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET ' PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

U TeL. REgent 8434. $

I RICHMOND GROCERY CO. |
WHOLESALE GROCERS $

Savininkai Lietuviai Steponavičiai §
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

I 3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. a

Philadelphijos Kunigų Vie
nybės apskrities susirinki
mas įvyko liepos 10 d. šv. 
Jurgio parapijos klebonijoj. 
Kleb. kun. V. Martusevičius 
visus svečius maloniai priė
mė ir atidarė susirinkimą 
malda.

Aptarti svarbiausi katali
kų lietuvių Philadelphijoj 
reikalai ir pasirengta Kunigų 
Vienybės seimui, kurs šiemet 
įvyks Chicago j, rugpiūčio 23 
d. Tarp kitko ir toliau nutar
ta organizuoti jaunimą, so- 
dalietes ir rengti jų bendrus 
susivažiavimus bei įsteigti 
sodalių apskritį, kuri atliktų 
toliau visą organizacinį dar
bą.

40 VAL. ATLAIDAI

Viloje Joseph Marie 40 vai. 
atlaidai buvo liepos 16-18 die
nomis. Susirinkusios seserys 
ir vietos darbininkai pamal
džiai garbino savo Viešpatį 
Šv. Sakramente. Pamokslus 
vakarais sakė apylinkės ku
nigai.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Jaunuolis Ernestas Berno
tas, 20 m., pavojingai serga 
galvos liga ir liepos 5 dieną 
patalpintas ligoninėn, kur 
yra ypatingoj gydytojų ir gy
dymo priežiūroj.

Tėveliai ir artimieji mel
džiasi, kad jaunuolis pasveik
tų iš taip sunkios ir pavojin
gos ligos.

UŽDAROS REKOLEKCIJOS

Liepos 9-11 dienomis buvo 
suorganizuotos uždaros reko
lekcijos moterims pas Sese
ris Pasijonistes, Elmhurst, 
Pa. Iš apylinkės buvo susi- 
važiavę net 50 moterų ir sėk
mingai atliko minėtas reko
lekcijas. Gal daugiausia mo
terų buvo iš šv. Kazimiero 
parapijos.

Po rekolekcijų jos ten dar 
gražiai praleido kelias die
nas pailsėdamos. Laimingai 
sugrįžo. Kitais metais dar 
daugiau rengiasi dalyvauti 
minėtose rekolekcijose.

Tuo pačiu metu vienuolijoj 
įvyko ir nelaimė, nes staiga 
susirgo viena jų kandidatė, 
kuri ligoje padarė apžadus ir 
mirė aprūpinta sakramentais.

PIRMAS BAZARAS 
GERAI PAVYKO

Šv. Kazimiero parapijos 
bazaras, įvykęs liepos 13-15 
pavyko gerai. Nemaža žmo
nių lankėsi ir rėmė. Pažymė
tina, kad geras skaičius kai
mynų neparapijiečių, bet lie
tuviams palankių padėjo ba- 
zarą varyti ir net dirbti pa
dėjo.

Jau rengiamasi antram ba- 
zarui, kurs bus rugpiūčio 10- 
12 dienomis. Norima dar dau
giau svečių sukviesti.

IŠTEKĖJO
Liepos 15 d. šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioj buvo su- 
jugti moterystės ryšiais Ele
na Butkutė, gyv. 1313 S. 
Howard St., su Paul Hethet- 
ington. Jaunieji pasiryžę lai
mingai gyventi.

Vestuvinės vaišės buvo lie
tuvių klube. Jaunąją porelę 
sveikina draugai ir daug pa
žįstamų. Visi mielai pasivai
šino.

AMERIKA

Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI
22.

Liudijimai, kad Katalikybe 
tikra.

Norvegijoj. — Sigrid Und- 
set, Norvegijos garsi rašyto
ja, Nobelio premijos laimėto
ja 1928 m., pirma buvusi liu
terone, bet perėjusi į katali
kes 1925 m., sako, kad „svei
kas protas” atvedė ją į kata
likų tikėjimą.

Amerikoj. — H. W. Dow
ding, Tarptautinės Krikščio
nių Unijos Lygos, Norfolk, 
Va., savo knygoje „Ar Pro
testantizmas bus nuverstas”, 
pasako, kad protestantizmo 
laivas yra sudužęs.

Metodistų savaitraštis „The 
Advocate” straipsnyje „Pa
lūžusi metodistų dvasia” taip 
sako: „Metodizmas pergyve
na didžiausią nelaimę savo is
torijoj. Dė tam tikrų priežas
čių daugelis laikosi ramiai, 
mažai tesuprasdami, kas ap
link juos dedasi. Tur būt, mes

Švedijoj. — Klebonas Skre- 
dsvik, Teologijos Lie., protes
tantų dvasiškis, kurs varo 
akciją už švedų tautinės baž
nyčios susijungimą su Roma, 
sako, kad mažiausia 100 pro
testantų dvasininkų sutinka 
su jo pažiūromis: „Aš sakiau, 
kad kiek mes esame krikščio
nys, tiek mes esame visuomet 
katalikai. Niekas priešinin
kų neįrodė kitaip. Kuomet 
protestantų teologai pripa
žins švedų tikintiesiems, kad 
jų tvirtinimai, kurie atitrau
kia sielas nuo katalikų tikėji
mo, yra klaidingi? Kuomet 
jie pripažins, kad visos isto
rijos apie „žmogaus garbini
mą, pirkimą ir pardavimą 
nuodėmių atleidimo”, „tiks
las pateisina priemones” ir

LIETUVIAI VASAROJA

Tur būt, daugiausia lietu
vių vienoj vietoj vasaroja tai 
Ocean Gate, kur tiek daug 
lietuvių turi savo vasarna
mius ar pastovius namus ir 
biznį. Vasaros metu ten su
važiuoja šimtai lietuvių pra
leisti savo poilsio dienų.

Vieta prie pat įlankos, ra
mi, apsupta mišku, pilna uo
gų, grybų. Šiaip ten labai ra
mu ir patogu ilsėtis, jei ne 
tas sunkumas su valgiais ir 
uodais, kurie vakare pradeda 
gnaibyti vasarotojus. Bet ir 
prieš juos turi ginklus ir vis 
labiau ir labiau mažina jų 
skaičių, nes ten supančios ba
los yra sausinamos ir tiems 
gyvūnams vietos ir progos 
bus mažiaus. 

tt. yra tik jų pačių išmįslai, 
kurių niekuomet nebuvo ir 
negali būti skelbta Katalikų 
Bažnyčios? Kadangi ji viena 
turi „raktus”.

Ji negali klysti savo mo
kyme. Kristus gyvena, Kris
tus viešpatauja. Mielai mes 
katalikai švedų tautinėj baž
nyčioj sutiksime, kad visa, 
istoriška, tikra, šventa Krik
ščionybė yra įkurta visuoti
nėj Bažnyčioj, kurią Jėzus 
Kristus Viešpats įsteigė.

23
Koki laikai! Kokia ateitis!
Šiandien žmonės galvoja, 

kodėl pasaulis taip neramus, 
kodėl jis dūžta ir griūva šipu
liais pavirsdamas. Bet Dievas 
negali būti pajuoktas! Jo pa
saulio ratai sukasi palengvėl 
ir tikrai.

„Viešpats nevėlina pažado, 
kaip kai kurie mano; jis kan
triai elgiasi dėl jūsų, nenorė
damas, kad kas nors pražū
tų, bėt kad visi grįžtų į atgai
lą” (2 Pet. 3,9).

Dėl to nėra ko stebėtis, kad 
tokiose apverktinose aplinky
bėse, protestantų religingu
mo atžvilgiu, šioje šalyje yra 
apie 60 milijonų žmonių, ku
rie nebeišpažįsta krikščioniš
ko tikėjimo. Nereikia nusteb
ti, kad nuo tų laikų, kai gar
susis Newman atsivertė, dau
giau kaip trys tūkstančiai 
protestantų kunigužių atsisa
kė savo pareigų ir patapo nu
sižeminę katalikai, ir kad mi
lijonai rimtų protestantų 
klaidžiojo tamsybėse ir ne- 
aiškumose, kol jie surado die
višką šviesą ir tikrąją taiką 
savo širdžiai ir tikrą gyveni
mą senojoj Motinoj Bažny
čioj.

Senoji Motina Bažnyčia
Motina pasilieka vaikų mo

tina visuomet, nepaisant kaip 
nedėkingi būtų vaikai. Be mo
tinos negyventų vaikai. Tik
roji Katalikų Bažnyčia yra 
motina visų krikščionių jų 
dvasinio gyvenimo atžvilgiu. 
Kiekvieno, kurs save vadina 
krikščionimi, dvasinis gyve
nimas priklauso Katalikų 
Bažnyčiai, Motinai, šių dienų 
atsiskyrę broliai yra ne del 
pasidalinimo krikščionybės, 
bet dėl pasaulinės valdžios, 
kuri privertė katalikus ats
kirti nuo tikros Katalikų 
Bažnyčios.

Reformacijos laikais kara
liai ir valdytojai reikalavo 
visiškos galybės, kad jie ga
lėtų įsakyti savo valdiniams 
net religinius dalykus. Kai
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koks valdovas panorėdavo 
pralobti, tai jis atimdavo 
bažnyčių gerybes; jei norė
davo gauti divorsą, tai įves
davo protestantizmą. Visus, 
kurie tik priešindavosi, jie 
persekiodavo ar užpildavo 
priešinga propoganda prieš 
Katalikų Bažnyčią, dvasiški- 
ją, mokslą, ir bausdavo visus 
tuos, kurie norėdavo viešai 
pasipriešinti žodžiu ar raš
tu. Tokiu būdu senesnieji bu
vo bejėgiai, o jaunesnieji pri
verstinai buvo išauklėti neka- 
talikais, o kitos kartos jau tai 
laikė valstybės religija.

Ar Hitleris nesinaudoja, vi
sai panašiais būdais — ne
švaria propaganda ir prievar
ta, kad sugriautų krikščiony- 
bę-katalikų ar protestantų, 
kad įvestų savo naują tautinę 
religiją Vokietijoj ir užimtų 
šalis, praturtintų valstybę, 
atimant krikščionių ir žydų 
nuosavybes ? ? ?

Nusišypsok iri 
Pamiršk Kan

Neskolina
Prikimštame gatveh 

mažas vaikelis sėdi greį 
ramios moteriškės. Pei 
laiką jis savo nosimi šn 
liavo. Moteriškė, neiškd 
atsisuka į vaikelį ir | 
„Vaikeli, ar tu turi noi

Su didžia pagarba va 
atsakė: „Taip, ponia,! 
nosinę, bet mamytė saki 
niekados tokių daiktųj 
kia svetimiems skolinį

Gudrumas
Darata: — Mamytėj 

būtų puiku, jei pati tu: 
mano dantis ir jų ska 
mą.

Motina: — Kodėl, Ds
Darata: — Pati galį 

dantis išsiimti, ar ne?

Grįškite namo
Mielas brolau, nebijok už

eiti į katalikų bažnyčią ir da
lyvauti pamaldose. Ji yra jū
sų Bažnyčia kaip ir mano 
Bažnyčia. Tai yra Dievo Na
mai, kuriuose Jėzus gyvena 
Altoriaus Namelyje, pildyda
mas savo pažadėjimą: „Aš 
būsiu su jumis visas dienas, 
lig pasaulio pabaigos”.

Jėzus kviečia jus
„Ateikite pas mane visi, 

kurie vargstate ir esate ap
sunkinti, o aš jus atgaivin
siu.”

Taip buvo seniau
Kai senatorius (Mark) Na- 

nna, giliai mąstantis protes
tantas, perspėjo šalį: „Dabar 
ateina krizė-persilaužimas, 
kurį mes turėsime sutikti, ge
riau anksčiau, šioje šalyje 
neturi būti vietos netvarkai 
ir išdavikiškumui. Todėl aš 
dar kartą sakau, kad nelai
mių dienose Amerika turi 
kreiptis į Aukščiausią Teis
mą Romos Katalikų Bažny
čioje. Aš eisiu dar toliau ir 
sakysiu, kad aš tikiu, kad ge
riausiu draugu, žmonių ir vė-

Bendras pamiršimi
— Brangi Klara, — 

jaunuolis. — Atleiski 
nes pastaromis dienom 
sidariau didelis užuoi 
Vakar vakare tau pirą 
pamiršau, ar tarei „ta 
„ne” ?

— Brangus Vytautai 
atsakė. — Labai maloi 
tavęs gauti rašytą 
Aiškiai žinau, kad vak 
kare kam nors aštriai 
kiau žodelį „ne”, ir dat 
galiu atsiminti, kam ta 
sakiau.

Pranas Bell

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

liavos užtarytoju toje t 
mo valandoje bus Romo 
nyčia, visuomet atsaį 
teisinga ir ištikima. Ti 
jėga, kuri išgelbės mus 
Sulietuvino kun. Stan.
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Direktorius 

ANTANAS DZIKA8S
3619 East 'oson Sti 

Į Phlladelp.^. '»•. J
į Telefonuokite: Regent 2#

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roni
(Ramanauskas) ■ 
laidotuvių] 

į DIREKTORIUS į
j 1113 Mt. Vemon Si 
į Philadelphia, Pa.
VModerniška laidojimo fstalf 
Budelė, graži koplyčia, erdvi M 
Nkelelvinglems suteikiama na 
■, Viskas nemokamai. Kreipi 
/ diena ar naktį.
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kN. Y.
. Brooklyn, N. Y. 

k Brooklyn, N. Y. 
pudhaven, N. Y. 
L Brooklyn, N. Y. 
Wen, N. Y. 
Mjn,N. Y.
nė, Richmond Hill, N Y 
kn. .

Brooklyn, N. Y. 
Įiooklyn, N. Y. 
LlilandGty, N. Y 
h N. Y.
ta N. Y. 
pklyn, N. Y. 
M Y. 
ton, N. Y. 
įtaN.Y. 
tayn,N.Y.

L Brooklyn, N. Y. 
ppeth, N. Y. 
^Brooklyn, N. Y 
tau Y. 
ta N. Y. 
MY. 
Mi, N. Y. 
kn. 
fMlyn,N.Y 
ta N. Y.
tandffill.N Y 
ta N. Y. 
ta N. Y. ' 

ftaN.Y. 
ta N. Y 
taN.Y. 
ta N. Y. 
taN.Y.
taklyn, N. y
M, N. Y. 
ta N. Y

Greit atidariau langą ir plodama sušukau:
— Puiku, Perine; panele, aš tave matau!
Nugąsdinta Perinė griebė klumpes į ranką ir spruko 

pasislėpti tvarte. Storulis bernas nusiėmė kepurę ir 
apžiūrėjo mane, kvailai išsišiepęs ligi ausų.

Aš kvatojau iš visos širdies, kai kieme sustojo leng
vos vežėčios, kurių prisiartinant nebuvau girdėjus. Ant 
žemės iššoko vyras, pasakė porą žodžių lydėjusiam 
tarnui ir apsižvalgė aplink ieškodamas, su kuo pasi
kalbėti.

Bet Perinė, kurios balta kepuraitė kyšojo pro tvarto 
durų pinučius, nesijudino, o jos numylėtinis išsitiesė ant 
pilvo už šiaudų kūgio. Aš gi, to pasirodymo nustebinta, 
užtrenkiau vieną lango pusę ir nekrusteldama stebėjau, 
kas bus.

Nepažįstamasis dviem šuoliais peršoko suirusius pe
rono laiptus ir ieškojo varpelio, kurio niekados ten ne
buvo; apsižiūrėjęs ir negalėdamas pasigirti kantrybe, 
jis kumsčia smarkiai mušė į duris.

Prieš jį drauge išdygo ir teta ir Suzona, ir prisipa
žįstu, kad nuo tos valandos susidariau palankiausią 
nuomonę apie jo narsumą, nes jis nė kiek nepabūgo. 
Jis nežymiai linktelėjo, ir paskui iš jo gestų suvaikiau, 
kad jis prisivengia audros ir norėtų Krūmynėje nuo 
jos pasislėpti.

Tą pat akimirką tikrai ištiko smarki audra, ir vos 
suspėjo vežimą su arkliu pastatyti pastogėj.

Sako, vienatvėj žmogus tampa nedrąsus; tačiau kar
tais esti priešingai. Su nieku nesusidūrus, su nieku ne- 
silyginus, aš didžiai pasitikėjau savim ir visai nežinojau 
to keisto jausmo, kuris sunaikina gražiausius bruožus 
ir šiauniausią žmogų paverčia bukapročiu.

Vis dėlto prieš šitą avantiūrą, rodos, tiesiog mano 
pramanytą, širdis man stiprokai plakė, ir taip ilgai ne
drįsau įeiti į salioną, kad dar stovėjau ties durimis, 
kai atvyko perlytas, bet visai patenkintas klebonas.

— Klebone! — sušukau prieidama prie jo, — salione 
yra vyras.

— Na, Regina, matyt, nuomininkas?
— Ne, klebone, tikras vyras.
— Kaip tai tikras vyras?
—Noriu pasakyti, kad jis nei ne klebonas nei ne kai

mietis; jis jaunas ir gerai apsirengęs. Greičiau einam!

Mudu įėjom, ir aš vos nesuspigau iš nustebimo pa
mačius, kad teta atrodė tikrai maloniai ir meiliai šyp
sojosi nepažįstamajam, kuris sėdėjo prieš ją ir visai ne
sivaržė, lyg būtų buvęs savo namuos.

Pagaliau vien jo išvaizdos būtų pakakę ir didžiausiam 
paniurėliui pralinksminti. Buvo jis didelis, storokas, 
su nušvitusiu, atviru ir nuoširdžiu veidu. Šviesūs jo 
plaukai buvo trumpai nukirpti, jis turėjo raitytus ūsus, 
gražią burną ii' baltus dantis, kuriuos dažnai parody
davo nuoširdus juokas. Iš viso jo dvelkė linksmumas ir 
gyvenimo meilė.

Pamatęs mus įeinant jis pakilo ir valandėlę laukė, 
kad teta supažintų. Bet panašios ceremonijos buvo jai 
tiek žinomos, kiek ir Grenlandijos gyventojams, ir jis 
pats prisistatė, pasivadinęs Paulium Konpratu.

— Konpratas! — šūktelėjo klebonas. — Ar jūs ne
būsit sūnus ano šaunaus komendanto Konprato, kurį 
seniau esu pažinojęs?

— Mano tėvas tikrai buvo komendantas, ponas kle
bone. Pažino jot jį?

— Prieš daug metų jis man pasitarnavo. Koks pui
kus, koks šaunus vyras!

— žinau, kad mano tėvą visi myli, — atsakė Kon
pratas, dar linksmesnis. — Tai patirdamas esu dar lai
mingesnis.

— Bet, — kalbėjo klebonas, — ar nesat pono Pavolio 
giminaitis?

— Taip; trečios eilės brolėnas.
— Čia jo seserėčia, — tarė klebonas, pristatydamas 

mane.
Nepaisant nepatyrimo, puikiai pastebėjau, kad Kon

prato žvilgsnis rodė tam tikrą susižavėjimą.
— Džiaugiuosi galėdamas susipažinti su tokia žavia 

seserėčia, — tarė tvirtai jis man, paduodamas ranką.
Nuo to komplimento mane nusmelkė malonus, leng

vas šiurpas, ir nė kiek nesumišusi padaviau jam ran
ką.

— Ne visai tikri brolėnai, — tarė klebonas, džiaug
smingai šniaukšdamas taboką, — ponas Pavolis Regi
nai dėdė tik dėl sutuoktuvių: jo žmona buvo panelė 
Lavai.
t Įsileidom į kalbą, kaip trys geri bičiuliai, ir man 
atrodė, kad mes nuo amžių esam matęsi, pasižinę ir 

mylėjęsi. Jaučiau keistą įspūdį, lyg viskas, kas čia da
bar vyko, jau yra atsitikę seniau; taip seniai, jog liko 
tik neaiškus ir beveik išnykęs atsiminimas.

Bet savo dvasioj galėjau kiek norėdama peržiūrinėti 
visus man žinomus romanų didvyrius, nė vieno neradau 
tokio riebaus, kaip maniškis. Nebuvo jokios abejonės, 
kad jis storas, bet toks geras, toks linksmas, toks są
mojingas, kad mano akyse ta jo kūno yda pavirto ge
riausiu pažymiu. Greit net ir mano įsivaizduotieji did
vyriai nubluko. Nežiūrint jų elegantiško ir visados liek
no stuomens, jie buvo nustelbti, visiškai nustelbti šio 
judraus ir smagaus vaikino, kurį savo mintyje papuo
šiau begale dorybių.
Nors audra aprimo, tačiau lietus nesiliovė, ir, pri

siartinus pietų valandai, teta Paulių Konpratą pakvie
tė prisidėti prie mūsų. Jis tuoj pasisakė, kad esąs al
kanas kaip žmogėdra, ir skubiai priėmė pakvietimą, 
o tai nudžiugino mane.

Valandėlę pasitraukiau ir nuėjau susidurti su blo
gu Suzonos ūpu.

— Suzona, — tariau žengdama su pakilusia nuotai
ka į virtuvę, — ponas Konpratas drauge pietauja. Ar 
turim didelį gaidį, pieno, žemuogių, vyšnių?

— E! Viešpatie, kokia krūva! — suniurnėjo Suzona. 
— Yra, kiek yra, ir viskas!

— Teisybė, Suzona! Bet atsakyk gi! Gaidžio gal 
nebus gana.

— Panele, tai ne gaidys, o kurkinas. Žvilgtelk!
Ir Suzona vikriai ir išdidžiai atidarė keptuvę ii' man 

parodė gyvūną, kuris, gerai jos ir Perinės nupenėtas, 
galėjo sverti mažiausia dvylika svarų. Daiktais geltona 
jo oda buvo pakilusi, tuo įrodydama, kad po ja mėsa 
yra gardi, puiki, ir sužavėtoms mano akims teikė links
miausią vaizdą.

— Bravo! — tariau. — Suzona, ar gerai surūgo pie
nas? Ar daug jo. Ir kaip salotos — paruošk jas gerai!

— Panele, aš kai darau, tai pratus viską gerai daryti. 
Be to, tasai ponas, manau, nėra koks kunigaikštis nė 
imperatorius. Tai tik žmogus, kaip ir kiti, jis pasiten
kins, ką gaus.

— Žmogus, kaip ir kiti, Suzona! — tariau nepaten
kinta. — Argi jo nematei?

— Kurgi ne, panele, mačiau! Ir girdėjau, galiu pa

sisakyti! Argi galima krikščioniui taip iš visų jėg 
ti į padorių namų duris? Pagaliau įsiklepokit 
norit!

Prasižiojau atsikirsti, bet išmintingai padari«.: j.
silaikius, nes pamaniau, jei kerštausiu ir prieštafl ftayū, ,N. Y 
Suzona gali apdeginti kurkiną. 1 "

Netrukus po to perėjom į valgomąjį, ir aš ne 
rėjau ir nusiminus pažvelgiau į nešvarius, nudėv 
sudriskusius apmušalus. Be to, Suzona turėjo 
keistai padengti stalą. Vidury be jokios tvarkos 
dėsi trys druskinės; indai suversti, kaip pasitail 
teliai raičiojosi vieni paskui kitus, o vienintelė! 
stovėjo taip, kad bemaž turėjai iš kailio išsinęį 
ją pasiekdavai, nes stalas buvo trigubai didesni®

Pirmą sykį savo gyvenime pajutau, kad Suzl 
vo nežmonišku skoniu sulaužė visus simetrijos d

Bet ponas Konpratas turėjo tokį gerą būdą,į 
viską žiūrėjo iš gerosios pusės. Ir be to, jis moki 
siderinti prie esamos aplinkos.

, N Necki Ni Y 
jtataN.Y ' 
taN.Y.

ttaN.Y 
&^n-y. 
ta N. Y.
ta Person, N t 
ta N. J. J‘

U’ii x
Jis linksmai apžiūrėjo stalą, be paliovos ki ijĮjLta Y. 
as surijo sriubą, pagyrė Suzoną ir iš džiaugs N. Y.mas

šuko, pamatęs kurkiną.
— Reikia pripažinti, klebone, — tarė jis, — k 

vęnimas yra vykęs išradimas, o Heraklitas bu 
sėtinas avigalvis.

— Neniekinkim filosofų, esat labai geros šird 
turėčiau valdžią, paleisčiau visus pamišėlius, o į 
toj patupdyčiau filosofus, pasirūpinęs juos vieni 
kitų neatskirti, kad galėtų geriau rietis.

— Kas per vienas tasai Heraklitas? — paklaus
— Kvailys, ponia, kuris visą laiką verkšleno.į 

Dieve, kaip juokinga, ir už tai dar išlikti žmonių: 
nime!

— Gal jis gyveno, — prasitariau, — su būriu 
jos jam širdį paėdė.

Ponas Konpratas nustebęs pasižiūrėjo į manei 
sileido smarkiai juoktis. Klebonas pastatė į manę 
bet teta, susiėmusi su kurkinu, kurį ji vikriai pj; 
turiu pripažinti, nieko nenugirdo.

— Giminaite, istorija tą faktą nutyli.
— Šiaip ar taip, — atsiliepiau, — pasisaugokit ] 

užpuldinėkit senovės žmonių—klebonas šoks ju 
akis.

M N.’J.
Y- 

ČtaN.Y.

CM. Y 
m. ’• 

kta N. Y 
TO.Y
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vas panorėdavo 
ai jis atimdavo 
jrybes; jei norė- 
divorsą, tai įves- 
jtantizmą. Visus, 
priešindavosi, jie 
o ar užpildavo 
ropoganda prieš 
įžnyčią, dvasiški- 
ir bausdavo visus 

norėdavo viešai 
i žodžiu ar raš- 
idu senesnieji bu- 
o jaunesnieji pri- 
vo išauklėti neka
ltos kartos jau tai 
bės religija.

is nesinaudoja vi
ds būdais — ne- 
aganda ir prievar- 
riautų krikščiony- 

ar protestantų, 
;avo naują tautinę 
kietijoj ir užimtų 
irtintų valstybę, 
ikščionių ir žydų 
.???> • • •
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pj JVIV DIENOS GARBĖS RĖMĖJAI
>os 9 d. Maspethe įvyko penkioliktoji New Yorko 
s Lietuvių Diena. Jos rengėjai šia didžiule pramo-

M. Stelmokienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Pr. Kizis, Maspeth, N. Y. 1.00
Jurgis Unguraitis, Brooklyn, N. Y. 1.00
V. J. Apanavičius, Rochester, N. Y. 1.00

DIDŽIULIS RADIJO PIKNIKAS

Prikiš ai parėmė ir „Ameriką”. Nuo rengėjų neatsiliko 
mažasm ūs „Amerikos” skaitytojai, kurie stojo talkon, tap- 
ramiosjjj 
laiką j^

Neseniai iš vieno korporalo, 
esančio užmariuose, buvo 
gautas prašymas, kur jis ga
lėtų įsigyti Lietuvos istoriją 
lietuviškai, lietuvišką-angliš- 
ką žodyną ir Vydūno „Pra
bočių šešėlius”.

ALK. Vargonininkų 
Metinis Seimas

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungos Sei
mas įvyks 1944 m. rugpiūčio 
(August) 23 d., Plymouth, 
Pa.

Seimas prasidės Šv. Mišio- 
mis 9:30 vai. ryte, Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje.

Visus, kuriems tikrai rūpi 
organizacijų ir chorų bei 
„Muzikos žinių” ateities ge
rovė, kviečiu šiame seime da
lyvauti.

Aleksandras J. Aleksis
A.L.R.K.V.S. Centro Pirm.

Rengia
Pocių Vedami „Lietuvos Garsai”

Sekmadienį, Liepos-July 23, 1944
LIETUVIŲ LAISVES PARKE

340 Mitchell Ave. Linden, N. J.
Programoje: Br. Brundzienės išlavinta tautiškų šokių 

šokėjų grupė, radijo choro dainavimas, šokiai, bendras pa
silinksminimas.

Jei kurio L. D. Garbės Rėmėjo vardas būtų buvęs pra
leistas, malonėkite pranešti. Norime, kad Garbės Rėmėjų są
rašas būtų visiškai tikslus. Dar kartą nuoširdžiai dėkoja
me visiems maloniesiems Lietuvių Dienos Garbės Rėmė
jams.

‘tuvių Dienos Garbės Rėmėjais.
-Utęsiame sąrašą tų gerųjų „Amerikos” Bičiulių, 

>jo Lietuvių Dienos pasisekimo talkon. Nuoširdžiai 
e jiems už suteiktą paramą.
jtras ir Teresė Barzilauskai, Woodhaven 
indras ir Ona Ivaškai, Boston, Mass.
^Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.

.. H j ir Elena Vilniškiai, New Haven, Conn.
vin LT s Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y.

ra Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y.
ūšinskas, Woodhaven, N. Y.
Jalčius, Maspeth, N. Y.
nkevičienė, Brooklyn, N. Y.
i Tvaskienė, Brooklyn, N. Y.
.žienė, Brooklyn, N. Y.
kas, St. Albans, N. Y.
s Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.
lalsienė, Brooklyn, N. Y.
a Varneckas, St. Albans, N. Y.

M isiliauskas, Great Neck, N. Y.
-Br< tvytienė, Woodhaven, N. Y.

las Staknys, Lindenhurst, N. J.
,s ir Marijona Rusai, Port Washington, N
fciuška, Brooklyn, N. Y.
.siliauskienė, Brooklyn, N. Y.
linoris, Bridgeport, Conn.
knienė, Port Washington, N. Y.
ktis, Brooklyn, N. Y.
s Tumasonis, Brooklyn, N. Y.
ubliauskienė, Brooklyn, N. Y.
mkuvienė, Woodhaven, N. Y.

Aiškiai g ’arinskienė, Brooklyn, N. Y.
karėta nčaitis, Woodhaven, N. Y.

.zmickas, Brooklyn, N. Y.

atsisuka
»Vaikdį(i

Sudidįj 
atsakė: ‘ 
nosinę,^

kia svf

Darata 
būtųpaįt

Motina
Darata: 

dantis

skite namo
rolau, nebijok už- 
kų bažnyčią ir da- 
naldose. Ji yra jū- 
ia kaip ir mano 
rai yra Dievo Na- 
ose Jėzus gyvena 
lamelyje, pildyda- 
pažadėjimą: „Aš 

imis visas dienas, 
i pabaigos”.
i kviečia jus
e pas mane visi, 
;state ir esate ap- 
) aš jus atgaivin-

jaunuoli; 
nes pasu* 
sidariau i

pamiršau

atsakė.- 
tavęs p?

karėtai
kiaušį
galiu ate nce Bernotaitė, Richmond Hill, N. Y. 
sakiau Woodhaven, N. Y. 

iauskienė, Brooklyn, N. Y. 
coševičius, Brooklyn, N. Y. 
abras, Long Island City, N. Y. 

liavosĖ ryta, Brooklyn, N. Y. 
, movai® dinas, Brooklyn, N. Y. 
inyčia, vi ykolaitis, Brooklyn, N. Y. 

irulis, Brooklyn, N. Y.

buvo seniau
.torius (Mark) Na-
mąstantis protes-

•spėjo šalį: „Dabar
. - Jį V. Į “J*“*! ’M

nze-persilauzimas, teisillg!, įrulis> Brooklyn, N. Y.
įvesime sutikti, ge- jėg^k® -veĮįene, Brooklyn, N. Y.
:iau. šioje salyje Slfc?
i vietos netvarkai 
iškumui. Todėl aš 
sakau, kad netei

se Amerika turi 
Aukščiausią Teis- 

3 Katalikų Bažny- 
eisiu dar toliau ir 
ad aš tikiu, kad ge- 
lugu, žmonių ir vė-

gdonas, Brooklyn, N. Y.
Ruzak, Brooklyn, N. Y.

Z.
ickevičienė, Brooklyn, N. Y.
ukaitienė, Maspeth, N. Y. 
ajankauskaitė, Brooklyn, N. Y.

V. 5136

Lavalauskas
VIS GRABORIUS

is Penna ir New Jersey 
valstijose

to valandoje prašau ; 
ktls prie manęs

- 03 So. 2nd St. 

iladelphia, Pa.

LIEPĘ
Tremta . ‘ - - - —

----------------- >---------- .
1 .pikas, Maspeth, N. Y. 
hsokienė, Maspeth, N. Y.
kus, Brooklyn, N. Y.
ibelskis, Maspeth, N. Y.
pas, Maspeth, N. Y. 
.marodienė, Brooklyn, N. Y. 
šiene, Brooklyn, N. Y.
iauskienė, Richmond Hill, N. Y. 

Chat rodenis, Brooklyn, N. Y.
Ik turakienė, Brooklyn, N. Y. 

dzeika, Brooklyn, N. Y. 
‘utavičius, Brooklyn, N. Y.

J® nienė, Brooklyn, N. Y.
Ujjj ogis, Brooklyn, N. Y. 

igienė, Brooklyn, N. Y. 
’avinskienė, Brooklyn, N. Y. 
nkauskienė, Maspeth, N. Y. 
.udešienė, Brooklyn, N. Y.

vtoH Jurgėlienė, Jamaica, N. Y.

m
H

TtLPOfr

inn

seckas, Brooklyn, N. Y. 
ius, Maspeth, N. Y.
grienė, Brooklyn, N. Y.
.ukžemienė, Newark, N. J.
cupčionienė, Brooklyn, N. Y.

sisakyti! Argi galima krikšat-- 
ti j padorių namų duris? P&- 
norit!

Prasižiojau atsikirsti, bet iG imblienė, Brooklyn, N. Y. 
silaikius, nes pamaniau, jeiĮ Wenckus, Great Neck, N. Y. 
Suzona gali apdeginti kurk®

Netrukus po to perėjom į vi
rėjau ir nusiminus pažvelgiau j s 
sudriskusius apmušalus. Be to 
keistai padengti stalą. Vidury 
dėsi trys druskinės; indai sut^-I 
teliai raičiojosi vieni paskui^ 
stovėjo taip, kad bemaž tikėja j 
ją pasiekdavai, nes stalas buw--

Pirmą sykį savo gyvenime M 
vo nežmonišku skoniu sulai®'j

Bet ponas Konpratas ture?' 
viską žiūrėjo iš gerosios pa
siderinti prie esamos aplinkos

Jis linksmai apžiurėjo stalą ' 
mas surijo sriubą, pagyrė Su
šuko, pamatęs kurkiną.

— Reikia pripažinti, klebone 1 
veaimas yra vykęs išradimas. ' 
sėtinas avigalvis.

— Neniekirikim filosofą. Sj 
turėčiau valdžią, paleisčiau M 
toj patupdyčiau filosofus, pM 
kitų neatskirti, kad galėtą IF I

— Kas per vienas tasai Hei^ l
— Kvailys, ponia, kuris $ j

Dieve, kaip juokinga, ir už tH 
nime! J

— Gal jis gyveno, - P^j 
jos jam širdį paėdė. J

Ponas Konpratas nuste^, | 
sileido smarkiai juoktis. 
bet teta, susiėmusi su kuria i 
turiu pripažinti, nieko J

— Giminaite, istorija U ^"1
— Šiaip ar taip, — atsiliept I 

užpuldinėkit senovės žnionr I

ivickienė, Ozone Park, N. Y. 
erry, Brooklyn, N. Y.

|a Matulionytė, Maspeth, N. Y. 
Iirkauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Imantauskas, Maspeth, N. Y. 
Brpavičius, Brooklyn, N. Y. 
Eis Jokubavičius, Paterson, N. J. 
Pavydįs, Elizabeth, N. J.
|T. Saylor, Woodhaven, N. Y. 
Įaulius, New York, N. Y.
Irbonas, Richmond Hill, N. Y.
■ P. Lekėšis, Maspeth, N. Y. 
Imašauskas, Maspeth, N. Y. 
fusvaškis, Maspeth, N. Y. 
Elozas, Maspeth, N. Y.
Balandis, Elizabeth, N. J. 
tyrius, Brooklyn, N. Y. 
larliauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Ijevičienė, Brooklyn, N. Y. 
Eorkevičienė, Maspeth, N. Y. 
jtankevičius, Forest Hills, N. Y. 
Įe Bielskis, Glen Head, N. Y. 
Irinevičius, Harrison, N. J. 
leters, Maspeth, N. Y.
Bedalis, Brooklyn, N. Y. 
Illevičienė, Brooklyn, N. Y. 
fenuška, Maspeth, N. Y. 
Kazlauskas, Brooklyn, N. Y. 
Eadišienė, Brooklyn, N. Y. 
pvikas Ketvirtis, Jersey City, N. J. 
lązmantas, Richmond Hill, N. Y. 
hs Bujokas, Brooklyn, N. Y. 
teiberiūtė, Brooklyn, N. Y. 
fasukaitienė, Newark, N. J.

$11.20 
10.00 
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IŠ NEW JERSEY LIETUVIŲ GYVENIMO
Elizabeth, N. J.

— Kleb. kun. J. Simonaitis 
šiuo metu yra atostogose. Pa
rapijoje pagelbsti kun. Juo
zas šeštokas.

— Liepos 17 d. 7:30 vai. 
vak. pradėta novena į šv. O- 
ną. Pamaldos būna vakarais. 
Jas veda kun. Dr. J. Starkus.

— Lietuvai Gelbėti Komi
tetas rugpiūčio 27 d. par. sa
lėje ir parke turės didelį pik
niką.

— Seton Hall kolegijoje 
vasaros kursų šiemet lanky
ti atvykusios 3 seselės pran- 
ciškietės yra elizabethietės.

sidėjo novena prie šv. Onos. 
Ją veda kun. Pr. Aukštikal
nis, jėzuitas. Pamaldos būna 
rytais 8 vai., o vakarais 7:30 
vai.

Visi tikintieji prašomi pa
sinaudoti.

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS  *---------

Hai'rison, N. J.
Dievo Motinos Sopulingos 

lietuvių par. bažnyčioje pra

Aušros Vartų altorius
Sekmadienį, liepos 23 d., 

7:30 vai. vak., bus pašventin
tas Aušros Vartų altorius. 
Pamokslą sakys kun. Pr. 
Aukštikalnis, S. J.

Šiam naujam altoriui Auš
ros Vartų paveikslas gautas 
iš Lietuvos. Jį atvežė kun. J. 
Aleksiūnas. Paveikslą alto- 
riun įtaisė dailininkas Jonas 
Subačius.

Naujojo altoriaus šventi
nimo iškilmės bus įspūdingos. 
Laukiama daug tikinčiųjų.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Baltimore, Md.

Lietuva virš 20 metų buvo 
graži ir didinga. Jau 4 metai, 
kai ji yra lyg našlė sielvar
tinga, ašarų ir kraujo klanai 
plukdo Lietuvą brangią. Šiur
pas ima, nepaprastai skaudus 
sopulys, kad daugel lietuvių 
nustojo vilties: sako, "Lietu
va stovi ant paskutinio slenk
sčio į pražuvimą. Nenusi
mink, brangus lietuvi, sustip
rins pats dangus tavo viltį. 
Jei Dievas norės Lietuvą už
laikyti, tai didžiausios jėgos 
negalės jos išnaikinti. Tik 
mes šaukimės prie šv. Mari
jos Motinos gailestingos, Lie
tuvos Karalienės didžiai ga
lingos, o Lietuva po skaudžių 
kančių garbingai susilauks 
dienų šviesių.

Švenčiausia Panelė Marija 
nenukreipė savo švento veido 
nuo Lietuvos. Girkalnio baž
nyčioj apsireiškė kaipo Moti
na gailestinga, prašo mūsų 
tautą permaldauti Jos Sū
naus širdį maloningą.

Girkalnio įvykiai turi bū
ti tikri. Kur du trys liudija, 
ten turi būti tiesa. Ten ma
čiusių iš arti buvo apie 17 
asmenų, ir iš tolo daug matė; 
net savo gyvenimą dvasiniai 
pataisė.

Šitose baisiose kančiose 
reikia visiems nors vieną da
lį šv. Rožančiaus kasdien at
kalbėti už Lietuvą. Kiek pa
tyriau iš savo pažįstamų, jie 
taip daro vietoj kokių aima
navimų. ramina savo širdis 
pasigu _ lami šv. Marijai. O 
vis dėlto ateis laikas, kai su
lauksime malonaus džiaugs
mo. Dabar šiurpulingi kentė
jimai tegu būna Dievo garbei.

Mirė Daukantas. Dabar bū
na karštų dienų. Daug lietu
vių smuklėse vėdinasi, o vei
kimui nerangūs šilumoj.

J. K.

Chicago, Ill.GJ 7

Marianapolio kolegijos rek
torius kun. Dr. J. Vaškas ir 
profesorius kun. Dr. J. Pau- 
liukonis dalyvavo Tėvų Mari
jonų tarybos susirinkime 
Hinsdale, Ill.

Oro kadetas Gregory Pur- 
tokas lavinasi Randolph 
Field, San Antonio, Texas. 
Busimasis lakūnas trejis me
tus mokėsi Marianapolio ko
legijoje.

Lt. Junius J. Zolp, sūnus 
Jono J. Zolp, gavęs savo si
dabrinius lakūno sparnus 
Frederick Army Air Field,

Frederick, Okla., dabar pas
kirtas mokytoju Randolph 
Field, Tex. Iš 350 baigusių 
mokyklą bus septintas pasi
žymėjimu moksle. Jo brolis 
Jonas yra Machinist’s Mate, 
2nd class, ir dalyvauja Paci- 
fiko mūšiuose.

Slaugė Harriet Raubūnas, 
baigusi mokslą Springfield, 
Ill., darbuojasi lietuvių šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Koloratūrinis sopranas A- 
delė Druktenytė įstojo į „Chi
cago Tribune” dainų šventės 
kontestą. Gražiabalsė daini
ninkė yra dalyvavusi pernai 
su ateitininkais tarptauti
niam festivale Philadelphijoj.

Chicagos arkivyskupas Sa
muel A. Stritch rugpiūčio 15 
d. suteiks kunigystės šventi
nimus šiems marijonų klieri
kams: J. Skrodeniui, V. Rai
teliui, V. Paruliui, J. Savuky
nui ir S. Sapliui.

Anna Kaskas, Metropoli
tan operos artistė, dalyvaus 
operoj didžiuliame Soldier’s 
Field stadijone su San Carlo 
Opera Company.

Adomo ir Julijos Stulgių, 
žymių ūkininkų iš Monee, Ill., 
vienintelis sūnus apsivedė su 
veiklia Vyčių veikėja Ona 
Nevedemskyte iš Chicagos. 
Jaunavedis yra aplankęs Lie
tuvą ir įvairias vietas Euro
poj prieš kiek metų su savo 
tėveliais.

Rūta Alice Kumpis ištekė
jo už Ensign Robert H. Reeb, 
Šv. Nikolojaus bažnyčioje.

Kun. Dr. K. Rėklaitis vasa
ros metu darbuojasi šv. An
tano lietuvių parapijoje, Ci
cero, III.

Liepos 16 d. septyni jau
nuoliai įstojo į Tėvų Marijonų 
naujokyną, Hinsdale, Ill.

Šv. Kazimiero vienuolyno 
rėmėjai gausiai dalyvavo me
tiniame išvažiavime Ryan’s 
Woods.

Rugpiūčio 5 ir 6 d. J. E. 
vyskupas William O’Brien 
suteiks subdiakonato ir dia- 
konato šventinimus penkiems 
klierikams Tėvų Marijonų se
minarijoje.

Per respublikonų konvenci
ją Čikagoje Julian Urbanui 
teko daug darbo. Julian yra 
International News Service 
vyriausias fotografas.

Jonas A. Stoškus

Mokiniai perka už pusę bili
jono ženklų ir bonų

Donald Beck, 13 metų mo
kinys iš McLean, Va., kalbėjo 
už Amerikos 30,000,000 moki
nių, kuomet jis įteikė prezi
dentui Rooseveltui metalinį 
skritulį su įrašu ,,$510,000,- 
000 Karo Bonų, kuriuos kraš
to mokyklos pirko per metus, 
baigiant birželio mėn., 1944.

„Pusė bilijono su viršum 
yra didžiulė pinigų suma mo
kiniams sutaupyti ženklams 
ir bonams,” pasakė preziden
tas Donaldui. „Aš tuo labai 
didžiuojuosi ir šią dovaną pa
siimsiu į biblioteką Hyde 
Parke”.

Kulkomis sužalotas japo
nų lėktuvo propelerio galas, 
pašautas mūsų karo jėgų Pa- 
cifike buvo panaudotas skri
tulio papuošimui. Jame įdėtas 
šis įrašas:

„Prezidentui Franklin D. 
Roosevelt, Vyriausiam Mūsų 
Karo Pajėgų viršininkui: A- 
merikos mokiniai didžiuojasi, 
galėdami dovanoti 13,500 lėk
tuvų, 44,700 „Jeeps” ir kitų 
karo ginklų, vertės $510,000, 
000, pirkdami Karo Bonus 
per vienerius mokslo metus, 
baigiant birželio mėn. 1944.”

Donald Beck prisipažino, 
kad labai nervinosi prieš do
vanojimą, tačiau nei karto 
nesuklydo sakydamas savo 
trumpą, bet gerai paruoštą 
ir išmoktą kalbą.

Karo laivų mūšiai parodo 
darbo jėgos reikalingumą
Paul V. McNutt. War Man

power Commission viršinin
kas, nurodė, kad šiomis die
nomis karo laivų mūšiai Pa- 
cifike aiškiai parodo, kad va
karų pajūryje yra būtinas 
reikalas daugiau darbo jėgos 
statyti karo laivų, privačiose 
ir karinėse laivyno dirbtuvė
se.

Paskutiniai laivų dirbtuvių 
darbo jėgos duomenys paro
do, kad dar apie 82,000 dau
giau darbininkų vakarų pajū
ry didžiulėms dirbtuvėms, pa
sakė McNutt.

Reikia 35,000 daugiau dar
bininkų pataisymui, pirmoj 
eilėj į vakarų pajūrio laivyno 
dirbtuves, pasakė WMC vir
šininkas.

New Haven, Conn.

Šiomis dienomis gautas 
laiškas nuo korporalo Jono 
Matulaičio iš Italijos. Jis ra
šo, kad buvo nuvykęs į Romą 
aplankyti vyskupą Bučį, kun. 
Dr. J. Vaitkevičių, kun. K. 
Kriščiukaitį. Sako, pasima- 
čius iš džiaugsmo visiems a- 
šaros per veidą nuriedėjo. Vi
si domėjosi ir klausinėjo apie 
tėvų marijonų darbuotę Ame
rikoje.

Gražus vasaros metas vi
lioja visus prie vandenų, so
dų pailsėti po sunkaus die
nos darbo. Sunku yra daly
vauti susirinkimuose, bet yra 
laikas mūsų kolonijos veikė
jams arba Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriui susirūpinti 
apie steigimą Lietuvos žmo
nių šelpimo Fondo skyrius.

Violeta Gradeckaitė mūsų 
klebono sesutė, paskirta 
Webster St., mokyklos vasa
rinių kursų vedėja. Sveiki
nam jauną mokytoją ir lin
kime sveikatos, ištvermės.

M.

Lietuvių Kalba
Universitetuose

►

„American Association of 
Teachers of Slavonic and 
East European Languages” 
savo biuleteny praneša, kad 
North Carolina universitete 
yra dėstoma ir lietuvių kal
ba. Princetono universitete 
lietuvių kalbą jau daug metų 
dėsto prof. Harold Bender, o 
Pennsylvania universitete — 
prof. Alfred Senn. Lietuvių 
kalba dar neseniai buvo dės
toma Columbia universitete, 
bet dabar čion negaunama 
profesoriaus šiam reikalui.

Minėtas biuletenis pripa
žįsta didėjančią lietuvių kal
bos reikšmę rašydamas: 
„Lietuvai užimant vis didė
jančią strateginę poziciją pa
saulio reikaluose, praktinis 
susidomėjimas šia kalba di
dėja, o prie to dar prisideda 
mokslininkų susidomėjimas, 
kuris, žinoma, jau yra dide
lis”.

Iš kitų šaltinių teko suži
noti, kad No. Carolina univer
sitete, be lietuvių kalbos stu
dijų, nagrinėjami ir lietuvių 
literatūros klasikai. Yra ži
nių, kad ten skaityti Duone
laičio „Metai”, patraukę stu
dentų dėmesį. Buvo skaityta, 
tarp kitų, ir klasinė lietuvių 
komedija „Amerika Pirtyje”.

Be universitetų, lietuvių 
kalbos buvo mokomasi ir ka
riuomenės reikalams. Teko 
girdėti karininkų, kurie, vi
sai nebūdami lietuviškos kil
mės, yra studijavę lietuvių 
kalbą karinėse mokyklose.

Be kita ko, lietuvių kalba 
žinių dar teikia OWI, FLIS 
ir Amerikos Raudonasis Kry
žius.

Įdomu pastebėti, kad lietu
vių kilmės kareiviai, atsidū
rę svetimose šalyse, labiau 
pasiilgsta lietuviško žodžio.

NAUJAS PAVEIKSLAS

20 Century — Fox judo- 
mųjų paveikslų bendrovė pa
statė naują, didžiulį spalvo
tą paveikslą „Wilson”. Jis 
bus pradėtas rodyti Roxy te
atre nuo rugpiūčio 1 d. Pa
veikslo pastatymui vadovavo 
Darryl F- Zanuck.

Šis paveikslas didingai pa
rodo prezidento Wilsono gy
venimą. Jo pastatyme daly
vauja per 13,000 žmonių. Tai 
paveikslas, kuris rodo Ameri
kos gyvenimą nuo 1909 m. 
iki pirmo pasaulinio karo. 
Svarbesnes roles turi artis
tai Alexander Knox, Charles 
Coburn, Mary Anderson, Ced
ric Hardwicke, Vincent Price, 
Geraldine Fitzgerald ir kiti.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroiniskis
(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.



Liepos-July 21, 19-

METINIS METINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

Pikniką
Mūsų parapijos didžiulis 

koncertas plakuojamas lap
kričio mėnesy. Diena dar ne
žinoma, bet prie programos 
jau rengiamasi.
šomos prisidėti prie mūsų 
gražaus darbo.

MAD

PASAULY DIDŽIAUSIAS PAVEIKSLAS 
PER PENKIASDEŠIMT METŲ

Kiekvienas lietuvis amerikietis bus giliai su
jaudintas šia įdomiausia filmą.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

raštuos.

AMERIKOS ] 

LIKŲ VISI 

KULTŪRINI 

S A V/

EINA KAS

Entered as Secom 
Office at Brookl)

Liepos - July 23 d.
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyrius mūsų 
parapijoje dirba kariuomenei 
bandažus. Darbščios moters 
ir merginos susirenka pirma
dienio ir ketvirtadienio vaka
rais 8 vai. Talkininkės pra-

Jaunuolių kol kas nesima
to, bet tikimasi, kad jų ir bus. 
Lauksime daugiau kandidatų.

Darryl F. Zanuck’oWILSON Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868 1
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 1

Į^ūdoj la- 
įu lietu- 
-įmingąs

Kėsinos
Hi

Kurio Pranašyste Apie Laisvę Lietuvę

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.

Nugirsta, kad mūsų para
pijoj naujai steigiamas ber
niukų ir mergaičių benas. 
Pramatoma, kad parapijos 
rengiamame koncerte jau 
gros. Vadovauja mūsų jauna
sis kunigėlis, kun. Antanas 
Masaitis.

APLANKE KUN. ŠVAGŽDI

TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS

Prasideda Rugpiūčio 1 D

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Giukus
495 Grand Street, Brooklyn, N. ’

iš

h centras. 
Lįgvolietu- 
h panašiai 
Ui, nuka- 
L prūsus ir 
Liauj ligi 

L pasisa- 
kriy tau
kavo vo- 
Lpažymė-

Apreiškimo 
Parapija

Parapijos metinis piknikas 
įvyks šį sekmadienį, liepos 
23 d., Klasčiaus parke, Mas- 
pethe. Visi rengiasi. Šeimi
ninkės ne tik ruošiasi, bet ir 
galvoja, kuo papuošti stalą, 
kas būtų skaniau prie šalto 
alučio, šiemet šeimininkėm 
bus geriau: galima su skilan
džiu, kumpiu ir dešromis pa
puošti stalas, nes „punktai” 
nebereikalingi.

Kad ir didžiausias karštis 
būtų, parke bus vėsu — vėje
lis papučia, lengva po gra
žiais medžių lapais prisideng
ti nuo karštos saulės spindu
lių. Parke bus galima girdėt 
lietuviškos dainos. Nuo 7 vai. 
prasidės šokiai. A. Pavydžio 
orkestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Dar kartą kviečiami visi 
parapijiečiai ir visų apylinkių 
parapijų artimieji, draugai ir 
pažįstami. Piknike bus daug 
visokių margumynų ir įdomu
mų. Įdomiausia bus sekti ka
rališkos šeimos rinkimų len
ktynes. Jau daug kandidatų

Angelų Karalienės 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus ben
dra Šv. Komunija bus liepos 
23 d., sekmadienį, 9 vai. mi
šių metu. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

ROXY 7th Avenue
ir 50 St., New York.

DULKIENĖS MOTINA 
MIRĖ TAMAQUOJ

Liepos 15 d. Tamaqua, Pa., 
palaidota Ieva žičkuvienė, M. 
Dulkienės, muz. Pr. Dulkės 
žmonos motina.

Į laidotuves buvo nuvykus 
Dulkių šeima.

Liūdinčiai p.^ Dulkienei 
reiškiame nuoširdžios užuo
jautos.

Liepos 17 d. mūsų bažny
čioje prasidėjo novena prie 
Šv. Onos. Pamaldos būna ry
tais 8 vai., po mišių ir vaka
re — 7:30 vai. Novena baig
sis liepos 26 d. Šv. Onos šven
tėje — trečiadienį.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos šaunus parengimas bus 
liepos 26 d., šv. Onos dienoje. 
Ryte bus mišios, o po to — 
bendri pusryčiai, kuriuose 
pagerbsim visas Onas. Pus
ryčių programą paįvairinti 
maloniai sutiko varg. Pr. Dul
kė. Pusryčių pradžia 10 vai. 
ryte.

Bilietus (po 50c.) iš anksto 
galima gauti pas visas na
res prie bažnyčios durų. Vi
sada mūsų parengimai būna 
gražūs, taip bus ir šį kartą.

Nors mūsų parapijos pik
nikas dar tolokai, bet „poli
tikieriai” jau sujudo. Kadan- 
ki piknike bus rinkimas ka
rališkos šeimos, tai jau da
bar pradėta tuo reikalu 
„kampanija”. Pirmieji kandi
datai pasirodė šie: VI. Turu- 
lis Karaliaus urėdui jau tu
ri 50 balsų, o Barbora Ado
maitienė (Richmond Hill) ka
ralienės vietai turi 100 bal
sų.

Kun. Jonas Švagždys, Fe
deracijos ir Susivienijimo 
dvasios vadas, ALT. narys, 
yra sunkiai susirgęs. Turėjo 
širdies ataką, bet dabar 
smarkiai tvirtėja Brocktono 
klebonijoje.

Liepos 16 d. Brocktone 
kun. J. švagždį aplankė „A- 
merikos” 
Danielius 
davė „A” 
išsveikti.

D. J. Averka su šeima atos
togas praleidžia Marianapoly. 
Brooklynan su žmona grįžta 
liepos 23 d., o jų dukrelė Rūta 
pasilieka Putname pas Varg
dienių Seseles iki rugpiūčio 
pradžios.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

i LENGVAM DIRBTUVES DARBUI į

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

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

AURORA
323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

administratorius 
J. Averka ir per- 
linkėjimus veikiai

PASKUTINIS KVIETIMAS 
KRIAUČIŲ PIKNIKAN

Šį šeštadienį, liepos 22 d., 
Dexter parke, 7411 Jamaica 
Ave., Woodhavene, įvyksta 
Lietuvių Kriaučių 54 Lokalo 
piknikas. Pradžia 2:30 vai. 
popiet. Šokiams gros A. Pa- 
vydžio orkestras.

Rengimo komisija maloniai 
kviečia visus atsilankyti. Bi
lietai tik po 25c. Kriaučių 
pramogos visados būna link
smos, smagios. Taip bus ir šį 
kartą.

Visiems bus užtektinai gė
rimų ir užkandžių.

Visi į kriaučių pikniką!
Rengėjai.

PRALEISTI VARDAI

Praeitame „Amerikos” nu
meryje, aprašyme apie Lie
tuvių Dienos programą, įsi
brovė ši klaida: jaunųjų šo
kėjų sąraše praleisti du var
dai — Adelė Garbanauskai- 
tė ir Marian Danilevičiūtė. 
Šios dvi jaunuolės šoko Br. 
Brundzienės vedamoje gru
pėje.

DAUGIAU PARAMOS

Nors Lietuvių Diena jau 
praeity, bet artimi „Ameri
kos” bičiuliai jos tikslų ne
užmiršta. Štai p. Ieva Gus- 
tavičienė liepos 19 d. atėjo į 
„Amerikos” įstaigą su klau
simu: „Ar jūs tikit į patarlę, 
kad geriau vėliau, negu nie
kada”?

Bet ji nelaukė atsakymo, o 
patiesė ant stalo žalią dvido- 
lerinę Lietuvių Dienos rėmėjų 
sąrašui papildyti.

Nuoširdus ačiū.

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn II, N. Y. 
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

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

(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

• Antanas Vaičiulaitis iš 
Marianapolio šios savaitės 
gale atvyks New Yorkan. Ra
šytojas nuo liepos 24 d. pa
vaduos „Amerikos” redakto
rių, įšvykstantį į L. K. Susiv. 
seimą ir kitas vietas.

• Dariui ir Girėnui pamink
lo statymo komitetas spalių 
14 d. turės vakarienę. Pami
nės lakūnų skridimo 11 me
tų sukaktį, sukels daugiau 
pinigų paminklui.

• Muz. Pr. Dulkės vedamas 
choras liepos 17-18 d. d. Cen
tral ir Prospect parkų dainų 
šventėse puikiai pasirodė. So
lo dainavo art. Barbara Dar- 
lys. Pranešinėjo Mar. Kižytė.

• Ona Babickienė palaidota 
liepos 18 d. iš šv. Jurgio par. 
bažnyčios.

• Elena Jurgėlienė su sū
num Algiu atostogas pralei
džia Marianapolyje.

• Kun. Dr. K. Gečys Ange
lų Karalienės par. bažnyčioje 
veda noveną į šv. Oną. Pamal
dos kiekvieną vakarą.

•„Amerikos” piknikas rug
piūčio 20 d. bus labai patogia
me Bayonnės lietuvių par. 
darže. Jei ir būtų lietaus, pik
nikas įvyks.

• Apreiškimo par. piknikas 
įvyks šį sekmadienį, liepos 
23 d., Klasčiaus parke.

• L. Kat. Susivienijimo Sei
man iš Brooklyno vyksta J. 
Tumasonis, O. Balkūnienė, P. 
Ražickienė, M. Varneckas ir 
J. B. Laučka su žmona.

• Vito Kemėžis, kun. M. 
Kemėžio brolis, šiomis dieno
mis baigia medicinos mokslą. 
Naujasis gydytojas rudenį 
apsives su p-le Cirvinskaite 
iš Kearny.

• Jonas ir Anita (Garšvai
te) Paulukoniai jau sugrįžo 
iš vestuvinės kelionės ir atos
togų. Abu puikiai atrodo. Da
lyvavo Lietuvių Dienoje.

• Kaz. Tijūnaitis mirė lie
pos 10 d. Palaidotas liepos 
14 d. iš šv. Jurgio par. baž
nyčios.

• Adv. Z. Šalnienė, Massa
chusetts valstybės pareigūnė, 
šią savaitę dalyvavo Ameri
kos moterų profesionalių klu
bų suvažiavime. Atstovavo 
Bostono klubui. Pora savai
čių atostogų praleis Shelton 
saloje.

• Lietuviai dailininkai dar 
nepatiekė nė vieno projekto 
Dariaus ir Girėno paminklui 
Brooklyne. Komitetas laukia.

merginos ir du vaikinai, ieš
kojo smagių nuotykių.

Catherine Searles priėjo 
visai arti meškos „palociaus” 
ir mosavo nosinaite. Meška 
pagriebė ne tik nosinę, bet 
ir dešinę merginos ranką, ku
rion įleido ne tik nagus, bet 
ir dantis. Nelaimingosios gel
bėtojai visaip gąsdino įpyku
sią mešką, bet ji negreit 
leido ranką.

Jaunuolė buvo tuojau 
gabenta į ligoninę, kur
turėjo nupiauti ranką beveik 
prie peties. Ji yra vienturtė 
turtingų cinko gamintojų 
duktė.

pa-

nu- 
jai

KARYS ZAJANKAUSKAS
RAŠO IŠ ITALIJOS

Karys Antanas Zajankaus- 
kas savo sesutei Onutei daž
nai parašo laiškų, šiomis die
nomis jai atrašė iš Italijos. 
Manome, kad ir „Amerikos” 
skaitytojams bus įdomu pa
tirti, kaip jaučiasi mūsų ka
riai Italijoje.

Štai įdomesnės ištraukos:
„Mes turime .labai gražų 

orą. Vakarais ir rytais labai 
patogu, bet popiečiais saulė 
yra per karšta. Dabar yra 
sausas sezonas ir jau ilgai 
nebuvo lietaus. Keliai labai 
dulkėti. Kai kur, ypač ten, 
kur tiltai sugadinti, dulkių 
debesys taip tiršti, kad nie
ko negali nematyti.

„Mes gyvename kur tik no
rime, kur tik tuščių namų at
randame. Aš turiu mažą kam
barį su vienu langu, lova ir 
tiek vietos, kad užtenka ma
no daiktams. Labai smagu 
jaustis vėl gyventi sausumo
je. Čia yra mažas italų mies
telis.

„Mums čia atžygiuojant 
kelyje žmonės mus sveikino 
ir sveikino. Viename mieste 
ypač reiškė savo džiaugsmą 
dėl išlaisvinimo. Žmonės bu
vo apstoję gatves iš abiejų 
pusių, šaukė ir pylė gėles ant 
mūsų. Kai kur iš balkonų su
šukdavo mums ir turėdavom 
sustoti, ir už poros minučių 
išnešdavo mums vyno ir kito
kių gėrimų. Jie tuojau pripil
dydavo ištuštintus stiklus. 
Vienoje gatvėje viena mote
riškė bėgo paskui sunkveži
mį, tad turėjome sustoti ir 
aš išlipau. Ji įspaudė man bu-

IEŠKOJO NUOTYKIŲ — 
NETEKO RANKOS

Liepos 18 d. New Yorko 
Central parko žvėryne įerzin
ta meška, iš miego prikelta, 
sukandžiojo, sudraskė ir iš
suko 24 metų merginos ran
ką. Atsitiko tai 2 vai. naktį, 
kai keturi jaunuoliai, dvi

telį vyno ir atviruką ir drau
giškai paspaudė man ranką. 
Atviruke yra itališkai įrašy
ta, kad ji labai laiminga mus 
sutikusi.

„Nežiūrint kur mes einame, 
vaikai prašo saldainių, suau
gusieji — cigarečių ir mais
to. Tie žmonės mažai ką turi 
valgyti. Mussolini juos visai 
ištuštino.

„Aš įsigijau kelis rožan
čius Tau, motinai, tetai ir ki
tiems. Jaučiuosiu gerai, tik 
smarkiai plonėju. Tuojau ei
siu gerti kavos, bet ji niekai 
palyginus su kava namuose.”

ALEKSANDRO IVAl
ŽALI LINKĖJUS

byra uz 
į korido- 
įtprūsiais. 
į'3 šian- 
ktarptau- 
k rusai pa- 
Lti žemių 
;2i Mask-
L. didelius

M.

pasigirdo 
L.Rytprū-

Bostone „Amerika”! 
daug nuoširdžių bičiulių 
rių pirmose eilėse yra! 
sandras ir Ona Ivaška 
leksandras yra ne tik art 
„Amerikos” bendrai 
bet ir — rėmėjas.

Lietuvių Dienos prog 
Ivaška atsiuntė savo liiis Lenki
mus su „žaliu” sveikinr 
„Amerikos” reikalams įi 
mas dešimt dolerių. §vo globa.

MIRĖ

Liepos 13 dieną mirė Anta
nina Gverzdienė, 61 metų. Ve
lionė buvo akla per 26 metus, 
per visą tą laiką buvo uoliai 
savo vyro Adomo prižiūrima. 
Per paskutines 9 savaites ne
kėlė iš lovos.

Paliko nuliūdime vyrą, sū
nų, dukterį, daug giminių ir 
pažįstamų. Velionė buvo pa
maldi moteris.

Palaidota liepos 17 d., šv. 
Jono kapinėse iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios.

Mirė Margareta Raulynai- 
tienė, 62 metų. Palaidota lie
pos 18 d. šv. Jono kapinėse, iš 
Maspetho Atsimainymo par. 
bažnyčios.

New Yorko mieste 5 pas
kolos karo bonų parduota 
jau už 5 bilijonus dol. — 120 
nuoš. kvotos.

PARDAVIMUI

6 šeimų geras, mūrinis na
mas, po 5 kambarius aukšte, 
kiekvienam kambary langas; 
maudynės, elektra. Rendos 
duoda 1,550 dol.

Buschwick sekcijoj, prie 
8th Ave., BMT ir Broadway 
linijos traukinių, žemės plo
tas 27X100.

Parduodamas už pirmą 
morgičių. Įmokėti tik 1,500 
dol. Prekė $7,500.

Savininko telefonas: RE- 
public 9-1506.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SENUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimo, plasteriavimų, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

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

PAGELBĖK LAIMĖTI KAR^!
TUOJAU REIKALINGA JĖGOS MAŠINAI OPERATORIŲ

Vynj ir Moterų—Dienomis ir Naktimis.
Priimami ir neprityrę darbininkai, nepilnam laikui. 

Gera alga. Viršlaikis. Dirbtuvė šviesi. Oras reguliuojamas.
Kreiptis į samdymo ofisą.

KAMEN PRODUCT CO. INC
53 Hope Str. (Tarp Marcy ir Havemeyer) Brooklyn, N. Y.

3045 Avenue U., Brool 
atidaryta naujas New 1 
sveikatingumo skyrius, 
vaikai ir motinos gaus: 
rimus dykai.
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OPTOMETRISTAS — OPT1
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Karšti Užkandžiai
KASDIEN

Patogi Vieta Užėjimtt 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street

Brooklyn, N. Y. j

HAvemeyer 8 - 0259 I

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND A VENU1 

Maspeth, N. Y.
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