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t jo vienam geriausių 
atspausdinti. Mums 
lila, kad „Vytis ir 
daugiau nebesirodys 
įlapiuose.

imore, Md.
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Dievo malonių ieš- 
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eal, Canada
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is atstovas pareiškė, 
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i visus Atlanto čar- 
anius, bet tai priklau- 
luo visų Jungtinių
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sukelta# 
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etis lordas Addison 
i, kad po karo mažes
nes turėsiančios atsi
gavo kai kurių suve- 
teisių. Nežinia, kaip 
ordas supranta tą at- 
ą. Jei' atsisakymas 
Į visišką pasidavimą 
niojo galiai ir naiki-

nė ir kite
Garbė h 

sės, kinte 
muiraui.' -aį kam dar kalbėti 
timo m?

Motei

Š. m. 
dienj, tuoj 
salėje, įiį 
bos Mota 
cijos sė [šelpti 10,000 dol. Pa-

Kviecr
simpatija 
reikalinga. 3 
bių reiki. 1

fe

into Čarterį?

os Vyskupų Pašal- 
itetas šiomis dieno- 

ikyrė Lietuvos žmo- 
nukentėjusiems nuo

is išdalinta šv. Sosto 
oje. Prieš kiek laiko 
5 vyskupų komitetas 
įskyręs Lietuvai 20,- 
, o pernai apie 60,000

jų Vienybė ir Federa- 
lioje veikiąs Lietuvai 

Fondas nuoširdžiai 
pašalpos gavimu.

L. Vy&|
nupirkti ju į
tės karote ūpinamasi, kaip būtų 

Pavasari
pavyko, t
buvo kate
Alb. Poneli aidžia neįsileidžia jo- 
Fr. Šiuža.’;
dabar yr? 1

Musu te
kiai vedasi žės 31 d. kun. Anta- 
sivedė Jte tsnys („Dėdė”) minė- 
Jurgis lite gavimo 50 metų ir am- 
vytis Alte 5 ■ i

sušelpti Lietuvos 
ių mases Sibire ir ki- 
įsijos gelmėse. Deja,

•ganizuotos pašalpos 
ms tremtiniams.

Maskva. — „N. Y. Times” 
korespondento Ralph Parker 
pranešimu, J.A.V. sekreto
riaus padėjėjo Sumner Wel
les gegužės 30 d. pasakytai 
kalbai Maskvos spauda tei
kia didelės reikšmės. Spauda 
ypač daug rašo apie siūlomą 
Jungtinių Tautų pokarinio 
saugumo organizaciją.

Čia vis pabrėžiama, kad 
Sovietų Rusijos tikslas yra 
sugrąžinti sovietų valdžion 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikas, kaip ir Kareliją, 
Moldaviją, Baltgudiją ir Uk
rainą. šiuo metu Sovietų Są
jungoje veikiančios minėtų 
„sovietinių respublikų vy
riausybės,” kurias Maskva 
pripažįsta, kaip „tautų at
stovybes.”

Sovietų valdžia įtikinėja, 
kad bolševikų įsistiprinimas 
Pabaltijo respublikose ir Ka
relijoje gali apsaugoti Lenin
gradą iš vakarų ir šiaurės.

Sovietų Rusijos valdovai 
apie Pabaltijo respublikų a- 
teitį po pergalės ir diskusuo- 
ti nenori, nes „kiekvienas 
raudonosios armijos karys, 
desperatiškai kovojąs prieš 
Vokietiją, tiki, kad raudono
ji vėliava vėl bus iškelta 
Vilniuje, Kaune, Rygoje ir 
Taline.”

Suomija ir Rumunija turė
siančios grąžinti Rusijai tas 
teritorijas kurias jos „užė
mė nuo praeitų metų birželio 
mėnesio.”

Lenkijos atžvilgiu, Stali
nas esąs pasižadėjęs už „at
statymą stiprios, nepriklau
somos^ lenkų valstybės.?

Tokie tai esą sovietų karo 
tikslai, kaip rašo Parker.

(Minėtas pranešimas dar 
kartą liudija, kad Sovietų 
Rusijos komisarų valdžia ne
atsisako Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos respublikų, kurių 
nepriklausomybę ji sutrem
pė 1940 m. birželio mėnesį. 
Sovietai ir toliau niekina At
lanto čarterį, kurį jie, stoda
mi Jungtinių Tautų sąstatan, 
pasižadėjo gerbti. Sovietai ir 
toliau nesiskaito su savo ge
riausios rėmėjos—Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės — teisėtumo ir teisin
gumo politika, kuri nepripa
žino ir nepripažįsta bolševi
kiškos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų okupaci
jos.

Kartojimas „strateginių” 
sumetimų visiškai tuščias ir 
demagogiškas. Jei Sovietai 
būtų pildę savo iškilmingai 
pasirašytas tarpusavio gyni
mosi sutartis su Lietuva, 
Latvija ir Estija, lietuviai, 
latviai ir estai būtų gynę sa
vo valstybes, tuo pačiu ir So
vietus, nuo nacių puolimo. 
Sovietai sulaužė savo sutar
tis, iš pasalų puolė Lietuvą ir 
seseriškas Latvijos ir Esti
jos respublikas, o dabar nori 
jas ne iš nacių vergijos iš
laisvinti, bet vėl sau pasi
glemžti. Lietuvos žmonių lai
svės viltis glūdi Atlanto Čar- 
terio pildyme, didžiojo Ame
rikos prezidento Roosevelto 
asmenyje ir visų padorių pa
saulio žmonių sąžinėse. —
Red.). _

LIETUVOS LAIVAS 
AMERIKAI

V-
Lietuvos prekybinį laivą 

„Denny-Lietuva9 šiomis die
nomis perėmė Amerikos Jū
rininkystės Komisija. Laivas 
bus naudojamas šios šalies 
tarnybai.

Į šį laivą didelių pretenzi
jų reiškė Sovietai, kurie ir 
bylą buvo užvedę. Byla dar 
nėra užbaigta, bet laivas jau 
Amerikos valdžios žinioje.

Pereitą savaitę, Katalikų 
Universiteto šventovėje, Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčio
je Washingtone įšventinta 
115 jaunuolių į kunigus. New 
Yorke, šv. Patriko katedroje 
įšventinti 37 kunigai.

RUSIJOS FRONTE RAMIAU?
B---------------------------------------------------------------

J.A. V. Rūpi Laisvas Pasaulis
■s

KARO REIKALUI 
3¥2 BIL. DOLERIŲ
Washington. — Karo vedi

mo reikalams išlaidos gegu
žės mėnesį siekė 3 bil. 553 
mil. dolerių. Šių metų gegu
žės m. valstybės skola pasie
kė 74 bil. 258 mil. dolerių dy
džio.

Gegužės mėnesį daugiausia 
išleista karo departamentui 
— 1 bil. 497 mil. dol., laivy
nui — 1 bil. 228 mil. dol.; są
jungininkių valstybių reika
lams duota 626 mil. 246 tūk
stančiai dolerių.

AFRIKOJE NACIAI SULAIKYTI
Kairas. — Nacių pradėtas 

Afrikoje veržimasis Egipto 
link sulaikytas netoli Tobru- 
ko. Anglams į nelaisvę pate
ko nacių maršalo Rommel 
padėjėjas gen. Cruewell. Puo
lime ir gynimesi beveik iš-
imtinai dalyvauja motorizuo
ti daliniai ir lėktuvai.

Pradžioje naciams sekėsi 
gerokai prasiveržti, bet šio-

mis dienomis jų daliniai ke
liose vietose apsupti. Ang
lams pasisekė Viduržemio 
jūros pakraščiuose atremti 
nacių mėginimą išlaipinti 
daugiau kariuomenės, kuri 
turėjo ateiti tankų daliniams 
talkon. Žygyje į Tobruką na
ciai neteko 260 tankų.

Anglai labai patenkinti 
naujos rūšies amerikiečių 
tankais.

MEKSIKA PASKELBĖ KARĮ
Į

"15 metų sukaktis, šios 
su Viola U ngos sukaktys atitin- 

atžymėtos Chicagoje 
ryžiaus parapijoje), 
m. sukaktuvininkas 
ryvena.
A. Deksnys yra daug 
Vilniaus krašte. Ilgai 
j ir Amerikoje, įstei- 
parapijų. Buvo grįžęs 
bet bolševikų okupa- 
rą, į jo mylimus Pivo- 
vertė 1940 m. rugpiū- 
.esį grįžti Amerikon, 
irdžiai sveikindami 

7fl Deksnį labai retų su- 
proga, linkime jam 

i valandos, kai galės 
laisvą ir nepriklauso- 
tuvą.
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vos nepriklausomy- 
va reikalinga tamp- 
J lietuvių vienybės, 
p yra pas mus ? . . .
is dienomis p. K. Kar- 
siskelbė išstojąs iš A- 
s Lietuvių Tarybos 
r todėl, kad jos vado- 
tasisakė už Lietuvių 
j Tarybą, kurią suda
rių pažiūrų demokra- 
įusiteikę Lietuvos pi- 
Šiandie prieš Lietuvių 
Į Tarybą aiškiai išsto-

Šioje savaitėje apie judė
jimus Rusijos fronte nebuvo 
pranešimų nei iš vokiečių, 
nei iš rusų. Ir rusai ir vokie
čiai paskelbė laimėję Charko
vo mūšį.

Rusai aiškina, kad marša
lo Timošenkos tikslas buvęs 
ne Charkovą užimti, bet di
deliu puolimu sulaikyti vo
kiečių veržimąsi Rostovo- 
Kaukazo kryptimi. O to ir 
buvę pasiekta.

Vokiečiai aiškina, kad ru
sams nepavykę sunaikinti jų 
įsitvirtinimų Charkovo fron
te, kad apie 200,000 rusų pa
tekę nelaisvėn . . .

Londone gautas praneši
mas, kad Rusijos šiaurinį uo
stą sėkmingai pasiekė būrys 
laivų, atvežusių Rusijai rei
kalingų ginklų ir kitokios ka
rinės medžiagos, šis siunti
nys buvo kelis kartus užpul
tas vokiečių lėktuvų ir sub- 
marinų, bet priešui pasisekė 
nuskandinti tik apie septynis 
laivus.

jo abiejų rūšių totalitarinin- 
kai — karštutiniai tautinin
kai ir komunistai.

Pasirodo, totalitarinin- 
kams, nežiūrint jų spalvos, 
nesunku daug kur surasti 
bendrą kalbą . . .

------ ®--------

Chicagoje leistas „Lithua
nian American Week” savait
raštis daugiau nebeišeis. Jo į- 
steigėjas - redaktorius Juo
zas Poška šaukiamas į ka
riuomenę, o kito redakto
riaus nesurasta.

Šis laikraštis paskutiniu 
laiku buvo labai gyvas, su
maniai redaguojamas. Jis 
puikiai tarnavo ir lietuviš
kam reikalui. Daug jaunimo 
tikrai pasiges šio laikraščio.

Redaktoriui Poškai linki
me geriausio pasisekimo ka
riuomenėje.

Lanke Karalių
Londonas. — J. A. V. vy

riausio štabo nariai, genero
lai Somervell ir Chaney bir
želio 2 d. lankėsi pas Angli
jos karalių Jurgį VI.

Londone šiuo metu lankėsi 
ir Amerikos kariuomenės a- 
viacijos viršininkas gen. Ar
nold, kursi jau grįžo Wa- 
shingtonan.

Meksikos Mieštas. — Mek
sikos prezidentui Camacho 
pasiūlius, Meksikos kongre
sas paskelbė Meksiką esant 
kare prieš ašies valstybes, 
kurių submarinai užpuolė ir 
nuskandino kelis Meksikos 
laivus. Meksika yra dešimto
ji lotynų Amerikos respub
lika, paskelbusi karą ašies 
valstybėms.

Prezidentas Roosevelt nu
siuntė Meksikos prezidentui 
pareiškimą, kuriuo sveikina 
Meksiką, stojusią šalia Jung
tinių Tautų kovoti prieš žmo
nijos laisvės priešus—Vokie
tiją, Italiją ir Japoniją.

Valstybės sekretorius Hull 
irgi yra nusiuntęs Meksikos 
užsienio reikalų ministeriui 
pasitenkinimo pareiškimą ir 
sveikinimą.

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Sum
ner Welles gegužės 30 d. kal
bėjo Arlingtone, kur didelei 
miniai žmonių pareiškė, kad 
Amerikos nebendradarbiavi
mas tarptautiniame gyveni
me po paskutinio pasaulinio 
karo turėjo didelio vaidmens 
dabartinei kovai. Jis išreiškė 
pasitikėjimą, kad Jungtinės 
Tautos taps būsimos pasau
lio organizacijos branduoliu.

Jo pareiškimu, Amerikos 
vyriausybė jau yra padariusi 
atitinkamų žingsnių pokari
nio laikotarpio pasaulinei 
santvarkai įvesti, kad nebe
būtų karų, kad pasaulio ga
mybos vaisiai būtų padalinti 
tarp visų žmonių. Pokarinia
me laikotarpyje bus stipriai 
rūpinamasi žmogaus gerove.

„Imperializmo amžius yra 
užbaigtas. Tautų teisė į lais
vę turi būti pripažinta, kaip 
civilizuotas pasaulis jau se
niai pripažino atskiro as
mens laisvės teises. Atlanto 
Čarterio dėsniai turi būti ga
rantuoti visam pasauliui — 
visuose vandenynuose ir vi
suose sausžemiuose” — kal
bėjo Welles.

Pokariniam laikotarpiui 
Welles nužymėjo tokias gai
res:

1. Už karą atsakingos tau
tos, asmens ir grupės turės 
susilaukti teisingos bausmės, 
bet niekas neturės kentėti ne 
už savo, nusikaltimus.

2. Laimėjusios kąrą yal-

stybės drauge su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis 
paliaubų metu nuginkluos 
visas valstybes, kaip nuro
dyta Atlanto čarteryje, ku
rios grės užpuolimo pavoju
mi.

3. Jungtinės Tautos pasi
rūpins tarptautinės policijos 
išlaikymu, kol bus įsteigta 
pastovi saugumo santvarka.

4. Pasaulinė organizacija 
nustatys teisingos ir pasto
vios taikos sąlygas po to, kai 
bus įvykdyti pokariniai eko
nominiai ir socialiniai po
tvarkiai.

5. Jungtinės Valstybės ir 
vienos turės pajėgos ir ištek
lių vadovauti keliui į tokią 
pasaulio tvarką, kur bus lai
svė nuo skurdo.

6. „Tarpamerikinė” ben
dradarbiavimo sistema bus ir 
toliau išlaikoma.

Amerikiečiai, norėdami bū
ti ištikimi savo broliams, ku
rie žuvo 1917-18 m. ir tiems, 
kurie žuvo ir dar žus dabarti
nėje kovoje, turės dalyvauti 
tarptautiniame bendradar
biavime.

Baigdamas kalbą, Welles 
pasakė, kad „turime visiškai 
ir galutinai sutriuškinti pik
tus žmones ir jų sudarytas 
blogybių sistemas” ir sukur
ti naują pasaulį, kuriame 
tautos ir asmens turėtų lais
vę, kur būtų tarptautinis 
bendradarbiavimas, kur ma
žų grupių savarankiškumas
būtų panaikintas.

VOKIEČIŲ MIESTAI NAIKINAMI
Washington. — Vyr. pro

kuroro įstaiga pranešė, kad 
šiuo metu Amerikoje yra su
imtų 1,820 svetimšalių, kurių 
tarpe 700 vokiečių, 969 japo
nai ir 151 italas.

Buvo suimti, bet paleisti 
bandymui: 581 vokietis, 527 
japonai ir 120 italų. Visiškai 
paleisti: 255 vokiečiai, 109 
japonai ir 84 italai.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Washington. — Preziden

tas Roosevelt paprašė Kon
greso paskelbti Jungtines A- 
merikos Valstybes esant ka
re prieš Rumuniją, Bulgari
ją ir Vengriją. Prezidentas 
nurodė, kad šių trijų valsty
bių „lėlinės” Hitlerio vyriau
sybės yra paskelbusios karą 
Amerikai jau 1941 m. gruo
džio 12-13 d.d. ir dabar jos 
ruošiasi išplėsti savo kari
nius veiksmus.

Šis naujas karo paskelbi
mas yra grynai formalinis, 
bet jis aiškinamas draugiš
kumo Sovietų Rusijai pareiš
kimu.

Mažiau Nelaimių
„Memorial” šventės proga 

traukiniai ir autobusai buvo 
perpildyti keliauninkais. Ne
mažai buvo ir automobiliais 
važiavusių, tačiau šiemet tos 
šventės savaitgalyje automo
bilių nelaimių skaičius buvo 
žymiai mažesnis, nei pernai.

Praeitos savaitės gale nuo 
įvairių nelaimingų atsitiki
mų žuvo 201 asmuo, kai per
nai tuo laiku žuvo 451 as
muo. Nelaimių skaičiaus su
mažėjimas priklausąs nuo 
mažesnio automobilių judėji
mo.

New Yorke garsioji Coney 
Island turėjo per 600,000 
lankytojų, atvykusių trauki
niais ir autobusais. ..

Prapuolenis kalėjime
Leonas Prapuolenis, akty

viai pasireiškęs 1941 m. bir
želio 22 d. sukilime, areštuo
tas ir laikomas kalėjime Vo
kietijos gilumoje.

Vilniaus apygarda
Iš spaudos matyti, kad 

Lietuvos Vilniaus apygardą 
sudaro: Vilniaus, Trakų, Aš
menos, Švenčionių, Eišiškių 
ir Svyrių apskričiai. Svyrių 
apskritis yra naujai sudary
ta ir į ją įeina jie valsčiai: 
Svyriai, Lentupis, Kamajai, 
Žukalniai, Kiemeliškis, šeme- 
tava, Varnėnai ir Gervėčiai.

Žuvo policininkai
Mickūnuose (Vilniaus kra

šte) žuvo policininkai Vincas 
Lankutis ir Antanas Reka
šius.

Varžo vedybas
Visam „Ostlandui,” vadi

nas, ir Lietuvai, vokiečiai iš
leido parėdymą, pagal kurį 
vokiečiams uždrausta vesti 
Rytų kraštų moteris, arba 
vokietėms tekėti už tų kraš
tų vyrų.

Prieš spekuliantus
Vilniuje vokiečių buvo su

rengta tokia eisena: kelioli
ka vyrų ir moterų buvę ve
džiojami gatvėmis, o prieš 
juos nešami plakatai: „Mes 
esame spekuliantai, kainų 

Į kėlėjai.”

Atima ginklus
Von Renteln išleido „pa

skutinį įspėjimą” dėl ginklų 
atidavimo. Vok. Komisaras į- 
spėja, kad reikia atiduoti ir 
nekarinius (pav. muzieji
nius) ginklus. Už neišpildy- 
mą gręsia sunkiausios baus
mės net ir mirties bausmė.

Vokiški vardai
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” praneša, kad Vilniaus 
miesto gatvių pavadinimai, 
šalia lietuvių, rašomi ir vo- 
kiiečių kalba, prisilaikant 
lietuvių pavadinimo, pav. 
Aušros Vartų gatvė — vo
kiškai išversta „Marientor 
strasse.”

Visur leidimai

Reicho komisaras išleido 
įsakymą, pagal kurį visi 
„Ostlando” gyventojai turi 
gauti specialius leidimus dar
bą gauti. Kas neturės liudi
jimo, bus baustas pinigine 
bauda arba net kalėjimu iki 
šešių mėnesių.

Nedirbta žemė

Spaudos žiniomis 1941 m. 
pavasarį, laukiant kolchozų 
įvedimo Lietuvoje, liko neuž
sėta 466,300 hektarų (3,264,- 
100 akrų) dirbamos žemės. 
Dėl tos priežasties vien javų 
derliaus surinkta 270,000 to
nų mažiau.

Gegužės 30 d. naktį 1,130 
anglų lėktuvų pusantros va
landos bombardavo vokiečių 
Koelno miestą, kuriame gy
veno apie 600,000 žmonių. Šis 
miestas labai svarbus vokie
čių karinės industrijos cen
tras. Anglų pranešimu, be
veik visas Koelno miestas pa
liko liepsnose.

Slapta radijo stotis Euro
poje pranešė, kad Koelne 
bombardavimo metu žuvo 
apie 20,000 žmonių, o kelios 
dešimtys tūkstančių sužeis
tų. Vokiečiai patys skelbia, 
kad buvo tik keli šimtai au
kų.

Birželio 1 d. naktį 1,036 
anglų lėktuvai puolė ir bom-

4J/2 Miliono Karių
Armijos štabo viršininkas 

generolas George C. Marshall 
West Point karo mokyklos 
mokslo metų užbaigtuvėse 
pasakyta kalba sukėlė dide
lio susidomėjimo. Jis pareiš
kė, kad šių metų gale Ameri- 
kas armijoje bus 4,500,000 
karių, o ne 3,600,000, kaip 
buvo anksčiau skelbiama.

Gen. Marshall pažymėjo, 
kad paskutiniu laiku armija 
stambiai didinama. Balan
džio mėnesį kariuomenėn pa
imta 300,000 asmenų.

Tiksliais apskaičiavimais, 
šių metų gale ginklų gamyk
lose ir šiaip apsigynimo dar
buose dirbs 17 milijonų dar
bininkų. Norima visas darbo 
šakas taip apsaugoti, kad nė 
vienai nepritrūktų darbinin
kų.

bardavo Esseno miestą, taip 
pat svarbų industrijos cen
trą, kuriam padaryta milži
niškų nuostolių. Birželio 2 d. 
vėl anglų lakūnai bombarda
vo Esseno miestą. Šį kartą 
buvo 400 lėktuvų.

Tokio didelio lėktuvų skai
čiaus dalyvavimas puolime 
yra istorinės reikšmės įvy
kis. Tokio masinio vienu kar
tu lėktuvų sugrupavimo dar 
nėra buvę pasaulyje.

Anglijos aviacija minėtų 
bombardavimų metu, palygi
namai, turėjo mažų nuosto
lių : gegužės 30 d. žuvo 44 
lėktuvai, o birželio 1 d.—35 
lėktuvai, kas yra mažiau nei 
keturi nuošimčiai puolime 
dalyvavusių lėktuvų.

Anglijos ministeris pirm. 
Churchill dideliu pasitenki
nimu sveikino vokiečių mies
tų bombardavime dalyvavu
sius lakūnus. Jis pareiškė, 
kad vokiečiai dabar nuolat 
ragaus panašių iš oro puo
limų, kuriuos jie patys pir
mieji pradėjo.

Vokiečių radijo pranešė
jai skelbia, kad anglams už 
kiekvieną puolimą bus tinka
mai atkeršyta.

Garsi katalikų seminarija 
Haaren, Olandijoj, nacių de
kretu uždaryta. Mokiniai ir 
kunigai išvaikyti. Dalis iš
siųsta į koncentracijos sto
vyklą.

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

POKARINIS LAIKOTARPIS
Šiuo metu svarbu ne tik paaukoti visas pastangas ka

rui prieš plėšikišką nacių-fašistų-japonų ašį laimėti, bet ir 
apie laisvą rytojų pagalvoti. Jei pokariniam laikotarpiui 
nebus tinkamai iš anksto pasiruošta, pergalės vaisiai gali 
būti labai greit niekais paversti.

Valstybės sekretoriaus padėjėjas Sumner Welles gegu
žės 30 d. pasakytoje kalboje davė visai žmonijai vilčių, kad 
pokarinis laikotarpis turės užtikrinti pasauliui laisvę, tai
ką ir teisingumą. Jo pareiškimu, mūsų vyriausybė jau da
bar yra padariusi atitinkamų žygių ateities pasauliui tvar
kyti.

Welles pasakė, kad dabartinis karas yra tautų išlais
vinimo karas, todėl viso pasaulio visoms tautoms turi būti 
užtikrinta suvereninė lygybė. Jungtinės Amerikos Valsty
bės šį kartą stos draugėn su kitomis Jungtinėmis Tautomis 
užpuolikėms valstybėms nuginkluoti, tvarkai atstatyti ir 
tarptautinei apsaugos policijai sudaryti. Welles pareiški
mu, Jungtinės Amerikos Valstybės ir vienos bus pajėgios 
parodyti pasauliui kelią į tvarką, kurioje bus laisvė nuo 
skurdo.

Welles kalba visiems laisvę mylintiems žmonėms pa
darė nepaprasto įspūdžio. Jo žodžiai parodė, kad mūsų ša
lies vyriausybė yra griežtai nusistačiusi už visų tautų, di
delių ir mažų, laisvę ir nepriklausomybę. Įžymūs spaudos 
bendradarbiai, kaip Simms, pastebėjo, kad Welles žodžiai 
davė šviesiausių vilčių Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nėms, kurie dabar kenčia nacių vergiją, bet kurių laisvę 
anksčiau buvo palaužę Sovietai.

Taip — mūsų šalis stovi nepajudinamai už teisę, už 
laisvę, už teisingumą visiems — stipriems ir silpniems, di
deliems ir mažiems.

REMTINAS DARBAS
Šiame puslapyje dedamas a.a. kun. Dr. J. Navicko Ko- 

legisto Fondo komisijos atsišaukimas ir statutas. Nuošir
džiai prašome skaitytojus susipažinti su atsišaukimo turi
niu, atkreipti savo ir draugijų dėmesį. Šis naujas fondas 
reikalingas šiltos paramos.

Kun. Dr. J. Navickui mirus, tuojau iškelta mintis, kaip 
geriau įamžinti jo šviesų atminimą. Kun. J. Navickas bu
vo nuoširdžiausias lietuvių jaunuomenės bičiulis ir vadas, 
tad tenka tik pasidžiaugti, kad pasirinktas tinkamas pa
gerbimo ir atminimo būdas — sudaryti pastovų fondą mok
sleiviams remti.

Kun. J. Navickui amerikiečių lietuvių aukštoji moks
lo įstaiga buvo šviesiausia svajonė, kurią jis turėjo laimės 
išvysti tapusia tikrove. Marianapolio kolegijos išlaikymas 
yra ne tik garbės, bet ir lietuvybės Amerikoje gyvybės 
klausimas. Tad ar betenka daug kalbėti, kad paremtinas 
kun. J. Navicko Fondas, kurio tikslas pagelbėti lietuvių 
jaunuomenei, lankysiančiai Marianapolio kolegiją?

Fondo užsimojimas nėra didelis. Jo vadovybė prašo 
mūsų visuomenės tik 10,000 dol., kurie sudarytų pastovų, 
nepajudinamą kapitalą vienam lietuviui jaunuoliui leisti į 
aukštuosius mokslus. Prisidėkime visi, kiek tik galime.

DU ŽEMĖLAPIAI
Pernai rudeny „Collier’s” 

magazine matėme žemėlapį, 
pavaizduojantį, kaip atrody
tų Europa, jei karą laimėtų 
Vokietija. Nenustebome, nes 
gerai žinojome, kad diktato
rių žemėlapiuose nėra vietos 
kitoms tautoms, išskyrus 
vietas jų „poniškosioms” 
tautoms. Tiesa, Europoje, a- 
not to žemėlapio, būtų palik
ta keliolika neva nepriklau
somų valstybių, bet kiekvie
nam aišku, kad ta „nepri- 
klausomvbė” būtų buvusi tik 
popierinė.

Taigi, nenustebome, nes iš 
diktatorių nieko kito nebuvo 
galima ir laukti.

Bet štai, to paties „Col
lier’s” paskutiniame (birž. 6 
d.) numery įdėtas su žemėla
piais straipsnis, pavadintas 
„Maps for a New World.” 
Straipsnį parašė amerikietis 
(taip bent spėju) George T. 
Renner, kuris užsirekomen
duoja esąs „Professor of 
Geografy, Teachers College 
Columbia University.”

Rodos, galima buvo lauk
ti sąžiningo įsigilinimo į po
karines politiniai geografi
nes problemas, ir rimto, mok
sliško, ieškojimo būdų joms 
išspręsti, nes įžangoje pats 
profesorius pareiškia, kad

jau praėjęs laikas mėgėjams 
piešti žemėlapius, o to darbo 
reikią imtis politinės geogra
fijos žinovams (Tais žodžiais 
profesorius „kukliai” pasisa
ko tokiu žinovu esąs, bet dėl 
to čia nesiginčysim — gal ir 
taip . . .). Bet, kas svarbiau
sia, buvo galima laukti, kaip 
iš amerikiečio, taigi, žmo
gaus, išaugusio demokratinė
se laisvės ir teisingumo tra
dicijose, kad jis atrems ano 
vokiškojo žemėlapio užma
čias, apie kurias jis pamini 
įžangoje, ir pasiūlys kita, 
toms tradicijoms atitinkantį, 
sumanymą.

Bet, nebekalbėdami apie 
savo įspūdžius perskaičius ši 
straipsnį, pasistenkime tik į- 
sivaizduoti malonaus nusi- 
sistebėjimo džiaugsmu nušvi
tusius tūlų suinteresuotu pu
sių veidus, nes štai ką tame 
straipsny profesorius trum
pai ir drūtai byloja:

Versalio sutartis buvo ne
tikusi. Ji sukūrė net 43 poli
tinius vienetus, jų tarpe 35 
nepriklausomas valstybes. 
Dėl to susidarė padėtis, kuri 
buvo „savižudiška, nepaken
čiama ir pagaliau visai neį
manoma.” Tokia padėtis su
darė gerą dirvą karui kilti, 
ir karas kilęs. Jei nebūsian

ti sugalvota nauja politinės 
organizacijos sistema, tai se
kantį kartą jau niekas pasau
lyje Europos civilizacijos ne- 
beišgelbėsiąs. Ir čia profeso
rius pasiūlo šitokį konkretų 
planą: Europoje turi būti tik 
devynios valstybės. O tai, bū
tent, stipri ir suvienyta Vo
kietija, apsupta aštuonių ki
tų stiprių valstybių, kurių 
kiekviena būtų tiek stipri, 
kad atgrąsintų nuo agresi
jos. Vokietijai turi būti pri
jungta Vengrija ir visi vo
kiškieji kraštai. Čia pat pro
fesorius padeda ir Europos 
žemėlapį, iš kurio matyti, 
kad Vokietija gauna: Ven
griją, Austriją, didesnę da
lį Šveicarijos (Šveicarija pa
naikinama ir jos likučiai ei
na Prancūzijai ir Italijai), 
dalį Belgijos, kuri taip pat 
panaikinama ir jos likučiai 
tenka Prancūzijai ir D. Bri
tanijai, dalį Olandijos, kuri 
irgi panaikinama, o likutis a- 
tiduodamas D. Britanijai. 
Vokietija taip pat gauna 
Liuksemburgą ir dalis iš 
Prancūzijos, Danijos, Čekos
lovakijos ir Lenkijos, įskai
tant ir lenkiškąjį „korido
rių,” kuris buvęs įžeidžiantis 
Vokietiją. Rytprūsiai palie
kami Vokietijai. Vokietija 
negauna tik Klaipėdos, nes, 
į s i d ė m ė kime, profesorius 
Lietuvą panaikina ir ją su 
Klaipėda prijungia prie „Cze- 
cho-Polskos.” Italija gauna 
Dalmatiją, Tunisą, Korsiką 
ir Nicą (rodos, tai viskas, ko 
ji prašo?).

Užimtų čia per daug vie
tos išdėstyti, iš ko ir kaip 
profesorius sulipdo kitas sa
vo valstybes, todėl tik pasi
žiūrėkime, kokį likimą jis nu
skina mūsų draugams lat
viams ir estams. Gi štai: Lat
viją jis atiduoda Rusijai, o 
Estiją prijungia prie „Fenno- 
scandic Union.”

Tai tiek apie profesoriaus 
pasidarbavimą Europoje. 
Kai dėl kitų pasaulio dalių, 
tai čia jo reformos nemažiau 
drastiškos ir išeitų, kad ame
rikiečiai turėtų džiaugtis la
bai pigiai išsisukę, nes, ma
tykite, profesorius labai nuo
laidus savo tėvynei ir iš jos 
atima bene tik Guam ir Wake 
salas Pacifike, kurias jis ati
duoda Japonijai.

Beje, profesorius dar ne
baigė lipdęs Vokietijos. Mat. 
be tų „smulkmenų,” kurias ji 
gavo Europoje, Vokietija iš 
profesoriaus Afrikoje dar 
gauna tik . . . visą Belgijos 
Kongo, visą Prancūzijos Ga
boną, visą Portugalijos An
golą ir Britų Šiaurinės Ro- 
dezijos vakarinę dalį.

Toks tai yra amerikiečio 
profesoriaus George T. Ren
ner „planas” naujajai pasau
lio santvarkai. Gilesnio ana
lizavimo jis nėra vertas ir te
gu juo džiaugiasi tie, kuriuos 
profesorius apdovanoja. Mes 
tik galime pasakyti, kad tai 
labai ciniškas dokumentas. 
Nužudyti net 24 tautas vien 
tik Europoje nesirengia, ro
dos, ir pats Hitleris, o jei ren
giasi, tai viešai apie tai ne
šneka.

O gal tą masinę tautų žu- 
dynę profesorius pateisina 
tuo, kad po jos užviešpatau
tų amžina taika ir gerovė? 
Jis taip mano, bet čia pat 
siūlo Vokietiją padaryti dar 
stipresnę, negu ji buvo 1939 
metais pradėdama šį karą, 
reikalaudamas jai atiduoti 
Liuksemburgo geležį, Veng
rijos kviečius ir kolonijų tur
tus Afrikoje, šitaip „stiprią 
ir suvienytą” Vokietiją pro
fesorius „apsupa” tokiomis 
„stipruolėmis,” kaip sulipdy
toji Czecho-Polska, ir po to 
kviečia visus tikėti, kad to
kia „santvarka” garantuoja 
taiką. Gal būt, bet ta taika 
ar nebus tik Pax Germanica?

Tad ko yra vertas šis ab
surdiškas ekstravagantiško
jo profesoriaus planas? Jis 
vertas tik vieno atsakymo, ir 
tą atsakymą, pasižiūrėjęs į 
profesoriaus žemėlapį, jau 
davė vienas aukštas Belgijos

KUN. J. NAVICKO FONDO REIKALU
Rugsėjo mėnesį sueis me

tai, kai mirė didžios atmin
ties vyras, kun. a.a. J. Navic
kas. Per šį laiką vis labiau 
ryškėjo, kokių stambių dar
bų jis yra atlikęs kaip Baž
nyčios kunigas, kaip vienuo
lis, kaip lietuvis ir kaip auk
lėtojas. Drauge visoje katali
kų visuomenėje vis labiau 
jaučiamas reikalas, kad tie 
a.a. kun. J. Navicko platūs 
darbai būtų toliau palaiko
mi ir kad jo atsiminimui bū
tų pastatytas patvarus gyvų 
darbų paminklas.

Didžiausius rūpesčius a.a. 
kun. J. Navickas buvo sudė
jęs į lietuvių berniukų auklė
jimą ir lietuviškos kolegijos 
išlaikymą, šios minties ska
tinamas, kun. Jonas Vaite
kūnas, šv. Kazimiero parapi
jos, Providence, R. I., klebo
nas, 1941 m. spalių 26 d. de
šimtajame Marianapolio Ko
legijos Rėmėjų Seime iškėlė 
sumanymą įsteigti Fondą, 
kuris įamžintų a.a. kun. Jo
no Navicko vardą. To Fondo 
tikslas — remti lietuviškąjį 
auklėjimą. Norima, kad iš 
Fondo nuošimčių būtų gali
ma Marianapolio Kolegijoje 
nuolatos išlaikyti bent vieną 
studentą.

Sumanymui Seimas karš
tai pritarė ir išrinko Fondo 
Komisiją iš penkių asmenų, 
būtent: prel. J. Amboto, kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus, kun. J. 
Vaitekūno, kun. J. Švagždžio 
ir kun. J. Vaško, M.I.C.

Šiam kilniam tikslui įvyk
dyti reikia stambių pajėgų. 
Tokio plataus darbo negalės 
pakelti nei vieni Kolegijos 
Rėmėjai, nei išrinktoji Fon
do Komisija.Tai padaryti ga
li tik visa katalikų visuome
nė.

Tad a.a. kun. Jono Navicko 
Kolegisto Fondo vardu ir 
kreipiamės į jus, brangūs 
tautiečiai katalikai.

Šia proga mes pabrėžiam 
dabartinės valandos rimtu
mą tiek lietuvybei, tiek kata
likybei. Pačioje tėvynėje Lie
tuvoje ir vienas ir antras o-e 
kupantas slėgė ir slegia lie
tuviškąjį ir katalikiškąjį au
klėjimą. Todėl mūsų, kurie 
esame laisvėje, yra kilni ir 
šventa pareiga remti tą lie
tuvišką ir katalikišką auklė
jimą šiame krašte, kur šian
dien mūsų niekas nevaržo, 
nedraudžia melstis, lietuviš
kai kalbėti ir vaikučius gra
žiai auklėti.

Mūsų lietuvių šeimose yra 
daug gabių, bet neturtingų 
vaikų. Iš jų visuomenė susi
lauktų ateityje šaunių kata
likybės ir lietuvybės darbi
ninkų, jei tik dabar jiems bū
tų ištiesta pagalbos ranka. 
Kaip skruzdės šapelį po ša
pelio, suneškime tąjį skruz
dyną — Fondą, kuris virstų 
paramos šaltiniu studentui ir 
skaisčia viltimi katalikų vi
suomenei.

Toji parama lietuviui stu
dentui bus jūsų auka, kuri 
eis šviesesniam lietuvių ka
talikų visuomenės rytojui, 
didesnei Dievo garbei ir kil
naus mūsų velionies kun. Jo
no Navicko patvariam atmi
nimui.

Fondo Komisija.

FONDO STATUTAS

1. Fondo tikslas yra įam
žinti a.a. kun. Jono Navicko
atminimą, Iš Fondo nuošim
čių nuolatos išlaikant bent 
vieną studentą Marianapolio 
Kolegijoje.

2. Užsibrėžiama Fondui su
kelti sumą mažiausiai $10,- 
000, kad iš šios sumos meti
nių nuošimčių (skaitant 3%) 
būtų galima sudarvti bent 
$300 metinę stipendiją bent 
vienam studentui.

3. Reikiama minimalinė su-

vyriausybės žmogus: „Never, 
never, never, not for one sec
ond of our lives.”

V. Duoba.

mirusius Fondo narius.
6. Fondo RĖMĖJAIS skai-

ma $10,000 sukeliama Fondo 
narių ir rėmėjų aukomis.

4. Aukojusieji bent $100 
skaitomi Fondo NARIAIS. 
Jais gali būti ne tik paskiri 
asmenys, bet ir asmenų gru
pės, draugijos, parapijos ir 
t.t.

5. Fondo NARIAI:
(a) kaip pažymį gauna di

delį gražų a.a. kun. Jono Na
vicko atvaizdą su tam tikru 
nariui skirtu užrašu;

(b) Narių vardai, amžinam 
atminimui, bus išbrėžti me
talinėje lentoje, kuri bus į- 
taisyta prie a.a. kun. J. Na
vicko kapo Marianapolyje;

(c) kasmet, rugsėjo 8 dieną, 
a.a. kun. J. Navicko palaido
jimo metinėje dienoje, laiko
mos, kiek galima iškilmin
giau, šv. Mišios už gyvus ir

tomi tie, kurie aukoja į Fon
dą bent $5.

7. Fondo rėmėjai dalyvau
ja bendrose T.T. Marijonų 
atliekamose maldose už ge
radarius ir gauna paveiks
luotą T.T. Marijonų veiklos 
Amerikoje bendrai, o ypatin
gai kun. J. Navicko darbo ap
rašymą.

8. Fondo pinigai laikomi 
T.T. Marijonų Provincijos iž
de.

9. Marianapolio Kolegijos 
Vadovybės yra teisė pasi
rinkti, kuris studentas yra 
vertas a.a. kun. J. Navicko 
vardo stipendijos.

10. T.T. Marijonų Provin
cijos Vadovybė užgiria Kole
gijos Vadovybę parinktąjį 
kandidatą ir skiria jam išlai
kyti metinę stipendiją.

LIET. KULT. INSTITUTO VEIKLA
Nauji Nariai

L. K. Instituto nariais rė
mėjais įsirašė ir sumokėjo po 
$10 metinio mokesčio: kun. 
K. Vasys iš Worcester, kun. 
J. Vaitekūnas iš Providence, 
p. K. Vičas, farmaceutas, p. 
V. Petrauskas, p-lė St. Pet
rauskaitė ir p. Al. Budrys iš 
Čikagos, kun. J. Simonaitis iš 
Elizabeth, ir kun. Ignas Al- 
bavičius iš Cicero. Instituto 
direktorius nuoširdžiai dėko
ja naujiems nariams už pri
tarimą ir materialinę talką, 
kuri Instituto gyvybei būti
niausiai yra reikalinga.

Uoliausiais Instituto leidi
nių platintojais yra kun. Ig
nas Valančiūnas iš Philadel- 
phijos, kun. J. Karalius iš., 
Shenandoah, kun. J. Bakšys 
iš Rochesterio (jie visi išpla
tino po 200 egz.) ir p. Vincas 
Stulpinas iš Čikagos, vienas 
išplatinęs 150 egz. „Lithua
nian Situation.”

Kun. J. Simonaitis, iš Eli
zabeth© klebonas, neseniai 
prisiuntė $50, kurių $25 yra 
auka vietinio Amerikiečių 
Komiteto Lietuvai Gelbėti; 
už $15 kun. J. Simonaitis už
sisakė knygelių.

Čikagoje šv. Jurgio para
pijoj atsirado daugiau rėmė
jų ir knygelių platintojų. Jų 
tarpe uoliausia p. O. Aleliū- 
nienė, kuri taipgi įsirašė In
stituto nare-rėmėja. Visiems 
knygelių platintojams Insti
tuto direktorius reiškia gi
liausią padėką. Be jų pagal
bos knygelės nepasiektų dau
gelio skaitytojų.

Nauja knyga
Seniai jau lietuvių ir ame

rikiečių visuomenė pageida
vo nors trumpos lietuvių li
teratūros istorijos santrau
kos, kuri atvaizduotų žymią 
dalį lietuvių dvasinės kūry
bos. Tokią knygą jau parašė 
ir įteikė mūsų rašytojas, dai
liojo žodžio meisteris p. A. 
Vaičiulaitis. Knyga vadinsis 
„Outline History of the Lith
uanian Literature.” Ji turės 
48 pusi, su keleto rašytojų 
paveikslais ir kaštuos 30 cen
tų egzempliorius. Užsakan
tiems 50 ar daugiau egz. ji 
kaštuos tik po 20 centų, ši 
knyga jau spaudoje ir Insti
tutui labai būtų svarbu nu
jausti, kiek jos spausdinti. 
Todėl kolonijų veikėjai pra
šomi tuojau užsisakyti jos 
žymesnius kiekius, nes ši 
knyga bus ypatingai pravar

ti kaip čia gimusiam mūsų 
jaunimui, taip ir daugeliui 
kitataučių.

Kiti leidiniai
Sekama knygelė bus lietu

vių protesto rezoliucijų rin
kinys. Institutas jau baigia 
ją ruošti. Ji apims visas lie
tuvių organizacijų ir mitingų 
protesto rezoliucijas nuo 
1939 m. kovo 22 d. prieš Vo
kietijos ir Rusijos pasikėsi
nimus į Lietuvos teritorijas. 
Šiai knygelei skiriamas dide
lis politinis vaidmuo.

Dr. Pranas Galinis ruošia 
spaudai knygą apie Mažąją 
Lietuvą. Prof. A. Senn para
šė knygą apie lietuvių kalbos 
tarmes (dialektus) ir ruošia 
mažą knygelę bendrai apie 
lietuvių kalbą. Instituto di
rektorius jau beveik užbaigė 
rašyti knygą „The Problem 
of the Lithuanian Bounda
ries” ir pradėjo rašyti „His
torical Geography of Lith
uania.”

Kaip matote, Institutas uo
liai ruošia reikalingiausią li
teratūrą, tik reikia, kad ir 
visuomenė bent kiek pajudė
tų jas platindama ir bent de
šimtį kartų daugiau parem
dama pinigais. Nepaprastas 
šykštumas Instituto darbui 
nei kiek nepadeda.

Nelygiai plinta
Kur pasitaiko gyvas ir 

veiklus lietuvis ar gyvesnė 
organizacija, kaip pavyzdžiui 
Detroito Federacijos skyrius 
ir kiti jau anksčiau paminė
ti, tai kngelės išsiplatina. 
Gal apie 300 inteligentų pir
mas dvi knygeles gavo dova
nai, bet tik apie 20 jų atsi
liepė kokiu žodeliu ar auka. 
Kiti gi nerado laiko bent 
kaip reaguoti. Visa eilė di
džiulių kolonijų nei piršto 
nepajudino šiam kultūriniam 
darbui pagelbėti. Nesąžinin
ga būtų norėti, kad vienas 
žmogus surinktų ir pinigus, 
parašytų, išleistų ir dovanai 
visiems išsiuntinėtų reika- 
ilingiausią literatūrą.

Paskutinį mėnesį Institu
tas verčiasi be sekretoriaus, 
kiek galint taupydamas sun
kiai plaukiančias lėšas. Sku
bi ir plati pagelba Institutui 
yra būtiniausiai reikalinga: 
jos prašome, maldaujame.

Dr. Kazys Pakštas, 
Liet. Kult. Inst. Direk.
6017 S. Kenwood Ave.

Chicago Ill.

VILNIAUS REIKALAS GYVAS
Lenkų Tautinė Taryba 

(Rada Narodowa) Londone 
paskelbė rezoliuciją 1942 m. 
kovo mėn. 17 d., kurioje pa
sisakoma, kad ateities Lenki
ja respektuosianti teisę, pa
grįstą sutartimis bei susita
rimais. Lietuvių tautos teisės 
į Vilnių toje rezoliucijoje api
būdintos kaip nepagrįstos 
pretenzijos. Reiškiama ten 
viltis, kad išsilaisvinusi lie
tuvių tauta sugrįšianti į Va

karų civilizacijos kelią ir 
bendradarbiausianti su Cen- 
tralinės Europos tautomis.

Šia proga tenka prisimin
ti, kad yra grynas nesusipra
timas kalbėti apie kokį tai 
„grįžimą” į Vakarų civiliza
cijos kelią, kada Lietuva nie
kad iš to kelio nebuvo išsi
sukusi ir yra, kaip ir buvo, 
palinkusi ne tik į Centro, bet 
ir į Vakarų, ir Šiaurės Euro
pą.

Birželio - June 5, 19-
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STAM PS

Lenkų oficiozas Am 
je „The Polish Review 
staruoju metu pakarti 
prisimena Vilnių, kaip 
kijos miestą ir, paga 
gen. Sikorskis savo įsa 
lenkų kariuomenei geg. 
3 d., lenkų tautinės šv 
proga, irgi nurodė į V 
kaipo į vieną lenkų ka 
siekinių.

Visi tie pasisakyma 
abejo, reiškia lenkų suj 
tą akciją. Dėl jos past 
na, kad, lietuvių supra 
Vilnius gali būti len 
brangus kaipo jų eks| 
jos simbolis, bet kad V 
būtų grynai, o ne pavi 
niai, lenkiškas, — neati 
tikrovei: jei imti viei 
kalbos požymį, tai yra

111 MŪSŲ T]
-jjniano tėvy- 
į Sėmimas, ar 
įtl Piliakal- 
' auga beržai, 
išmano kraš- 

įryžiai. Sutin- 
’petokipapras- 
įia pasakas ir 

Ar ne graži

kantriai 
priespaudi

Prie žal 
smuikelio 
atvira ši 
dėkoja Ai 
jai lemta 
numylėtoj 
sa aplink; 
tės dienų 
meilę, ku: 
mingai te 
priklausoi 
nas. 0 su 
žodeliu ji 
tas malda 
laimingus 
daug bais: 
trėmime, 
kuose.

Ir skur, 
ta ištren 
lakštingal 
lemta jie 
Lietuvos 1 
žydi didž 
ne jų ak} 
čius rugh 
minimuos 
los( ilgėsi 
pravirksi: 
kia: — G 
ne! Nej 
nors 
tavo
Įėję?! Ir 
mums tol 
todėl, kae 
tėvyne, ta 
tuva! Per

šiuos žodžius 
slenka Lietu- 
rjzdai visame 
2 Čia štai — 
į geidės žybčio- 
-oje, ten toliau 
geliai liūliuo
ji tvirtuolis ą-

J 
čijamas faktas, kad didž 
vilniečių, mokėdami pa! i. 
ti lenkiškai, baltgud 0 j° akį 
moka ir lietuviškai ir t jiaspalvių žie- 
parodė kiekvieną kart; 
tik iš lenkų valdžios is 
davo. Tat lietuviai n< 
kad ir lenkai suprastų 
yra Vilniaus Lietuvai, 
nekalbant apie praeitie 
kus, — ir Vasario 16, 
nepriklausomybės pas 
mo akte ir Lietuvos kon 
ei joje Vilnius yra Lie 
sostinė, atgimusios lie 
tautos kūrybinis cei 
Lietuvos ateitis be Vii 
neįmanoma. Kas valdi 
nių, valdo Lietuvą. Jei v 
to lenkų liaudies Tarybą g. 
done šiuo laiku randa 
mu taikinti lietuviams ] d 
bą, kad Lietuvos teises • ’ °
nių esančios nepagrįsto 
tenzijos, — tai lietuvi; 
lėtų gerbiamai Radai ' 
bėti, kad jos pačios pa 
lietuviams taikoma yi 
jokio tikro pagrindo, 
niaus „klausimo” išspr 
mas glūdi pripažinime 
prasto fakto, kad Vilnii 
vo ir pasilieka Lietuvos 
tras.

Lietuva daug kentę 
dabar dar parblokšta k 
dėl savo kaimynų jėga ii 
sinimais paremtos poli! 
ir vokiečiai ir rusai i 
lenkai siekia Lietuvos 
vienas sau, nors nevien r 
sumetimais. Bet Lietuvi 
ra priimtina nei vien 
„piršlybų”; yra betgi n 
jotina, kad Lietuva yn 
karų Europos kraštas i 
kiu būdu nėra palinkusi], 
tus, ar į sovietinę sis 
Lietuviai, kaip pačioje I 
voje, taip svetur, nėra i 
gali būti pro-vokiški, pi 
vietiški, pro-lenkiški. I 
viai tiki j savo tautos H Gelbėkit! 
mimo idealą; j atstatyn 
vereninės ir nepriklaus 
lietuvių demokratinės vs dušas! Ko, durniau, t 
bes etnografinėse ribos 
Vilniumi. Jungtinių 1 
pergalės pasėkoje visos 
žosios tautos atgims; | 
vusios laisvę ir suverei 
jos, taigi ir Lietuva, til 
met galės pasisakyti į ' 
tautų sąjungą, ar federį 
panorės, ar nepanorės, |© —vjv a 

Lietuvos Pasiunti Tautgėla.

f! padangių. 
qir alyvų kva-

driai nusitiesę" 
'bis, žaidžia 
^drugeliai sau- 
;jse, lengvais 
i-riami gėleles, 
į sukdamos ra
ides. Pauk- 
□ aidai sklin- 
:o visą kraštą, 
geliai išlieja 

paslap- 
i lietuvės šir- 
□mos.
ąvisa Lietuvos

save 
šven

ir ERELI
Parašė

(Pabaiga)
I jau pradėjo eiti. Bezicka 
ios.

-v-rija!
mane, tamsta! Ne, tai s

Panie Konstanty!
3 dabar — klasta, sąmoksl

-^pasipurtė, kad Bezickas \ 
z’ios nepaleido.
pjja! Pereikim sieną — j t

■■išdamas, Bezickas trauki 
šiuo kartu Tautgėlaitė 

iš Bezicko gniūžtės ir

vėl ją pagriebti. Eugenij 
jau be ceremonijų rikt

neatsigrįžo. O ga 
bet kažkoks stambus 

’4 nes užpakaly kažkas

atsigrįžo ir pajuto, k 
M Prieš jį lyg iš žemės i 
,%s. Dabar jau ir sarg 
imdamasis ėjo artyn. Bet

ponas poručnike, — h
■ kadangi šaukei Glušą, tai;

■ Gušas. Ha-ha-ha !t

popintą sąmonę Bezickas 
vėl iš jo juokiasi.

■----o—
< belaisvį ir panelę nai

. . . - j. ^Viktoras.
™ y: plj i lenkU PW. Ten 

lietuvių sienos. Andriu 
C iššoko būrys lietuvių pi 
■^ai atremti. Ore suskan 

^Pldui! šaut, kada įsakys 
5 Prilėkę prie sienos, prad 
'j* Tokios staigmenos jie 

i — tarė nusivylęs v:

Dievas neleidžia žmo 
pasaulį be jokio plano, IT"suaidėjo Eugenija, 
kios prasmės. Kiekvi 
jis skiria šioje žemėje 
pasiuntinybę, kokį d 
kurį gerai nudirbęs žn 
ir pats yra laimingas ii 
kiu ar tokiu būdu prisi

mo šioje zemeje.
M. Pečkaus

Pačiam susyti su i 
reiškia susirišti su jos 
eitim ir ateitim.

lietuvių sienos. Andriu



io narius.
ĖMĖJAIS skai- 
e aukoja į Fon-

imėjai dalyvau- 
T.T. Marijonų 
naldose už ge- 
*auna paveiks- 
arijonų veiklos 
ndrai, o ypatin- 
vicko darbo ap-

nnigai laikomi 
. Provincijos iž-

jolio Kolegijos 
ra teise pasi- 
studentas yra

un. J. Navicko 
i jos.
iri jonų Provin- 
)č užgiria Kole- 
ybę parinktąjį 
skiria jam išlai- 
tipendiją.

je „The Pį 
staruoju 
prisimena t
kijos mie$

lenki} karit;
3 d., lenk^ 
proga, iųj: 
kaipo į

GRAŽI MŪSŲ TĖVYNE
— Ar ne graži mano tėvy- 
! Ar ne tylus Nemunas, ar 
audringa jūra! Piliakal- 

b viršūnėje auga beržai, 
•o juos matyti mano kraš- 
; sodžiai ir kryžiai. Sutin- 
. žmones — jie toki papras-

Mylimoji Z. Margenytė

Minčių Žiupsnelis

VEIKLA
gimusiam mūsų 
p ir daugeliui

eldiniai
ygelė bus lietu- 
rezoliucijų rin- 
utas jau baigia 
apims visas lie- 
acijų ir mitingų 
žolinei j as nuo 
22 d. prieš Vo- 

usijos pasikėsi- 
ivos teritorijas, 
skiriamas dide- 
aidmuo.

Galinis ruošia 
apie Mažąją 

. A. Senn para- 
: lietuvių kalbos 
sktus) ir ruošia 
ę bendrai apie 
ą. Instituto di- 
beveik užbaigė 
„The Problem 

tanian Bounda- 
jjo rašyti „His- 
raphy of Lith-

3, Institutas uo- 
ikalingiausią Ii- 

reikia, kad ir 
nt kiek pajudė- 
ama ir bent de- 
iaugiau parem- 
s. Nepaprastas 
astituto darbui 
deda.
ai plinta
liko gyvas ir 
zis ar gyvesnė 
kaip pavyzdžiui 
oracijos skyrius 
iksčiau paminė- 
lės išsiplatina, 
inteligentų pir- 
eles gavo dova- 
įpie 20 jų atsi- 
odeliu ar auka, 
ido laiko bent 
i. Visa eilė di
li jų nei piršto 
am kultūriniam 
lėti. Nesąžinin- 
iti, kad vienas 
ktų ir pinigus, 
:istų ir dovanai 
mtinėtų reika- 
Tatūrą.
mėnesį Institu- 
ie sekretoriaus, 
Lupydamas sun- 
čias lėšas. Sku- 
gelba Institutui 
šiai reikalinga: 
maldaujame.
azys Pakštas, 
uit. Inst. Direk. 
. Kenwood Ave.

Chicago Ill.

Visi tie ir geri. Jie seka pasakas ir 
abejo, reiiį 
tą akciją Ino tėvynė ...
na, kad, į S k a i t a n t šiuos žodžius 
Vilnius $ 
brangus į 
jos simboį 
būtų gryni 
niai, lenkus 
tikrovei: jį 
kalbos pož?

inuoja dainas. Ar ne graži

ieš akis praslenka Lietu- 
s gamtos vaizdai visame 
vo gražume, čia štai — 
irgaspalvės gėlelės žybčio- 
laukų žalumoje, ten toliau 
rželiai svyruonėliai liūliuo- 
bangomis, tai tvirtuolis ą- 
olas siekia plačiomis savo 
komis mėlynųjų padangių. 
Žydinčių ievų ir alyvų kva- 
s svaigina preivį, o jo akįmokairliį

parodė te vylioj a daugiaspalvių žie- 
tik iš lent 
davo. Tai. 
kad ir leį 
yra Vilniau1 
nekalbanti °^a^s lankydami gėlėlės, 
kus, —irf. lz£*a bitelės sukdamos ra- 
nepriklausE 
mo akte irt1 
cijoje Vili.
sostinė, itJ v. v.
tautos t!as osiancl4 nuskų paslap- 
Lietuvos ak 
neįmanoma 
nil}, valdoL

vainikai, erdviai nusitiesę 
rželių lysvėmis, žaidžia 
igvasparniai drugeliai sau-

spinduliuose, lengvais

apie žiedų taureles. Pauk- 
ilių čiulbėjimo aidai sklin- 
; žavingai po visą kraštą, 
irlendami upeliai išlieja

, kurios tik lietuvės šir- 
iai tesuprantamos.
[r jauti, kaip visa Lietuvos 
mtos grožio meliodinga 
įfonija kasdien gaivina iš• vi , kX X. Vx X X X^J W A K LX kJ kA A X A LX X v X X X IX* AkJ

l ’gintą pavergtos lietuvės mu taikiam |® 
bą, kad Ik 
niy esančios

ą. Tyliai įkvėpia jai drą- 
I ir ištvermės, pasiryžimo

kantriai klampoti sunkiu 
priespaudos keliu.

Prie žalumose paskendusio 
smutkelio pavergta lietuvė 
atvira širdimi nuoširdžiai 
dėkoja Aukščiausiajam, kad 
jai lemta vargas vargti savo 
numylėtoje žemelėje, kur vi
sa aplinka nuo pat kūdikys
tės dienų jai įkvėpė tėvynės 
meilę, kur jai taip džiaugs
mingai teko pergyventi Ne
priklausomos Lietuvos die
nas. O su kiekvienu padėkos 
žodeliu ji siunčia savo karš
tas maldas už visus tuos ne
laimingus brolius - sesutes, 
daug baisiau skurstančius iš
trėmime, svetimo Sibiro lau
kuose.

Ir skurde ir varge, nelem
ta ištremtiesiems klausytis 
lakštingalos giesmelės, ne

lemta jiems kvėpuoti tyru 
Lietuvos laukų oru. Ne jiems 
žydi didžiagalvės pinavijos, 
ne jų akys mato siūbuojan
čius rugių laukus. Tik atsi
minimuose jų išvargusios sie
los? ilgesio kančios raižomos 
pravirksta ir tylutėliai šau
kia: — Graži tu, mano tėvy
ne! Nejaugi nebus lemta 
nors savo kaulus palaidoti- 
tavo šventoje, juodoje žeme
lėje?! Ir kodėl gi likimas 
mums toks žiaurus? Ar tik 
todėl, kad mes tave, brangi 
tėvyne, taip mylėjome?! Lie
tuva! Per amžius tu buvai ir 
būsi, graži mūsų tėvvnė!

Laimutė.

Apie pavasarį aš tau dainuosiu, 
Apie lankas gėlėmis iškaišytas. 
Giedos lakštingalos . . . siūbuos vėl uosiai, 
Vėl čia viešės puikus birželio rytas.

Man taip graži bus žemė ta gimtoji;
Žiedai, laukai, dangus ir debesėliai,
O mylimiausia mylimoji,
Tu mano tėviškėle —

Pasaulis mane džiugins, man šypsosis 
Ir visa bus gražu, lyg pirmą kart matyta, 
Giedos lakštingalos . . . siūbuos vėl uosiai — 
Vėl bus puikus, gražus birželio rytas.

AKIŲ PRIEŽIŪRA

Keliavusieji po kitus kraš
tus tuojau pastebi, kad Ame
rikoje daug daugiau žmonių, 
ypač jaunimas, nešioja aki
nius. Vieni aiškina, kad Ame
rikoje žmonėms tenka susi
durti su didesniu triukšmu, 
bildesiais, kas ir nusilpnina 
nervus. Daktarai gi tvirtina, 
kad Amerikoje daug geriau 
yra išvystyta tos srities me
dicina, geresni yra tinkrini- 
mo pabūklai, todėl ir mažiau
sius akies silpnumus greičiau 
pastebi ir juos kontroliuoja. 
Įvestas mokyklose akių tik
rinimas, iš pat pradžios ne
leidžia vaikams su silpnomis 
akimis užtęsti jų akių prob
lemos. Ir kituose kraštuose 
yra lygiai tiek pat akių nusil
pimų ir įvairių komplikacijų, 
tik jos mažiau tikrinamos, 
nekreipiamas dėmesys.

Vasaros dienomis artinan
tis, reikia nepamiršti ir akių 
priežiūros. Reikia kiek gali
ma vengti skaisčių saulės 
spindulių, ryškios elektros 
šviesos. Tamsūs akiniai vidu
dienio metu labai palengvins 
akies nervų įtempimą.

Siuvant, rašant, dirbant 
tokius darbus, kurie reika
lauja atidaus žiūrėjimo ir dar 
net iš arti, akims suteiksime 
poilsio, jei karts nuo karto 
surasime progos pabūti pla
tesnėje erdvėje, laukuose. 
Kad ir labai trumpas pabuvo
jimas gamtoje suteiks akims 
poilsio.

Išvargusioms akims pa
lengvinti labai tinka kompre
sai. Ko mpresams galima 
vartoti boraxo (boric acid) 
skiedinys arba skiedinys, pa
darytas ir trijų dalių van-
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Kas būtų žmogus, kad jis 
negalėtų išreikšti savo išvi
dinių jausmų ir troškimų? 
Kad negalėtų džiuginti savo 
akies ir ausies, nei stiprinti 
savo širdies tuo, kas nemato
ma glūdi tamsioje sielos gi
lumoje?

Kad mes negalėtume nei 
kalbėti, nei rašyti, nei dai
nuoti, nei piešti, kad neturė
tumėm nei kanklių, nei smui
ko — kokie liūdni ir nebyliai 
būtumėm! Tada ir mūsų iš
vidinis gyvenimas turėtų už
migti dėl to, kad nebegalėtu- 
mėm jo išreikšti, parodyti. 
Nes parodymas bei išreiški
mas tai nėra tuščia forma — 
išreiškimas gaivina ir ragina 
išvidinį gyvenimą.

Foersteris

Jei mokėsi artimo silpny
bes iškentėti, nesunku bus 
tau jų išsisaugoti.

dens ir vienos dalies—witch 
hazel. Į šaltą skiedinį pamir
kyti vatos gabalėlius ir ku
riam laikui uždėti ant akių. 
Tokie kompresai atgaivina ir 
labai pavargusias akis.

Įvairiems smulkiems dar
beliams geriausiai tinka die
nos šviesa. Reikia vengti ryš
kios elektros šviesos, nes il
giau prie tokios šviesos pa
dirbėjus pradeda galvą skau
dėti, nors dar akys ir nesi
jaustų labai pavargusios. Pa
rinkimas tinkamos šviesos 
savo darbo kambaryje pagel
bės išlaikyti akis sveikas.

Pasirodžius dažnesniems 
akių negalavimams, ilgai ne
laukti ir nebandyti naminiais 
vaistais išsigydyti, bet neati
dėliojant kreiptis pas gerą 
akių gydytoją. Akys yra 
brangus žmogaus turtas ir 
labai dažnai per mažai įver
tiname, per maža dėmesį 
kreipiame joms sunegalavus.

Marytė.
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VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Pabaiga)
•Bet Eugenija jau pradėjo eiti. Bezickas prišokęs 
vėrė ją už rankos.

- Kas čia? Leisk mane, tamsta! Ne, tai šauksiu pa
bos.
- Ir aš šauksiu. Panie Konstanty!
- Kas gi čia dabar — klasta, sąmokslas?! Leisk 
ne!
i taip smarkiai pasipurtė, kad Bezickas vos ant ko- 
šsilaikė, bet rankos nepaleido.
- Panele Eugenija! Pereikim sieną — į tėvynę! Ten 
įtoji Lenkija mus laukia. Didinga, garbinga Lenki-

įervingai šniokšdamas, Bezickas traukė Eugeniją 
inkų pusę. Bet šiuo kartu Tautgėlaitė energingu 
stu ištraukė ranką iš Bezicko gniūžtės ir garsiai su-

— Užpuolikas! Gelbėkit!

la ponas Ksaveras jau be ceremonijij riktelėjo:
— Ei, Konstanty! Glušas! Ko, durniau, ten žiopsai? 
: į pagalbą!

Ii7hniwlargybinis nč kartą neatsigrįžo. O gal tai nė ne 
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JĮšas? Trumpokas, bet kažkoks stambus, petingas, 
[a laiko spėlioti, nes užpakaly kažkas pašiepian- 
i riktelėjo: 
— Šitaip!
Bezickas krūptelėjo, atsigrįžo ir pajuto, kad jam ko- 
Įper kelius linksta. Prieš jį lyg iš žemės išdygęs sto- 
o Andrius Stuobrys. Dabar jau ir sargybinis atši
lo ir plačiai šypsodamasis ėjo artyn. Bet tai visai ne 
įsas. Tai — Viktoras Tautgėla.
L Aš ne kurčias, ponas poručnike, — tarė Eugeni- 
įbrolis. — Bet kadangi šaukei Glušą, tai aš neatsilie- 
U. Aš gi — ne Glušas. Ha-ha-ha!
Į- Ha-ha-ha! — suaidėjo Eugenija.
Jro pusiau nuslopintą sąmonę Bezickas tik tiek te- 

Dievas -'|okė, kad Taugėlai vėl iš jo juokiasi, 
pasaulį | ---------o---------

kios Py L_ Viktorai! Veskis belaisvį ir panelę namo. Čia bus 
jis skiria*-|fyneS- 
pasiuntiny L Kur? — 
kurį gerai :r 
ir pats y” 
kiu ar toH 
prie Dievo u 
mo šioje m

Pačia® J 
reiškia 
eitim ir

nustebo Viktoras.
ndrius ranka parodė į lenkų pusę. Ten būrys rai- 
į šuoliavo prie lietuvių sienos. Andrius skardžiai 
tilpę. Iš krūmų iššoko būrys lietuvių pėstininkų ir 
oiai rikiavosi atakai atremti. Ore suskambėjo griež- 
lalčiaus komanda:
- Šautuvus parankiui! Šaut, kada įsakysiu!
ęnkų raiteliai, prilėkę prie sienos, pradėjo stabdy- 
ibėgusius arklius. Tokios staigmenos jie nelaukė, 
į- Kautyniij nebus, — tarė nusivylęs Viktoras.

— Tai ir gerai,—atsakė Andrius. —Tačiau, jei ponai 
lenkai nori, labai prašom.

Ponai lenkai kautis nenorėjo. Jie pasitraukė. An
drius su Galčium linksmai pasisveikino. Jų veiduose 
plati šypsena. Jie puikiai įvykdė Glušo sumanymą, tik 
truputį ne taip, kaip Glušas buvo planavęs. Bezickas at
sipeikėjo ir, nežiūrint baimės, taip supyko, kad neiš
kentė neburbtelėjęs:

— Gėda jums, litvinai, taip klastingai elgtis!
Karštuolis Viktoras šoko jį mušti, bet Andrius, gar

siai kvatodamas, liepė Viktorui susilaikyti.
— Leisk tam juokdariui pasisakyti. Ir visam gyve

nimui atsimink, kad jo lūpomis kalba visa Lenkija. 
Lenkai niekad nepasikeis.

---------o---------
Lenkai nepasikeitė. Vilnius. Ultimatumas. Dancigas. 

Karas. Pražūtis. Lenkija, klastomis pagrįsta, nuo klai
dų ir netvarkos žlugusi, likimo tiek pamokyta — vėl 
grįžta į senąjį kelią. Fanaberijos tebepilnas, kietai su
kandęs snapą, baltasis erelis skersomis į Vilnių žiū
ri. Nebelinksmos jo mintys, nes ten vyrauja — Vytis.

--------o---------
Epilogas

Praslinko dvidešimts metų. Lietuva sustiprėjo. Jau
na dvasia atgaivino seną kūną, praeities prityrimas su- 
sijo su nauja atgimusios tautos energija ir pradėjo 
skleisti laisvės pavasario žiedus. Valstybė įstojo į nor
malias vėžes ir išskėstomis burėmis plaukė į pažangos 
jūrą. Visur džiugu, visur gera, visur pilna vilties. At
ūždavo ir debesų — koks be jų gyvenimas? Atėjusi 
audra dar daugiau pabrėždavo ramios laisvės vertin
gumą ir, jai nuslinkus, pilka gyvenimo eiga atrody
davo kur kas patrauklesnė. Amžiais prislėgtas lietuvis 
pagaliau išdrįso tarti pasiryžimo žodį: „laisvės ragavę, 
jungo nevilksim.”

Kautynėms pasiliovus, nutrūko ir heroiškos epopė
jos žygdarbiai. Kariai virto artojais ir ūkvedžiais.

Andrius apsivedė su Eugenija ir apsigyveno Pilė
nuose. Tautgėla tiek sulietuvėjo, kad nesipriešino Eu
genijos pasirinkimui.

— Dabar demokratizmo laikai, kuriems dukrelė ne
pajėgė atsispirti. Ką bedarysi. Tačiau jis puikus vyras. 
Tik gaila, kad ne bajoras. Bet — širdis ne kareivis, į- 
sakymų neklauso. Pagaliau kaip nors sugyvensime.

Ir ne kaip nors, bet puikiai Tautgėla su Andrium 
sugyveno. Senas dvarponis pastebėjo, kad jo žentas tu
ri įgimtą kilmingumo pojūtį. Tikras bajoras, tik herbą 
prisegti. Tik ot ta pavardė . . .

Bet vienas gimnazijos profesorius jam kartą paste
bėjo, kad lietuvių pavardės, galūnėmis as, is us, tapa- 
tingos gaikų ir romėnų pavardėms — vadinasi, senes
nės už lenkiškąsias. Tautgėla susimąstė. Tegu bus ir 
taip. Tad Stuobrio nereikia gėdytis.

Lenkų ultimatumo metu Tautgėla tiek pasipiktino 
lenkų susibičiuliavimu su vokiečiais, kad krimtosi, 
krimtosi, neišlaikė sukrėtimo ir — pasimirė.

Andrius Stubrys paveldėjo Pilėnus, nes Viktoras ne
manė vestis nei ūkininkauti. Jis pasiliko kariuomenėj 
ir pasiekė kapitono laipsnio. Ultimatumo metu jį turė
jo laikinai pasodinti kariškoj nuovadoj, nes būtinai ver
žėsi sukelti savo kuopą ir pulti lenkus.

Jonukas apsivedė su Onyte ir apsigyveno pas uoš
vius. Tikslus, geras karys, virto geru ūkininku.

Glušui pavyko iš arešto pabėgti ir išvengti karo teis

Laiminga Burokėlių Sriuba
1 svaras neriebios avienos, 

% svaro neriebios kiaulie
nos,

1 svaras jautienos kaulų,
8 stiklinės vandens (ar 

daugiau),
4 salėrų gabalėliai,
4 svogūnai,
4 bobų lapai,
2 šaukštai druskos, 

i/2 šaukštuko kminų,
3 pipirai, (ar daugiau),
5 gvaizdikėliai,
2 didesni burokai, nevirti 

ir sutarkuoti.
IV2 citrinos sunkos,

4 šaukštai medaus,
10 jaunų burokėlių,

1 stiklas rūgščios grieti-
* nes.

Jaunus burokėlius iškepti. 
Mėsą ir kaulus užpilti vande
niu, sudėti salėrus, svogūnus, 
bobų lapus, druską, pipirus, 
kminus, gvaizdikėlius, užden
gus virti 1 ir % vai.

Išrinki mėsą ir kaulus. Du 
nevirtus ir sutarkuotus bu
rokėlius sudėki į koštuvą, per 
juos perpilki verdančią sriu
bą. Į perkoštą sriubą supilki 
citrinos sunką, medų, įpiaus- 
tyki ar įtarkuoki iškeptus 
burokėlius, ar tik dalį buro
kėlių, kas priklauso, kokio 
tirštumo sriuba norima gau
ti. Atšildyki bet ne užvirinki. 
Sriubą galima duoti į stalą 
su rūgščia grietine ir be grie
tinės. Taip pagaminta buro
kėlių sriuba turi gerą skonį 
ir gražią spalvą.

Virtą mėsą galima sunau
doti atskiram patiekalui. Iš 
sumaltos mėsos galima dary
ti blyneliai, pajus, ir pana
šiai.

Gegužės 25 dieną už šį Bu
rokėlių Sriubos receptą „Dai
ly News” paskyrė $5.00 do
vaną E. B., kuri buvo nusiun
tusi savo pačios sudarytą tos

sriubos receptą į Favorite 
Recipe Editor, The News, 
220 E. 42nd St., New York 
City. Patartina lietuvėms, 
turinčioms skanius ir skir
tingus valgių receptus, mi
nėtu adresu siųsti, surašant 
viską anglų kalboje. Pinigi
nės dovanos skiriamos kas
dien. Kodėl nepamėginus?

Braškių Musas
1 puodukas smulkiai su- 

piaustytų braškių, 6 šaukštai 
cukraus, 1 šaukštukas citri
nos sunkos, y2 šaukštuko 
tarkuotos apelsino žievės, 2 
kiaušinių baltymai.

3 šaukštus cukraus, citri
nos sunka ir apelsinų tarkuo
ta žievė sumaišyti su uogo
mis. Kiaušinių baltymus ge
rai išplakti su kitais 3 šaukš
tais cukraus. Įmaišyti pa
ruoštas uogas, sudėti į stik
lus ir gerai atšaldyti. Duoti į 
stalą su grietinėle arba iš 
trynių padarytų — geltonuo
ju sosu.

Geltonas Sosas
2 kiaušinio tryniai, 3 šauk

štai cukraus, % šaukštuko 
druskos, 2 stiklai karšto pie
no, y2 šaukštuko vanilos.

Ištrinti kiaušinių trynius 
su cukrumi ir druska. Įmai
šyti karštas pienas ir virti 
ant lėtos ugnies kol tinkamai 
sutirštės. Ataušinus sudėti 
vanilą, atšaldyti. Šis sosas 
tinka prie ledų, vaisių miš- 
rainės, pudingų, muso.'

mo už išdavikišką su lenkais susidėjimą. Buvo paska
lų, kad į Lenkiją išdūmė.

-------- o---------
Garbinga diena. Vilniaus atgavimo iškilmės. Gat

vės šventadieniškai išpuoštos. Vytis įžengė į savo sos
tinę. Paradas. Raiteliai, išdykusiai ant balnų svyrinė
dami, mankštino besimuistančius įsiganiusius žirgus. 
„Ir štai atjoja šimtas bernelių, keturi šimtai žirgų ko
jelių.” Jau nebe šimtas, bet tūkstančiai. Gražioji ly
tis šeria savo akis stambių, petingų karių vaizdais. 
„Širmieji žirgužėliai, jaunieji berneliai.” Tai vis karin
gi lietuviai. Mintis skrenda į Kęstučio ir Vytauto žy
gius. Yra matę mūsų berneliai Maskvos ir Marienbur
go mūrus. „Sudrebėjo Gdansko vartai — tra, ta ta!” 
— griausmingai aidi kariška daina.

Minia. Nesutramdomo džiugesio šauksmai aidu atsi
muša į Gedimino kalną. Senas Vilnius prabilo — lie
tuviškai. Valio Vytis! žmonių veidai įkaitę, akys ryž
tingumu žėri. Vilnius mūsų. Daugiau iš savo rankų jo 
nepaleisim!

-------- o---------
Susirinko visi seni pažįstami. Štai Andrius su žmo

na ir dviem gimnazistais įpėdiniais stebi Viktorą Taut- 
gėlą, ulonų pulko prieky, pentinais kiršinant ir taip 
jau įsiūtusį žirgą.

— Tėti! — prabyla sužavėtas Andrius — sūnus, — 
koks mūsų dėdė karingas. Ir aš toks būsiu?

— Uhu! — girdėt patenkintas tėvo atsakymas.
— O aš, mamyte, būsiu gusaras! — tempia ją už 

rankovės jaunesnysis.
— Taip, Geniuk, taip! — patikrina džiaugsmu alsuo

janti Eugenija.
Čia pat Vaišmantas su Bitinu. Vaišmantas labai pa

senęs, bet Vilnius jam nuėmė nuo pečių dvidešimts 
metų amžiaus. Budrus ir gyvas po senovei Bitinas 
kašką kužda į ausį nuraudusiai savo žmonai — vilnie
tei. Apysenis, Pataška, Storpirštis — išsitarnavusieji 
veteranai — su kariais nebemaršuoja, bet žinovų aki
mis stebi miklią, ryžtingą kariuomenės eiseną. Jų akys 
žiba, kojos mina į kariško maršo taktą.

— Mes taip eiti nemokėjom. '
— Bet kaip kovojom!
— Kovos ir jie. Visko teks paragauti.
Štai ii’ kita grupė. Mikulis. Pilvutis ir — Kazelėkas. 

Ugnis ir vanduo. Kazelėkas jau patriotas. Pripažino 
Lietuvos autoritetą ir galvą už ją guldo. Kiek įmany
damas Pilvutį kamuoja.

— Tamsta žadėjai atsiversti, o vis, girdėt, tebedie- 
viauji. Kam skersomis žiūri į mūsų kariuomenę? Nesi- 
rūpink^ji prie revoliucijos neprileis.

Pilvutis nusispiovė, bet pyktį sulaikė. Bet neiškentė 
neatsikirtęs.

— Ir vėl pamelavai. Atsiverst niekad nežadėjau. 
Tik daviau žodį revoliucijos metu tavęs nepakarti. Bet 
dabar nežinau, ar savo žodį išlaikysiu.

Čia pat stovįs Pusdešris nusikvatojo, tik nežinia iš 
ko: iš Pilvučio, ar iš Kazelėko. Mikulis nusispiovė, bet 
tik šiaipjau, vien charakteriui išlaikyti. Kariuomenės 
paradas ir jam įspūdžio padarė. Prie tokios buržuiš- 
kos nuotaikos (čia vėl nusispiovė) su revoliucija bus 
sunkoka. Teks palaukti.

Prie Stuobrių pribėgo įkaitęs Galčius. Senas karys 
eisenoj nedalyvavo, bet erelio žvilgiu ir tėvo širdimi 
stebėjo žygiuojančią jaunąją Lietuvą.

— Žiūrėk, Andriau, kokius stebuklus drausmė pa
daro! Aš visados sakiau ir sakysiu: drausmės,, draus
mės ir dar sykį drausmės! Kaip mane gyvą matai.

Andrius tik galva lingavo ir tylomis paradu gėrėjo
si. Staiga nugirdo kažką sakant:

— Nastojaščaja staraja gvardija!
Tai rusiškai. Bet Andrius, rusų gimnazijos moki

nys, puikiai tai suprato. Kažkas mūsų kariuomenę su 
senąją gvardija palygino. Ir Galčius rusų kalbos dar 
nebuvo pamiršęs. Ir jis suprato.

— Kas čia būtų per vienas, tas rusas, lietuvių rikiuo
tės mylėtojas?

Apsidairė. Taip, tai šis rusiškai prakalbėjo. Visai ne 
lietuviškas tipas. Lyg matytas. Pažvelgė atidžiau — 
tai Pomadinas! Šalia jo kažkoks aukštas liesas, kiek 
nužilęs ponelis. Tai lenkas. Lenką ir nuluptą pažintum. 
Jis lietuvių negiria, tik kažką piktai niurna. Andrius 
lyg nugirdo „psiakrev.” Nugi — Bezickas! Jis kažką 
negarsiai kalba greta stovinčiam apymažiam žmogu
čiui. Andrius štai ką nugirdo:

— Konstanty! Litvinai į mus žiūri . . .
Glušas neria į minią. Bet anuo du nė krust.
— Areštuot juos! — karščiuojasi Galčius.
Andrius jį sulaiko.
— Nesikarščiuok, Nikodemai. Glušas jau pabėgo. 

Nepagausi. Jis žino, kad jo sąskaitos su Lietuva nesu- 
vestos. Bet šituo du oficijaliai, matyt, tvarkoj, kad ne
bėga. Nieko jiems nepadarysi. Pagaliau — čia jo bal
sas perėjo į kuždesį — šiandie su rusais reikia skaity
tis .. .

Galčiaus kaktą perskėlė gili, griežta raukšlė. Su
gniaužė kumštis ir prisiminė — Soldau. Senam kariui 
sunku savo jausmai tramdyti. Deja, reikalas priver
čia .. .

Bet — nieks tenedrumščia šios dienos nuotaikos. 
Vytis vyrauja!

Vytis nebevyrauja. Kauno gatvių tylą nutraukė Šo
peno muzika — liūdnai žavingas palaidojimo maršas. 
Neilgai jis skambėjo. Pasigirdo griežtas į duris beldi
mas. Skambinusioji liūdną' maršą jauna šeimininkė 
nervingai sukruto ir bėgo atidaryti. Prieš ją stovėjo 
komisaras. Kietu, kad ir mandagiu balsu jis prabilo:

— Piliete, nemoki pagerbti revoliucijos. Liūdnai 
skambinate. Gi dabar džiugesio laikas. Proletariatas 
laimėjo. Tik linksmai skambinti tegalima ir tai — vien 
revoliucinę muziką.

— Atsiprašau, aš nežinojau, — drebėjo šeimininkė. 
— Bet mano vyras . . . Užvakar išėjo iš namų ir . . . 
nebesugrįžo . . .

— Grįžti ar negrįžti tai jo privatinis dalykas, — 
burbtelėjo komisaras. —Dėl buržujaus išnykimo revo
liucinė nuotaika kentėti neprivalo. Šiuo kartu tik per
spėju. Toliau liūdna muzika nebus pakenčiama. Skam
binkit linksmai, o jei ne — tamsta pati kui’ išėjus gali 
nesugrįžti . . .

Šeimininkė žemai padėkojo už perspėjimą. Ji buvo 
pamiršusi, kad valstybė viską pavergė: žemę, namus, 
mantą, kūną, dūšią, spaudą, meną . . . Koks geraširdis 
komisaras — vis dėlto perspėjo. Galėjo ir neperspėjęs 
atvykti nakčia su sunkvežimiu ir . . .

Kauno gatvėse nebeskamba liūdnas Šopeno maršas. 
Jis aidės tik širdyse iki — atsikėlimo.

(Galas)
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Linauskienė, p.
A. Žvingilaitė,

Geg. 24 d. į Oregon valsty
bę išvyko kun. T. Poška, ku
ris paskutiniu metu buvo Ma
rianapoly. Jis ten paskirtas 
kapelionu į aviacijos bazę.

4 džiaugiasi 
tarpo 

(Apaštalo — 
į, pažerecko, 
jjmovysk. T. 
iį i šv. Jo- 
>je,Brookly- 
įais 35 jau- 
jį kunigus.

Dinina Paže
my Karalie- 
jriai, žinomi 
įlinkėję vei- 

; darbuotojai 
jriugi j ose, 
įkę savo sū- 
įaugiasi ne 
ra parapija, 
2nas išauklė- 
ivasioj, gra- 

jriiĮ kalbą, 
įkim. Anta- 
; pasisekimo

“AMERIKOS” PIKNIKAS PAVYKO Newtown, Pa.

Philadelphijos Žinios
„Amerikos” piknikas ge-(lančiūnas, vikaras V. Vėžis 

gūžės 31 d. gražiai pavyko, ir šv. Jurgio par. vikaras J. 
Visi dalyviai patenkinti, nes 
galėjo pasilinksminti ir pa
simatyti su pažįstamais, bro
liais lietuviais. Pikniko daly
vius linksmino Sutkaičio or
kestras. Visus džiugino Broo- 
klyniečių St. Paltanavičius 
su armonika. Tai tikrai lie
tuvių prietelių nuoširdus pa- 
sivaišinimas. Toks didelis 
skaičius svečių iš Brooklyn© 
ir toks jų sveikas linksmu
mas nustebino ir Philadelphi- 
jiečius, ir jie dabar jau ruo
šiasi atvažiuoti į Brooklyną 
ir panašiai smagiai pasirody
ti. Lietuvis magikas J. Ra
čiūnas tikrai visiems keistų 
dalykėlių parodė, kiekvienas 
galėjo pats matyti ir žiūrėti, 
kaip tas viskas vyksta, ir ne
galėjo pagauti jo „monų.”!

Laimėjimo 1 dovaną gavo 
J. Buividienė, Palmyra, N. J. 
$10; $5 laimėjo Teresė Sa- 
baitė; „Amerikos” prenume
ratą laimėjo šie rėmėjai: V. 
Briedienė, Stella Kernagis, 
Mrs. J. Adomaitis, Julija Tri- 
bulaitė ir brooklynietis T. 
Cirkelis. Specialią dovaną, K. 
Dryžos paaukotą, gavo Vit
kauskas. Po $1 laimėjo: Ire
na Kavaliauskaitė, A. Andri- 
lionis, J. Konstant, A. Anu- 
sky, A. Balčiūnas.

„Amerikos” piknikas Mi- 
kolaičio parke, Eddingtone, 
gegužės 31 d. gražiai pasise
kė. Jį ruošė „Amerikos” bi- 
-čiuliai ir rėmėjai Philadelphi- 
joje. Piknike daug žmonių 
nuoširdžiai dirbo. Apie juos 
galėsime pranešti kitame nu
meryje. Vyriausiu pikniko 
globėju buvo kun. Stasys 
Raila. Pikniko šeimininku 
buvo Pr. Pūkas, o šio padė
jėju—niekada nepavargstan
tis veikėjas Kazys Dryža. Iš 
moterų daugiausia dirbo P. 
Mažeikienė, O. Unguraitė, 
Jurgaitienė, Balčiūnaitė ir 
visa eilė kitų, kurių vardus 
sužinosime kitame numeryje.

Piknikan buvo atsilankę 
vietiniai kunigai: šv. Kazi
miero par. klebonas Ig. Va-

Bagdonas. Buvo atsilankęs 
net kun. Dr. J. Vaškas, Ma
rianapolio kolegijos rekto
rius.

Iš toliau atvykusių svečių 
pažymėtini: Lietuvos gen. 
konsulato atašė Anicetas Si
mutis su žmona, neseniai iš 
Lietuvos atvykę Vyt. Abrai- 
tis, Petras Mačiulaitis, „A- 
m e r i k o s” bendradarbė F. 
Bernotaitė, St. Žostautaitė, 
M. Jasiukynaitė, O. Jackevi
čiūtė ir L. Šerkšnys, dr-jų 
veikėjas, M. Varnis, šv. Jur
gio par. jaunimo veikėja O. 
Zajankauskaitė, L. Vyčių 41 
kp. sekr. G. Zovytė, visas „A- 
merikos” štabas ir kiti, kurių 
pavardžių neteko sužinoti.

Philadelphičių tarpe ma
tėsi rašytojas Kaz. Vidikaus- 
kas, muz. J. Mickūnas (jam kus. 
teko smarkiai ir padirbėti 
piknike), muz. Pr. Staniškis, 
muz. A. Dzikas, Moterų S-gos 
kuopos S. W. Philadelphijoj 
pirm. M. Karbauskienė, grab. 
J. Kavaliauskas su žmona ir 
visa eilė kitų.

Piknike buvo apie 700 as
menų. Būtų buvę ir daugiau, 
jei ne painios susisiekimo 
kliūtys—mat, negauta auto
busų, tad tik automobiliais 
„piknikieriai” atgabenti.

Tvarka buvo tikrai pavyz
dinga. Parko vartuose buvo 
iškeltos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos. Orkestras gro
jo nuo 2 vai. p. p. Jaunimas 
linksminosi ir šokių platfor
moje ir žaliojoj pievelėj. Po 
visą parką skambėjo lietu
viškos dainos.

Tikrai piknikas visais at
žvilgiais buvo gražus. Apie 
jo medžiaginius davinius bus 
galima paskelbti kitą kartą. 
„Amerikos” draugai Phila- 
delphijoje tikrai pasirodė 
nuoširdžiais savo spaudos rė
mėjais. Garbė ir padėka 
jiems už tai.

Tegyvuoja susipratę Phi- 
ladelphijos lietuviai katali
kai, savo spaudos rėmėjai!

Philadelphijietis.

NEUŽMIRŠTA
Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS ŲRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

— *

Mūsų jaunimas palaiko 
draugystę su kareiviais, ku
rie išėjo iš mūsų parapiios. 
Nuolat už juos meldžiasi, o 
draugijos rašo laiškus ir 
siunčia dovanėles. Ypač Vy
čiai ir Vytės nepamiršta sa
vo narių, kurie tarnauja ka
riuomenėj. Taip visi parašo 
laiškelius buvusiam vyčių vi
cepirmininkui M. Bigeniui ir 
neseniai išėjusiam į laivyną 
Edv. Ramoškai. Tai gražus 
jaunimo pavyzdys, kad nepa
miršta savųjų.

LTETUVIŲ RADIO PROGRAMA J
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. •

Direktorius f
ANTANAS DZIKAS «

3619 East Thompson Street 1
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937 I

p Tel. REGent 8881 g

| Juozas Balinsiąs į

S

LAIDOTUVIU 
DIREKTORIUS

3336 E. Topmson St. 
Philadelphia, Pa.

Tei. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai
V PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Juozapo Marijos Vila
Birželio 14 d. Juozapo Ma

rijos Viloj įvyksta tradicinis 
piknikas sės. kazimieriečių 
vedamos High School naudai. 
Laikas piknikui patogus ir 
malonus. Žiemą visą laiką 
tenka gyventi mieste, slan
kioti jo triukšmingomis gat
vėmis, nėra progos kur gau
ti tyro oro, ramios vietos. 
Dabar linksmo pavasario 
oras vilioja mus į laukus, 
platūs laukai pasipuošę nau
jais rūbais su gėlėmis, ban
guojančiais javais kviečia 
mus pas save pakvėpuoti ty
ru oru, pasidžiaugti jų gra
žiais reginiais. Juozapo Ma
rijos Vila kviečia lietuvius 
birželio 14 dienai pas save; 
ji randasi laukuose, turi gra
žų, didelį sodną, ūkį su žy-: 
dinčiais medžiais, ji labai 
primena Lietuvos ūkį ir lau-

Piknike rengėjai irgi 
maloniai užprašo visus lietu
vius, lietuves, ypač gi Phila- 
delphijoj gyvenančius minė
tai dienai į Vilą. Palikim šiai 
dienai triukšmingą miestą, 
savo kasdieninę pastogę, 
nuobodžius takus į dirbtuvę, 
ar į biurą ir vykim į tykius, 
šviesius laukus, kur vėjelis 
maloniai dvelkia, paukšteliai 
savo giesmes gieda, zuikeliai 
ir kiti žvėreliai slapstosi. Vi
los ūkis su savo gražiu klevų 
alėja, plačiu sodnu ir įvairio
mis gėlėmis laukia mūsų, pa
ruošė mums butų po sodno 
medžiais, ištiesė grindis 
minkšta, jauna žole. Vilos 
studentės laukia savo tėve
lių, brolių, sesučių ir pažįsta
mųjų pasimatyti, jiems pa
tarnauti.

Ne vienas gal nusiskųs, jog 
karo metu trūksta kelionei 
gazolino, sunku gauti auto
busai, traukiniu važiuoti ne
patogu. Tačiau prie gerų no
rų visas kliūtis galima nuga
lėti. Pataupykim gazoliną 
mūsų piknikui. Jeigu su au
tobusais turėsim sunkumų, 
galima patogiai važiuoti iš 
Reading Terminal stoties 
traukiniu į Holland stotį, 
jeigu atsirastų 300 važiuo
jančių. Taigi draugus kvie
čiame į darbą ir į talką. Su- 
ruoškim Philadelphijoj no
rinčių važiuoti į pikniką bent 
300 asmenų. Sudarius tą 
skaičių, turėsime savo spe
cialų traukinį.

Seserys už palankumą ir 
gerus darbus uoliai ir nenuil
stamai darbuojasi mokyklo
se, mūsų mergaites doroj ir 
geroj dvasioj auklėdamos, 
joms reikalingą mokslą teik
damos, jos savo maldose ne
pamiršta lietuvių ir pasiry- 
žusios yra nuolat melstis už 
savo geradarius.

Prie šios progos ne pro ša
lį bus priminti, jog mūsų Vi
los mokyklai gręsia pavojus. 
Lietuviai pilnai nesupranta 
ir nemato reikalo savo duk
reles religingai ir lietuviškai 
auklėti; leidžia jas į valdiš
kas, ar kitataučių mokyklas, 
nors kartais tenka tenai už 
mokslą mokėti dvigubai dau
giau, negu mokama Viloj. 
Mūsų mokykloj mergaitė už 
mokslą, pilną išlaikymą ir 
butą temoka $25 mėn. Ki
tataučiai katalikai, net ir ne- 
katalikai, supranta geriau už 
lietuvius tokių mokyklų 
svarbą, užtat jie noriai lei
džia savo dukreles į tokias 
mokyklas. Leidžiantieji duk
reles į Juozapo Marijos Vilos 
mokyklą džiaugiasi gražiu 
auklėjimu ir pigiu mokslu. 
Į Vilos mokyklą kasmet dau
giau ir daugiau stoja svetim
taučių mergaičių. Kadangi 
neatsiranda gana lietuvaičių

ĮŽYMIŲ VIENGENČIŲ SUKAKTIS

sėdžiavo a.a. kun. J. Navic-1 
ko Fondo komisija. Posėdyje 
dalyvavo prelatas J. Ambo- 
tas, kun. Dr. K. Urbonavi
čius, kun. J. švagždys, kun. 
J. Vaitekūnas ir kolegijos 
rektorius kun. Dr. J. Vaškas. I

Dabar čia smarkiai eina 
darbai prie Liurdo statymo. 
Jį pastačius, Marianapolio 
šventovės darbai bus baigti. 
Po kun. J. Navicko mirties 
visais šventovės darbais rū
pinasi T. marijonų provinci
jolas kun. Dr. K. Rėklaitis.

Mums čia „nortsaidėje” i laimingi Adomo sūnūs, 
gerai žinoma ne tik vien tarp 
lietuvių, bet ir kitataučių 
viengentė p. Emilė Žemaitie
nė, užlaikant savo: Emilia’s 
Hairdressing Parlor, 1201 
Green St., Phila., Pa., šį bir
želio mėnesį mini savo 30 me
tų sukaktį nuo atvykimo pir
mą kartą Amerikon; mat, ji 
kaip karšta Lietuvos tėvy
nainė - patrijotė, net gi du 
kartu iš Amerikos lankė tė
vynę Lietuvą, net troško jo
je ir ant visados apsigyventi.

Ponia Emilė Žemaitienė 
yra kauniškė, gimus iš tėvų, 
a.a. Stasio ir Elenos Valanti- 
niutės Katilių, kaime Buivy
džių, Joniškiu parapijos.

Jos vyras — nes kalbant 
apie ją, privalumas liepia žo
delį kitą tarti ir apie jį — 
viengentis Kristopas žemai
tis, tarp ko kito, truputį vė
liau yra atvykęs Amerikon, 
negu ji. Jis yra vilnietis, gi
męs iš tėvų Kristopo ir Leo- 
nos Stamavičiūtės Žemaičių, 
kaime Aukštakalniu, Dusme- 
nos parapijos. Jis yra asmuo 
pusėtinai mokytas. Didelis 
mylėtojas dainos, muzikos ir 
kitų šakų dailės ir jis yra 
vienas iš didžiausių mylėtojų 
Lietuvos. Jis, kaip ir kiti ne-

pa
vergtas meilės dievaičio Ku- 
pido, prieš šešeris metus vie
tinėje šv. Andriejaus bažny
čioje Sakramentu Moterystės 
susivienijo su p. Emile Kati
liūte.

Antros sukaktuvės
Kada kalbama apie sukak

tuves, manau, ne pro šalį bus 
užsiminti dar ir tą, kad čia 
visiems puikiai žinomo vien
genčio Jurgio Barvainio šie
met pripuola irgi sukaktu
vės, kadangi lygiai prieš 35 
metus jis atvyko Amerikon 
ir apsigyveno tarpe mūsų.

J. Barvainis gimė prieš 55 
metus, iš tėvų Mykolo ir Jie- 
vos Tanteriukės Barvainių, 
Tižionių kaime, Pušaloto pa
rapijoje. Atvykęs Amerikon, 
daug darbavos 
lietuvybei kol 
nebesipriešino; 
jau pusėtinai
sveikatoje. Barvainis dabar
tiniu laiku gyvena pas vien
gentį Praną Pūką, 609 N. 12 
St. Taip jam, kaip ir jo gra
žiajai kaiminkai, p. Emilei 
Žemaitienei, sukaktuvių pro
ga šaukiu: Ilgiausių mete
lių.

Bažnyčiai ir 
jo sveikata 
keletą metų 
jis šlubuoja

Jųjų Bičiulis.

Korespondentų Pranešimai
Montreal, Canada

Moterų Darbuotė Raudonojo 
Kryžiaus Naudai

Prie Kanados Lietuvių Ta
rybos įsisteigusi Mot. Labda
rybės sekcija savo kilniuose 
užsimojimuose stropiai dar
buojasi. Balandžio 26 d. pa
rapijos salėje ši moterų sek
cija surengė R. K. naudai iš- 
kilmingą vakarienę, kuri 
puikiai pasisekė visais at
žvilgiais. Darbščiosios rengė
jos patyrusios šeimininkės 
skaniai paruošė valgius, o 
publika skaitlingu dalyvavi
mu ir dosniomis aukomis 
gausiai parėmė.

Vakarienėje dalyvavo ke-

kandidačių į mokyklą, sese
rys priverstos yra priimti 
svetimtautes. Lietuviai, jei
gu jūs pagailėsit mokslo sa
vo dukrelėms, ar jas leisit į 
svetimas mokyklas, mūsų 
Vilos mokykla paliks katali
kiškoji, bet jau nebelietuviš- 
koji. Lietuviai, matykim pa
vojų ir susipraskim.

Tėveliai, vykit su dukrelė
mis į Vilos pikniką birželio 
14 d„ apžiūrėkit vietą, pasi- 
teiraukit ir sekančių mokslo 
metų pradžioje jas atvežkit 
į mokyklą auklėti ir mokyti.

Visi lietuviai, į Juozapo 
Marijos Vilos antrojo birže
lio sekmadienio tradicinį pik
niką!

Pikniko Rengėjai.

PAMALDOS

sv.Dievo Kūno pamaldos
Kazimiero parapijoj bus kaip 
Lietuvoj kiekvieną vakarą su 
mišparais, pamokslais ir pro
cesijomis. Birželio 4 d. pra
sidėjo novena į šventą Anta
ną.

lėtas R. Kryžiaus atstovių, 
kurių tarpe buvo ir R. K. De 
Lormier skyriaus pirminin
kė Mrs. Prevost, kleb. kun. 
J. Bobinas ir daug kitų žy
mių asmenų. Jų tarpe daly
vavo ir Amalgameitų unijos 
atstovas p. J. Jankauskas, a- 
merikietis.

Vakarienės metu pasakyta 
keletas reikšmingų kalbų. 
Sekcijos pirmininkė p. P. 
Juškevičienė pasakė įžangi
nę kalbą ir pakvietė p. Pre
vost kalbėti, kuri prancūzų 
kalboje išreiškė moterų sek
cijai ir visiems dalyviams 
dėkingumo ir simpatijos už 
paramą R. Kryžiui.

Jos kalbą persakė lietuviš
kai kleb. kun. J. Bobinas ir 
pagyrė lietuvius už skaitlin
gą atsilankymą ir parėmimą 
gailestingų darbų.

Pagrindinę ir puikią kalbą 
pasakė p. Jankauskas, nu
šviesdamas Raud. Kryžiaus 
reikšmę šio žiauraus karo 
metu, ragindamas ir toliau 
nenuilstamai darbuotis visos 
žmonijos vargams palengvin
ti.

Meninę dalį išpildė jaunos 
mergaitės. Kolonijos žymioji 
artistė Rūtelė Kilimonytė iš
pildė keletą puikių numerių; 
pašoko, padainavo ir padek
lamavo apie pavergtos Lie
tuvos vargus. J. Lukošiūtė 
puikiai paskambino pianu. 
P-lė Vaupšaitė labai gražiai 
padainavo solo. Kilimonytei 
ir Vaupšaitei pianu akompo- 
navo p-lė Eą Jakubauskaitė. 
Pagaliau varg. R. žižiūnui a- 
kompanuojant, sesutės Ži- 
žiūnaitės. Mikalauskaitė ir 
B. Aruzaitė gražiai sudaina
vo kvartetą.

Šių jaunučiu mergaičių 
gražiai išpildyta programa 
publika nepaprastai patenki
no. Tai džiugu ir sveikintina,

kad vis daugiau jaunuolių 
lavinasi meno srityje, iš ku
rių tikimasi susilaukti atei
tyje žymių asmenybių. Gar
bė tiems tėvams, kurie sten
giasi savo vaikų talentus ug
dyti.

Šioje vakarienėje Raudo
najam Kryžiui surinkta au
kų sekančiai:

P. Bakanas aukojo 5 dol., 
M. Vaišnora 4 dol., O. Kar- 
pavičienė 3 dol., kun. J. Bo
binas 2 dol., M. Pakulienė 1 
dol. 25c.

Po. 1 dol. aukojo: A. Stan- 
kienė, M. Andriulionienė, E. 
Girdauskienė, P. Liukaitienė, 
M. Liukaitytė, E. Vaupšienė, 
p. Norkeliūnienė, M. Leknic- 
kienė, M. Rugienienė, M. Vi
limienė, p. 
Kilimonienė,
p. Čelkienė, M. Žemaitienė, 
M. Lukošius, J. Vasiliauskas,
L. Gudas, A. Venckus, J. Jat- 
kus, K. Ližiūnas, J. Leknic- 
kaitė, J. Jankauskas, J. Alen- 
skienė, K. Ivaškevičius, O. 
Kuprevičienė, A. Vaškelis,
M. Vaikšnora, P. Yuškevičie- 
nė, W. Mitchell, M. Arlaus
kaitė, V. Griganavičius, M. 
Morkūnienė, p. Tamkevičius, 
p. Ramanauskienė, U. Šul- 
mistrienė, S. Pundžiuvienė, 
p. Paulauskas, p. Simijonas, 
F. Dubauskas, M. Jamulaity- 
tė, p-lė Talalaitytė ir J. Les- 
kevičius.

Smulkiais suaukota 14 dol. 
58c. Viso 71 dol. 83c.

Šioje vakarienėje įteikta ir 
16-tos vasario proga sukeltos 
R. Kryžiui pajamos.

Po 1 dol. aukojo: S. Las- 
kauskas, K. Grabauskas, M. 
Ivaškevičienė, M. Žinaitytė, 
J. Kilimonis. M. Mickuvienė, 
V. Ragulis, J. Leknickas, M. 
Aukštaitė, F. Dubauskas, J. 
Dunčikas, A. Navickas, S. Že
maitis, S. žižiūnas, D. Nor- 
keliūnas. K. Ivaškevičius, M. 
Morkis, O. Vilkaitienė, Smul
kiais surinkta 16 dol. 60c. Vi
so 34 dol. 60c.

Laimėjimas davė pelno 30 
dol. 75c. Iš viso per 16-tos 
vasario minėjimą sukelta 65 
dol. 35c. Šie pinigai, kartu 
su vakarienės proga surink
tomis aukomis, įteikti vaka
rienėje dalyvavusiai R. Kry
žiaus atstovei Mrs. Prevost.

Vakarienės pelnas sumoje 
73 dol. 54c. įteikta R. Kry
žiaus DeLorimier skyriui vė
liau, nes rengėjos turėjo pa
daryti apyskaitą. Tš viso R. 
Krvžiui įteikta 210 dol. 72c.

Šiam R. Kryžiaus pokyliui 
surengti ir vakarienės metu 
darbavosi: E. Vaupšienė, M. 
Ivaškevičienė, p. Mockevičie
nė, M. Vilimienė (iš V. E.), 
E. Lukošienė, S. žižiūnienė, 
J. Milienė, J. Leknickaitė, p. 
Liukaitienė, M. Vosyliūtė, p. 
Kilimonienė, B. Praspalaus- 
kaitė, J. Pasnokaitienė, A. 
Vasyliūtė, M. Vilimienė (iš 
Rosemont), K. Ivaškevičius, 
A. Navickas. M. Vaikšnora, 
M. Lukišius ir J. Kilimonis.

Vakarienei įvairiais pro
duktais aukojo: E. Vaupšie
nė, O. Šalkauskienė, K. Jaku
bauskienė, p. Ramanauskie
nė. A. Stankuvienė, K. Linau
skiene, J. Milienė, p. Mocke
vičienė, E. Lukošienė, P. Juš
kevičienė. M. Mickuvienė, S. 
žižiūnienė, J. Paznokaitienė. 
M. Vilimienė (iš V. E.), B. 
Prasnalauskaitė ir M. Ivaš
kevičienė. Rep.

Mokykloje jau eina pasku
tiniai egzaminai. Kolegistai 
jau seniau yra baigę ir išva- 
žinėję. Registruotų studentų 
šiais mokslo metais buvo 68, 
neskaitant tų, kurie turėjo 
pasitraukti. High School šie
met baigia 29.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais Marianapoly ren
giama liepos 4 d. Lietuvių 
Diena. Joje kalbą sakys pul
kininkas K. Grinius.

Paterson, N.

P. B,

Marianapolis
kadMalonu pasidžiaugti, 

iš Marianapolio Alumnų šie
met keturi yra įšventinti į 
kunigus. Tai J. Lukšys, St. 
Lukšys, L. Pečiukevičius ir 
B. Mažukna. Marianapolio 
auklėtinių kaskart gausėja 
atsakingose pareigose.

Kun. Ai 
geg. 31 d 
Angelų I

srsavo pirmą- 
s šv. Mišias

jpijos bažny- 
4 gegužės 31 
2 patarnavo: 
iis, arkikuni-

Parapijos Piknikas
Parapijos metinis piknikas 

ir išvažiavimas įvyks sekma
dienį, birželio 14 d., naujam, 
gražiam parke, Lindbergh 
Park, Sicomac Road, North 
Haledon, N. J. Vieta yra vie
na iš gražiausių New Jersey. 
Pradžia 1:30 vai. p. p. Įžanga 
tik 35c. Visi Patersono ir j 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

40 Valandų Atlaidai
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

40 Valandų Atlaidai bus bir-1 
želio 28, 29, 30 d.d. Pamoks-1 
lūs sakys visiems žinomas ] 
garsus pamokslininkas Tė- i 
vas Aukštikalnis, Jėzuitas.

Nauja salė
Naujos parapijos salės j 

statymo darbas pradedamas, i 
Planai jau pagaminti. Vei
kianti komisija jau sudary
ta: garbės pirm. kun. J. Kin
ta, pirm. Jurgis Yesolaitis, 
vicepirm. Petronė' Marčins- 
kienė, sekr. Ona Vaičaitė, 
fin. sekr. Bernardas Obelevi- 
čius, iždo globėjai Jonas Ce- 
lencevičius ir Ona Drobniene.

Šie asmenys yra komisijos 
nariai: Juozas Lekavičius, 
Stasys Jackevičius, Ona Obe- 
levičiūtė, Dorotėja Dutkiūtė, 
Antanas Skubąs, Pranas No
reika, Marija Gloniauskienė, 
Anelė Noreikienė, Barbora 
Vyčienė, Josephine Korop- 
sak, Antanas Bieliūnas, Ka
zys Ivaška, Juozas Marcins- 
kas, Antanas Stankus.

Patersonietis.

Metus Marianapoly profe
soriavęs, kun. J. šaulys geg. 
24 d. gavo perkėlimą ir tą pat 
dieną išvyko į Waukegan, 
Ill. Ta naujiena visiems Ma
rianapoly je buvo visai ne
laukta.

DARBO TARNYBA”

lietu

bolševiz:

Per Kauno radiją 
kartus per dieną 
jaunuoliai vis raginami 
ti į Vokietijos „darbo 
bą”. Girdi, „iš
siaubo išlaisvinti j 
turi pareikšti dėkingumą iš 
vaduotojams ir užsirašyti į 
darbo tarnybą”. Dirbti tek
sią arba Vokietijoje, arba 
„rytų generalinėse srityse” 
(taip vokiečiai dabar vadina 
Pabaltijo valstybes). Kitame 
pranešime gi pasakyta, kad 
būsią dirbama „tik Vokieti
joje”. Vokiečiai rengia net 
specialinius mitingus propa
gandai už šią „darbo tarny
bą”.

ji Raugalas, 
Sesija atly
dį bažnyčią. 
2 daug svečių 
jriaus; žmo- 
J bažnyčia, 
ą prikimšta, 
į pasakė do- 
i K. Žvirblis.
•, Palaiminimas 
rentų ir po to 
imino visus

rinko pe 
cijantas 
sveikinu

Kun. 
klebonas 
vadovav 
buvo tik

Parap 
Dulkei, 
dainą ii 
navo Ki 
bas pas: 
Masiulis 
ris (ch 
tis, Žv 
žauskas 
čius ir 
sesutės 
ras), k 
lis), Si 
kas, P 
nė, ir j

Kun. 
savo g 
tevelia 
kun. LL Apreiškimo 

m primicijan- giminė 
pins, kur susi- jį mok

siūto, reikia gero < 
h turėti geros medžiagos

mote, kur juos surast

Jono Šimėno 
čia lietuvis lietuviu 

a ir gražiausia. Būsit 

ja kyla iridis ateityj 
tikrai gerų ir tikrai 

patarsit e

25 metus. Ilga
Uiums leidžia daryti ta 
apetitoriai. Ateikit įsit

esame

Lietuvoj išleistas Vokieti
jos generalinio komisaro po
tvarkis, pagal kurį kiekvie
nas avių laikytojas turi ati
duoti įstaigoms tam tikrą vii 
nos kiekį. Tiktai tuo atveju, 
jeigu vilna bus atiduota, sa- 
vininikui bus duotas leidimas 
nusipirkti savo reikalams

INeseniai Marianapoly po-1 vilnonių drabužių.
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unuolių 
, iš ku- 
ti atei- 
ų. Gar- 
ie sten- 
įtus ug-

Raudo- 
kta au-

sėdžiavo a.a.
ko Fondo komisu 
dalyvavo prelatai 
tas, kun. Dr. į 
čius, kun. J.
J. Vaitekūnas į 
rektorius kun. Dr.

;elio - June 5, 1942

—s. - - * 1

rIETOS ŽINIOS
Geg.24i^JehJKafąlienės

> 5 dol., 
O. Kar- 
. J. Bo- 
ulienė 1

bę išvyko kun.Parapija 
ris paskutiniu^ _______
rianapoly. Jis įj parapija džiaugiasi 
kapelionu į aviac kusi iš savųjų tarpo

Dabar čia ntano Pr. Pažerecko, 
darbai prie Litnį 
Jį pastačius, į 
šventovės darbai
Po kun. J. Navb įge su kitais 35 jau- 
visais šventovės; ......................
pinasi T. marį 
j olas kun. Dr. R:

parapija džiaugiasi

Kristaus apaštalo —

E. Brooklyno vysk. T. 
gegužės 30 d. šv. Jo- 

ro-katedroje, Brookly-

A. Stan
ienė, E. 
kaitienė, 
lupšienė, 
Leknic-

i, M. Vi- 
denė, p. 
ingilaitė,
naitienė, 
liauskas, 
s, J. Jat- 

. Leknic- 
, J. Alen- 
ičius, O. 
Vaškelis, 
iškevičie- 
. Arlaus- 
ičius, M. 
ikevičius,

U. Šul- 
ižiuvienė, 
Įimijonas, 
amulaity- 
ir J. Les-

įšventino į kunigus.

nas ir Antanina Paže- 
seni Angelų Karalie- 
rapijos nariai, žinomi 
me ir apylinkėje vei- 
r uolūs darbuotojai

Mokykloje jau 
tiniai egzaminai 
jau_seniau yraį§^ose d r a u g i j ose, 
zmeję. Registru:: įsį susilaukę savo su- 
siais ™talo »<unigu Džiaugiasi ne

. • i . | A t. A CL L4. CL JI 0.01 A A

» bCt ir ViSa ParaP«a' 
pdSllIduKU. nl£’ 
met baigia 29,

Kaip kiehie: -
taip ir siaisMar; eriausio 
giama liepos 4 
Diena. Joje kalk 
kininkas K. Grį

>ta 14 dol. 
c.
įteikta ir 

a sukeltos

Paterson

igas Antanas išauklė- 
uviškoj dvasioj, gra- 
rtoja lietuvių kalbą, 
iečiai linki kun. Anta- 
----------- > pasisekimo 
ąrnyboje.
Antanas°savo pirmą- 
tilmingas šv. Mišias 
ivo mylimoje Angelų 
nės parapijos bažny- 
skmadienį, gegužės 31 
Antanui patarnavo: 

Aleksiūnas, arkikuni- 
ia-

>: S. Las- 
.uskas, M.
Žinaitytė, 

Mickuvienė, 
niekas, M. 
auskas, J. 
:kas, S. Že- 
5, D. Nor- 
svičius, M. 
enė, Šmul
ei. 60c. Vi-

Parapijos F, ieKS1unas, arxiKuni- 
„ .. L Tomas Chase, diia-

Pr. Raugalas, 
ronu. Procesija atly- 
klebonijos į bažnyčią, 
.etų buvo daug svečių 
prie altoriaus; žmo- 

N'U o pilnutėlė bažnyčia, 
vo įįesįOg prikimšta, 
iamokslą pasakė do-

Kun. Ant. Pr. Pažereckas, 
geg. 31 d. atlaikęs primicijas 
Angelų Karalienės parapijos 

bažnyčioje.

šv. Rožančiaus draugijai, ku
ri padovanojo kieliką. Dėko
jo ir kitiems, kurie jam pa
dovanojo gražų arnotą, albą 
ir brangią stulą. Dėkojo vi
siems atsilankusiems taip 
svarbioje dienoje jį pagerb
ti. Dėkojo šeimininkėms ir 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie šių iškilmių. 
Dėkojo sesutėms pranciškie- 
tėms už bažnyčios papuoši
mą.

Pabaigoje choras sudaina
vo 3 dainas. Kun. J. Aleksiū
nas, padėkojęs visiems daly
viams ir sukalbėjęs maldą, 
užbaigė puotą.

Pietų metu dalyvių ūpas 
buvo nepaprastas. Visi jau
tėsi, kad jų tarpe yra naujas 
sielų ganytojas, kuris stos ir 
už Katalikybę ir už Lietuvy
bę, nes pats labai gražiai 
vartoja lietuvių kalbą.

Dieve, duok mūsų jaunam 
sielų ganytojui Antanui ge
riausių sėkmių ištvermės ir 
gražios sveikatėlės.

Aš.

Kun Eduardas Nedzinskas

— Birž. 8 d. šaukiamas ne
paprastas vyrų susirinkimas 
8:30 vai. vakare par. salėje. 
Kalbės svečias kun. Brendan 
Larnen, O.P.

— „New York at War” pa
rado lietuvių komitetui au
kas jau nusiuntė: parapija, 
tretininkės, choras, Apašta
lystės Maldos ir L. G. Fon
das. Kitos draugijos taipgi 
aukos.

— Karo Bonų numerius re
gistruoja kunigai. Jau dau
gelis pridavė. Dar daug yra, 
kurie pirko bonų, bet nesire- 
gistravo lietuvių komitete. 
Pasiskubėkite.

apytamsoje į jas žiūrint, su
sidaro įspūdis, kad tas" vapa
liojimas tikrai eina iš jų lū
pų. Tuos varpaliojimus Ame
rikoje kartoja bolševikų am
basada ir mūsų burliokiukai. 
Didžiausia to teatro atrakci
ja, vyriausia lėlė—PADLEC- 
KIS.

ė pelno 30 
per 16-tos 
sukelta 65 
igai, kartu 
>ga surink- 
eikti vaka- 
ai R. Kry- 

1. Prevost.

įas sumoje 
ta R. Kry- 
skyriui vė- 
turėjo pa- 

Tš viso R. 
L0 dol. 72c. 
us -pokyliui 
•ienės metu 
upšienė, M. 
Mockevičie-

žižiūnienė, 
mickaitė, p. 
Vosyliūtė, p. 
Praspalaus- 
caitienė, A. 
ilimienė (iš 
vaškevičius, 
Vaikšnora, 
Kilimonis.

airiais pro- 
E. Vaupšie- 
nė, K. Jaku- 
amanauskie- 
lė, K. Linau- 
ė, p. Mocke- 
iienė, P. Juš- 
ckuvienė, S. 
iznokaitienė.

lūs ne tik teorijoje, bet ir 
praktikoje palenkti tautinės 
bendruomenės reikalams.”

Tavarišč Bimba sako, kad 
tai „Goebelso propaganda — 
gryna, begėdiška propagan
da ... ” Jei "taip, tavarišč 
Bimba, tai tada visa Ameri
kos demokratinė spauda yra 
tik Goebelso propaganda, nes 
ji pakartotinai įrodinėja, kad 
amerikietis yra „laisva as
menybė,” o ne naciškas, fa
šistiškas ar bolševikiškas ro
botas.

Negana to, tavarišč Bim
ba, padavęs aukščiau mini
mą citatą, dar socialistų 
d i e n r a ščiui „Naujienoms” 
stato tokį klausimą: , 
už tai gauna „Naujienų
bas, galės tiktai ateitis 
rodyti” Žemaičiai turi 
kiam atvejui labai seną 
tarlę: ,,Kou pats kvep, 
er ketus tep.”

Liudas Zibavičius pasiskel
bė, kad jį Dr. P. Vileišis ,,ap- 
monijęs.” Vileišis įtraukė jį į 
Lietuvos Piliečių Sąjungą, 
bet Zibavičiui aiškino, kad 
tai Lietuvos Piliečių Taryba. 
Dabar ta pati organizacija 
išsivystė į Lietuvių Tautinę 
Tarybą. Matyt, Zibavičius 
nesusivaiko varduose ir nu
tarė pasitraukti.

Pliumpis tokį pasitrauki
mą blogai vertina, nes tuo 
džiaugsis bolševikai ir . . . 
(spėkit).

Šv. Onos sodalietės išrinko
Jaunas kunigas buvo J. E. naują valdybą: pirm. O. 

vysk. Thomas E. Molloy į- Brady; vicepirm. L. Paulik; 
šventintas St. James pro-ka- i sekr. P. Benedict; ižd. M. Be- 
tedroje geg. 30 d. Iškilmingas nediet, kor. sekr. M. Roth, 
primicijas atlaikė Maspetho tvarkdarė M. Mereškevičie- 
lietuvių bažnyčioje geg. 31 d. nė.
11 vai. ryte. Gražios vaikučių 
procesijos lydimas, įžengė metai ir jau daug nuveikė 
bažnyčion apsirėdęs auksi- parapijai. Birželio 14 d. duos 
niais rūbais, asistuojant ar- 
kikunigui kleb. kun. Jonui 
Balkūnui, dijakonui kun. Me- 
reckiui ir^ subdijakonui kun. 
McDermott. Bažnyčia buvo 
perpildyta žmonių, altoriai, 
neišpasakytai gražiai seselių 
išpuošti, skendo gėlėse ir 
žvakių liepsnose. Choras pa
siruošęs nepaprastai gražiai 
pagiedojo. Solo giedojo Mrs. 
Bitters-Žemaitė ir p. Kazys 
Hofmanas. Pamokslą pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis. Pa
mokslininkas pabrėžė kuni
go svarbą ir sakramento pra
kilnybę. Po mišių primicijan- 
tas suteikė kunigišką palai
minimą visiems atsilankiu- į 
siems.

Primicijantui pagerbti pie
tūs įvyko tautinėje salėje. 
Pietuose dalyvavo 360 žmo
nių. Atsilankė kunigai: J. 
Balkūnas, N. Pakalnis. P. Le
kešis, J. Kartavičius, Merec- 
kis, J. McDermott, K. Pau
lonis ir W. Masiulis. Jie ir 
kalbas pasakė. Dainų progra
ma buvo ilga. Choras, p. Vis
minui vadovaujant, padaina
vo: Ilgiausių Metų, Svečių 
Daina, Augo Kalnely, žalioj 
Girelėj ir Vienas Žodis ne 
Šneka. Merginų choras pa
dainavo mišras amerikoniš
kas dainas. Primicijanto se
sutė Eleonora Nedzinskaitė 
solo dainavo: Malda už Ku
nigus ir Bells of St. Mary. 
Viola Tamkiutė solo daina
vo: Kur Bakūžė Samanota ir 
Eik čionai. Duetą sudainavo 
Viola Tamkiūtė su Edna Ro
kas: Dainuok man dainą, Čir 
Vir Vir, ir Tykus Vakaras. 
Solistas Kazys Hofmanas pa
dainavo: Visur Tyla ir Aguo
nėlės. Dainininkai buvo entu
ziastiškai palydėti. Kalbas 
taipgi pasakė: Jonas Pečiu- 
konis ir kunigėlio tėvai.

Gale pats primicijantas 
prabilo ir padėkojo. Progra
mą vedė vietos klebonas. 
Pietūs užsibaigė svečių svei
kinimais primicijantui.

Draugija gyvuoja treti

Kiek 
’ šta- 

pa- 
to- 
pa- 
tou

Lietuviškos visuomenės ly
derių tarpe buvo apsirgimų 
unijonizmo liga. Ta liga su- 
sirgusieji nieko kito ant svie
to nebemato, kaip tik įvai
riausias unijas. Susirgimo 
laipsnis svyravo. ’

Bet štai gegužės 30 dieną 
nasaulinio masto Dėdės Ša
mo asmeninis daktaras Sum
ner Welles paleido į svietą 
tokia stambią dožą čemery- 
čių, kad dabar visi tie uniio- 
nistai tik čiaudi . . . Yra vil
čių, kad ligonys greit po tos 
vaistų dozos pasveiks . . .

Telšių Pliumpis buvo pasi
skelbęs, kad jis virs smalą ir 
teplios visur, kur papuola. 
Tas buvo padaryta su ge
riausiais norais. Dabar su di
džiausiu nuliūdimu širdyje 
pranešu, kad netikėtai susi
dūriau su dar iki šiol Ameri
koje negirdėtu smalos virimo 
specialistu. Dirvos Karpium, 
kuris mane varo iš biznio. Ir 
tik pagalvokite, kur tas ma
no konkurentas netepa — ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ir Lietuvių Tautinei Tarybai, 
ir Draugui ir Naujienoms ir 
Šimučiui, Grigaičiui, Gaba- 
liauskui. Jo senas bičiulis 
Tysliava išmozuotas biau- 
riausia juoda smala su tam
siai raudonom dėmėm. Pikti 
liežuviai kalba, kad viso to 
smalinimo užpakalyje stovi 
jaunas kraunprincas su visa 
savo pakaleni j a.

Jeigu manęs skaitvtoiai 
nenuramins, tai galiu rezig
nuoti, nes tai perdaug nešva
ri konkurencija . . .

pusryčius Pirmosios Komu
nijos vaikučiams. Neseniai 
apdovanojo seseles pranciš- 
kietes, kurios vasarai išvyks 
į Pittsburghą.

Liepos 6 d., pirmadienį, šv. 
Onos sodalietės turės vieša 
jaunų ištekėjusių moterų su
sirinkimą, kuriame bus kvie
čiamos naujos narės.

M. R.

rinko per 400 žmonių. Primi- 
cijantas sutiktas didžiausia 
sveikinimų audra.

Kun. J. Aleksiūnas, par. 
klebonas, sukalbėjo maldą ir 
vadovavo programai. Pietūs 
buvo tikrai karališki

Parapijos choras, vad. p. 
Dulkei, sudainavo sveikinimo 
dainą ir pora kitų. Solo dai
navo Kizienė ir Lašaitė. Kal
bas pasakė kunigai Pakalnis, 
Masiulis, Paulonis, Dr. Moze
ris (chicagietis), Laurynai- 
tis, Žvirblis, Raugalas, Či- 
žauskas, Lekešis, Kartavi- 
čius ir Vaškas, primicijanto 
sesutės, Klimas (sesers vy
ras), klierikas Vincas (bro
lis), Sijevičienė, K. Krušins- 
kas, Paulauskienė, Putinie- 
nė, ir primicijanto tėveliai.

Kun. Antanas Pažereckas 
savo gražioje kalboje dėkojo 
tėveliams, kun. J. Aleksiūnui, 
kun. Laurynaičiui, sesutėms, 
giminėms ir pažįstamiems, 
jį moksle rėmusiems. Dėkojo

L.R.K.S.A. 134 kuopos su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį tuoj po sumos, parapi
jos salėje. Visi nariai prašo
mi sueiti ir pakviesti nors po 
vieną narį prisirašyti prie 
Susivienymo.

ir išvažiavimas į? 
dienį, birželio ii . 
gražiam parke 
Park, SicomatL 
Haledon, N. J. Vi 
na iš gražiausi)! 
Pradžia 1:30 vai:
tik 35c Visi: as kun. K. žvirblis, 
apylinkės lietais ų buvo Palaiminimas 
dalyvauti.

40 Valando Į
Šv. Kazimier.

40
želio 28,29,30t 
lūs sakys 
garsus pam 
vas Aukštikalc

Nauja
Naujos par 

statymo darbas 
Planai jau pap: 
kianti komisija 
ta: garbėspta 
ta, pirm. Juip 
vicepirm. Pete 
kienė, sekr. t 
fin. sekr. Benu.’ 
čius, iždo globė! 
lencevičiusirfc

Šie asmenys!-
nariai: Juos . ...... , ., . „ . _
Stasys Jacket ’ kamos Jau kvla klls ateityje. Bet musų dirbtuvėje jus

Sakramentu ir po to 
antas laimino visus
ecius

levičiūtė, DM 
Antanas Skute 
reika, Marija C 
Anelė Noreife 
Vyčienė, Jos? 
sak, Antanas t 
zys Ivaška. Ju
kas, Antanas &

„DARBOJ

ir M. Ivaš-
Rep.

žiaugti, kad 
Alumnų šie- 
įšventinti į 
Lukšys, St. 

iukevičius ir 
Marianapolio 
lart gausėja 
eigose.

tapoly profe- 
. Šaulys geg. 
dirną ir tą pat 
į Waukegan, 
, visiems Ma- 
vo visai ne-

rianapoly po

Apreiškimo 
įvyko primicijan- 
pietūs, kur susi-

reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Factory to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

gausite tikrai geni ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.
amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
šų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Per Kauno 1 
tartus per H 
jaunuoliai visi 
i į Vokietijos -| 

bą”. Girdi, d 
siaubo išlaist] 
;uri pareikštą 
vaduotojams i' 
darbo tarnybų 
šią arba Vo- 
„rytų general 
(taip vokiečiai’ 
Pabaltijo vM 
pranešime gi 
būsią dirhaitf. 
joje”. Vokieti 
specialinius pf W
gandai už ši! 1 1^0 v 

bą”. ® I

Lietuvoj H 
jos generalini5,! 
tvarkis, pag^l 
nas avių 1^ T 
duoti jstaig^M 
nos kiekį. 
jeigu vilna 
vininikui 
nusipirkti 
vilnonių

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room. Čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Dabar yra didelis 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

Gyv. Rožančiaus draugijos 
bendra Komunija bus šį sek
madienį 9 vai. mišių metu. 
Narės prašomos dalyvauti. 
Po mišparų bus procesija ir 
susirinkimas.

Moterų S-gos 24 kuopos iš
važiavimas į Forest parką į- 
vyks birželio 28 d. Rengėjos 
kviečia visus ruoštis daly
vauti.

Birželio mėnesį prie Sal
džiausios Jėzaus Širdies pa
maldos mūsų bažnyčioje bus 
kiekvieną penktadienį, 7:30 
vai. vakare. Bus Šventa Va
landa, palaiminimas:

Maspetho Žinios

šį

Šv. Jurgio Parapija

Sąjungietėms
Moterų S-gos 35 kuopos 

svarbus susirinkimas bus šį 
penktadienį, birželio 5 d., po 
vakarinių pamaldų. Valdyba 
kviečia visas nares dalyvau
ti, nes yra labai svarbių rei
kalų aptarti.

Mirė
Jonas Ramonas, 59 metų, 

gyv. 116 Lynch St., Brookly- 
ne, mirė gegužės 31 d. 7 vai. 
vak., ligoninėje. Palaidotas 
birželio 4 d. švč. Trejybės ka
pinėse iš šv. Jurgio bažny
čios. Per gedulo pamaldas 
giedojo vargonininkų choras. 
Liko du sūnūs Juozas ir Vin
cas ir duktė Agota.

Pagerbs karių motinas
Sekmadienį, birželio 14 d., 

šv. Jurgio parapijoje bus pa
gerbtos karių motinos. 11 
vai. ryte šv. mišios bus karių 
intencija, o 6 vai. vak. — į- 
domi programa par. salėje. Į 
pamaldas karių motinos žy
giuos organizuotai. Karių 
motinoms bilietai į vakaro 
programą dykai, kitoms — 
75 centai.

Mūsų bolševikiukai baisiai 
dūksta, kai lietuvių laikraš
čiuose randa ką nors prieš 
bolševikus. Amerikos lietu
vių laikraščiai neretai paci
tuoja ir nacių okupuotoje 
Lietuvoje išeinanti dienrašti 
.J Laisvę,” o burliokišku 
laikraščiu redaktoriai 
iš proto kraustosi.

Štai. Bimba baisiai 
už tokią citatą: ..Jis 
vis) nėra bolševikinio
tvvizmo suniveliuotas indi
vidas. bet laisva asmenvbė. 
sugebanti savo asmens reika-

dėl to

širsta 
(lietu- 
kolek-

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroiniskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

MALDŲ ŠALTINIS

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn,

RUOŠIA IŠVAŽIAVIMĄ

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

DIRBTUVĖ atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Norint su- 
sisiekt telefonu šaukit: STilwel 4-6540.

HM Manufacturers of Men’s Clothes
Il Mid i£411 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

KUN. V. GALČIAUS 
PRIMICIJOS

Naujai įšventinto kun. 
Galčiaus primicijos bus
sekmadienį, birž. 7 d. 11 vai. 
ryto. Jam tarnaus kviestieji 
kunigai. Pamokslą sakys 
kun. J. Balkūnas. Pietūs po 
mišių įvyks tautinėje salėje 
Maspethe (skersai gatvės 
nuo bažnyčios). Kun. Vincą 
Galčių, C.M., įšventino geg. 
30 d. Philadelphijoje Jo. Em- 
minencija Kardinolas Dough
erty (įšventino tą rytą 4 lie
tuvius kunigus).

Žinutės
— Kariuomenėn išvyko 

Antanas Balevičius ir Petras 
Tauras.

— Šv. Antano Novena pra
sideda birž. 5 d. ir baigsis 
birželio 13 d. Rytais 8 vai. 
Novenalės Mišios ir vakarais 
7:30 vai. Novenalės Maldos, 
pamokslas ir palaiminimas 
(taipgi relikvijų pagerbi
mas).

Moterų S-gos 29 kuopa bir
želio 21 d. turės išvažiavima 
į Forest parką. Pradžia 11 
vai. ryte. Sąjungietės kviečia 
visus ruoštis dalyvauti. Visi 
bus maloniai priimti.

Kviečia 29 kuopa.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

Lietuvos Pasiuntinybės ži
nios praneša, kad Maskvoje 
atidarytas lietuviškas lėlių 
teatras. Nors tos lėlės ir ne
gyvos, bet Maskvos specialis
tai taip viską tvarko, kad tos 
lėlės atrodytų gyvomis. Pa
sirodo, kad tos lėlės ne tik 
šoka kazačioką pagal bolše
vikišką muziką, bet dar ir 
kalba. Faktinai už jas kalba 
kiti, bet kai tie kiti kalba, tai 
tų lėlių lūpos judinamos į 
jas įvertais raudonais siūlais. 
Silpnų akių žmonėms, arba

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



NAUJA VALDYBA

LAIKAS RUOŠTIS

AMERIKA

13-toji METINE

Šokiai nuo 3 vai. p. p.

LINKSMA KELIONE

RADIJO PROGRAMOS 
KITOJ STOTYJ

PARADO REIKALU PASITARIMAS
SVARBU DALYVAUTI

&

Kun. Vincas Galčius 
kurio primicijos bus birželio 
7d. Maspetho par. bažnyčioje.

SIUVĖJŲ PADANGĖJE

MINĖJIMO PIKNIKAS

13-toji METINELIETUVIU DIENA
LIEPOS JUT 4.1942

KLASČIAUS CLINTON PARKE
Betts and Maspeth Avenues

Parkas Atdaras U vai. ryte

Šį penktadienį, birželio 5 
d„ 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje, (žemutinėje), 
šaukiamas „New York at 
War” Lietuvių Komiteto su
sirinkimas. Komitetą sudaro 
visi tie New Yorko patrioti
nių lietuvių draugijų valdy
bų nariai, kurie dalyvavo ge
gužės 22 d. susirinkime.
Komiteto valdyba ir komisi

jos turėjo visą eilę posėdžių, 
beveik kasdien, kuriuose pa
ruošti planai, kaip geriau pa
siruošti birželio 13 d. para
dui. Birželio 5 d. bus galuti- 

pranešimai ir nutarimai, 
komisija yra paruo

šusi lietuviško „floto” pro
jektą, kurį jau priėmė para
do rengimo komitetas. „Flo
to” svarbiausia dalimi bus 
didžiulis lietuviškas Vytis.

Penktadienį, birželio 5 d„ 
įvyks piliečių klubo susirin
kimas. Jame bus renkama 
dalis valdybos. Labai svarbu, 
kad klubo nariai gausiai da
lyvautų. Svarbu, kad tik pa- 
triotingi amerikiečiai lietu
viai būtų išrinkti į klubo val
dybą.

Daugelio nuoširdžių narių 
apsileidimas leidžia nepagei
daujamiems asmenims įsi
veržti į vadovybę ir gerą or
ganizaciją panaudoti že
miems tikslams. Visi nariai 
todėl privalo budėti savo or
ganizacijos reikalų sargybo
je. Klubietis

Gegužės 31 d. 9 vai. ryte 
nuo „Amerikos” įstaigos iš
vyko ekskursinis autobusas 
tiesiog į „Amerikos” pikni
ką, buvusį Eddington, Pa., 
kur visus brooklyniečius ma
loniai priėmė „Amerikos” 
draugai Philadelphijoje.

Autobusu keliavo 35 as
mens. Visa kelionė gražiai 
pavyko. Skambėjo lietutuviš- 
kos dainos ir smagiausios 
nuotaikos aidesiai. Ekskur
santus ir pikniko dalyvius 
linksmino p. Stasys Paltana
vičius — jis buvo pasiėmęs 
savo lietuvišką armoniką. 
Pikniko vieta tikrai graži, 
oras buvo nepaprastai geras, 
žmonių nuotaika puiki, tad 
„Amerikos” piknikas Phila
delphijoje buvo tikras pasi
sekimas.

Lietuvių Komitetui šiomis 
dienomis p 1 a u k ia aukos. 
Stambiausią auką iki šiol su
teikė lietuvių siuvėjų 54 sky-^ 
rius — 200 dol. Savo aukas 
jau įteikė: Federacijos aps
kritis — 10 dol.; kelios Mas
petho dr-jos po 5 ir 10 dol., 
kun. J. Balkūnas — 5 dol.; 
p. p. šeputienė ir Rimidienė 
— po 5 dol. ir kt. Norima su
rinkti apie 1,000 dol.

Geg. 30 d. Dariaus-Girėno 
paminklo komitetas turėjo 
Klasčiaus parke pikniką, 
kurs buvo skirtas didvyriams 
lakūnams Dariui ir Girėnui 
pagerbti. Kalbas pasakė kun. 
J. Balkūnas ir civilinio gyni
mosi atstovas, žmonių buvo 
nemažai. Apyskaita bus pra
nešta vėliau.

Nepravažiuoki t pro —

GEORGE’S LIGHTHOUSE 
RESTAURANT ■ ■ 
G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas

STEKAI IR KARBONADAI — MŪSŲ SPECIALYBĖ

Sekmadieniais Specialūs Pietūs
Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų 

Parkas piknikams ir išvažiavimams—Rezervuokit dabar 
TIK 40 MYLIŲ NUO NEW YORKO

Tel.: Commack 1472

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Siuvėjų lietuvių 54 sky
riaus paskutiniame susirinki
me išklausyta įvairių prane
šimų, priimta visa eilė pa
kvietimų — laiškų.

J. Buivydas, Pr. Milašaus- 
kas, J. Ambrozaitis ir J. Kai
rys pranešė apie lietuvių 
draugijų valdybų susirinki
mą, kuriame nutarta daly
vauti milžiniškame „N e w 
York at War” parade, įvyk
siančiame birželio 13 d. V. 
Daubaro siūlymu, nutarta 
paaukoti 200 dol., kad lietu
vių pasirodymas parade bū
tų ko gražiausias. Auka įtei
kiama „New York at War” 
Lietuvių Komitetui.

Į CIO New Yorko konfe
renciją atstovais išrinkti K. 
Kundrotą ir J. Pranckevičius. 
Konferencija bus birželio 19- 
20 d.d. Syracuse, N. Y.

Šiuo metu siuvėjai daug 
kalba, ką rinks savo delegatu 
sekantiems dvejiems me
tams. Rinkimai bus birželio 
mėnesio gale, šnekama, kad 
būtina išrinkti susipratusį, 
patriotingą amerikietį lietuvį 
aiškų demokratą. Tokių y- 
patybių žmogus kaip tik ir 
yra K. Kundrotą, kurio kan
didatūra kasdien susilaukia 
didesnio ir nuoširdesnio pri
tarimo. Nėra jokios abejonės, 
kad K. Kundroto išrinkimas 
delegatu būtų didelis laimėji
mas siuvėjų gerovei.

Kriaučius.

Lietuvių Radijo Draugija, 
vad. J. P. Ginkui, jau dešim
ti metai, kai perduoda lietu
viškas radijo programas. 
Per tą laiką buvo perduota 
per 500 paskaitų, muzikos, 
ir t.t. Programas pildė: or
kestrai, chorai, solistai, žy
mūs profesionalai. Dabarti
niu laiku L.R.D. perduoda sa
vo programas iš didžiulės ra
dijo stoties WWRL, 1600 kc„ 
ketvirtadieniais, nuo 7 v. v., 
iki 7:45 v. v. Greitu laiku ma
noma gauti daugiau laiko, 
bet, dabar, programos bus 
tik ketvirtadieniais. Prašom 
pasiklausyti. A. J.

BUVO PARADE

Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

RAUDONAJAM KRYŽIUI

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNUS

Įvairių laimėjimų vakaras 
bus penktadienį, birželio 12 
d., šv. Jurgio parapijos salė
je, 207 York St„ Brooklyne. 
Kiekvienas laimėtojas gaus 
gražias dovanas. Skanūs už- 
užkandžiai nemokamai.

Šia linksmą pramogą rengia 
Moterų Sąjungos N. Y. ir N. 
J. apskritis. Visi kviečiami 
nepamiršti birželio 12 c'

Baltijos-Amerikos draugi
ja savo metiniame susirinki
me išsirinko naują valdybą, 
kurią dabar sudaro: pirm, 
adv. K. Jurgėla, vicepirm. Į 
Derick (estas) ir Stankevič 
(latvis), ižd. Johannes Mar-1 
kus (buvęs Estijos atstovas 
Vengrijai), sekr. Juozas Bu- 
levičius, reikalų vedėjas H. 
Lielnors ir valdybos nariai — : 
U. Bacevičien, R. Herman
son ir H. Nurmsen.

New Yorko ir New Jersey 
Apylinkės Lietuvių Diena; 
virto tradicine švente. Šiemet 
liepos 4 dieną bus minima net 
13-toji iš eilės Lietuvių Die
na, būsianti Klasčiaus-Clin- 
ton parke, Maspethe.

Pirmosios Lietuvių Dienos 
buvo lydimos kaskart gied
resnėmis ir malonesnėmis ži
niomis iš Nepriklausomos 

1 Lietuvos gyvenimo. Kasmet 
būdavo malonu susivažiuoti, 
iš visų pusių, lietuviams, pa
sidalinti mintimis ir jaustis 
esant lyg neseniai iš Lietuvos 
atvykusiais.

—Kas galėjo tikėtis, kas 
galėjo permatyti tokią milži
nišką tėvų krašte padarytą 
pažangą,—kartodavo ne vie
nas lietuvis.

Tačiau tretieji pavergtos 
Lietuvos gyvenimo metai tu
ri mus dar labiau skatinti 
laikytis tos tradicinės šven
tės ir iš anksto jau ruoštis 
13-toje Lietuvių Dienoje da
lyvauti. Tos dienos programa 
numatoma labai įdomi. Lie
tuvių Dienos minėjimas lie
pos 4 d. — Amerikos Nepri
klausomybės šventėje — bus 
sujungtas su paminėjimu 
garbingos sukakties — 20 m. 
Amerikos pripažinimo Lietu
vos nepriklausomybės. Džiu
gu, kad Amerika nepripažino 
ir nepripažįsta Lietuvos oku
pacijos.

Skaitlingas visų patriotin- 
gų lietuvių dalyvavimas toje 
dienoje šiemet yra ypač svar
bus. Iš anksto nepasižadėki
te liepos 4 d. niekur kitur da
lyvauti, bet paraginkite ir 
pasikvieskite savo draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
Klasčiaus parką, Maspethe, 
kur įvyks tradicinė, iš eilės 
13-toji, Lietuvių Diena.

Geg. 30 d. New Yorke įvy
ko didžiulis kariuomenės pa
radas, kurį priėmė karinės ir 
civilinės valdžios atstovai. 
Maršavusiųjų tarpe buvo ir 
lietuvių dalinys — Dariaus - 
Girėno Legijono postas. Lie
tuvių daliniui vadovavo ats. 
kap. P. Jurgėla.

West Point karo akademi
ją aukščiausiu laipsniu baigė 
katalikas jaunuolis James H. 
Hattenroth iš Bronx, N. Y.

Rapn-Coudert k o m i s i ja 
New Yorko valstybėje nagri
nėja ne tik komunistu, bet ir 
nacių veikimus prieš valsty
bę.

IŠNUOMUO TUVIUI

Išnuomoiamas didelis kam
barys, tinkamas vienam as
meniui — vyrui bei moterei. 
Arti patogių susisiekimo 
priemonių. Platesnių infor
macijų kreipkitės į: „Ameri
kos” Administraci ją, 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y.

T. B.

New Yofko gubernatorius 
Lehman pradėjo rūpintis 
gauti iš Fed. valdžios dau
giau karo medžiagos darbų 
mažesnėm pramonės įstai
goms.

St. Albans,. Vt., gyventojai 
Thibault džiaugiasi, kad jų 7 
dukrelės įstojo į šv. Kryžiaus 
vienuolyną.

VARGONININKAS

reikalingas lietuvių parapi
jai, mokąs gerai savo darbą 
ir interesuojąs bažnyčios rei
kalais.

Kreiptis į:
„Amerikos” Administraciją, 
222 So. 9th St., B’klyn, N. Y.

LIF.rOS ŽIEDU, PIRMO KUOPIMO

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(1007c PURE HONEY)

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. Jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS 
Kvorta, 3 svarai ..................... $
5 svarai .......................................
Galionas .....................................
5 Galionai ...............................

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St. 
No. Abingdon, Mass.

Galima gauti ir

„Amerikos” Administracijoj 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

: .85
1.25
3.00

13.00

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Brooklyno Lietuviai Gydyt

Entered as Second-C 
Office at Brooklyn,

KULTŪRINK
SAVATI

EINA KAS P

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

AMERIKOS LT
LEKŲ VTSUCBirželio - June 5, 1

Tek EVergreen 7 - 6888
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta -
:®uoga

Jnėsir 
Nuo-

LIETUV

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS į
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, h

Tel.

^paro- 
jir tvirti 
jikiekvie- 
rgkiekvie- 
įylinkė- 

ko-
W’ 
iįjoje, nė 
ąi mūsų
J
•jjs lietu- 
-riomenės

2„Com-

:įliol2d.

Šį šeštadienį, 
New Yorko mie 
žmiškas parad 
šia miesto vad 
paramą iš karii 
suomenės įstaig 
lyvauti yra pak 
viai, kurie pasi: 
pradžioje—I an 
grupėje ir par? 
—pergalės ir k 
je.

Lietuvių dal; 
radę suorganizi 
darytas „New 1 
Lietuvių Kom: 
susilaukė iš lie 
tinių draugijų 
paramos. Auko 
sąrašas bus pa 
savaitę.

Pagal vyriau 
sutvarkymą ir

Elizabeth, N. J

Gegužės men. 17-25 d. pa
rapijiečius namuose aplankė 
pasišventusios moterys, rink
damos aukas vyskupijos lab
darybei (Mt. Carmel Guild). 
Darbavos penkios poros: EI. 
Litvinienė su An. Žemaitie
ne, Ona Milukienė su Aleks. 
Korvojiene, Vai. Mickienė su 
Kar. Lesevičiene, Mon. Pa- 
valkienė su Mar. Grinciene ir 
Elena Savickienė su St. Ba- 
landiene. Jos surinko 371 dol. 
Tai gražus darbas ir graži 
suma, kurią dar papildė Tre
jybės sekmadienį padaryta 
bažnyčioje kolekta.

Gegužės 24 d. Sodalietės 
turėjo savo gražią vainikavi
mo šventę. Bažnyčioje buvo 
graži įspūdinga procesija, 
pasiaukojimas, vainikuota 
šv. Marijos stovyla ir vaini
kuota gegužės karalienė Leo
kadija Mockelytė. Pamaldose 
dalyvavo prel. Maciejauskas, 
Los Angeles lietuvių par. 
klebonas, kun. J. Sharnus, 
Jersey City klebonas ir vieti
nis kun. Dr. J. Starkus. Šios 
iškilmės paliko gražų įspūdį 
skaitlingai dalyvavusiems 
bažnyčioje.

Gegužės men. šv. Petro ir 
Povylo par. bažnyčioje buvo 
laidojimo pamaldos, mirusių 
parapijiečių. Geg. 5 d. laido
jama buvo Stanislova česnie- 
nė, Geg. 9 d. Petras Subačius, 
Geg. 23 d. Stasys Stanislovai- 
tis, Geg. 25 Antanas Griga
lius ir Birželio 1 d. JonasJas- 
kevičius.

Per gegužės mėn. pakrikš
tyta penki kūdikiai.

Moterystės ryšiais surišti 
bažnyčioje — Domininkas Si- 
vickas su Elena Sofija Pribu- 
šauskaitė geg. 9 d.; Juozas 
Ruzgą su Lilija Gloria Ne- 
manytė geg. 17 d.; Jonas Ka
valiauskas su Pranciška Nar- 
vičaite geg. 24 d.; ir Eduar
das Gaucis su Milda Ellis 
geg. 30 d.

Per visą gegužės mėn. kas
dien buvo laikomos vakarais 
gegužinės pamaldos, kurias 
uoliai lankė parapijiečiai.

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

Įvijos ir 
j Sovietų 
■gavimai

' melsdamiesi už greit 
vyksiančią pasaulyje 
kurios jau visi yra ištn to,

Newark, N
Lietuvos paveiksi

Birželio 12 d., penkt jitrategi- 
8 vai. vak., tuoj po vai 
pamaldų, lietuvių pai 
salėje bus rodomi M 
paveikslai apie Lietuv?
bartinį karą Paveiksią j ironija, 
įdomūs. Visi kviečiami 3įį šiol 
ir pasižiūrėti.

Amerikos

Rochester, N, "wal”
.. popiežius

teisę
ŠĮTenimą.

Gegužės 17-19 d.d. c 
ko 40 valandų atlaidai 
pamokslą sakė kun. M 
navičius — apie Švč. f 
mento reikšmę. Jo p 
las buvo moksliško 
daugiau protui, nei jūi3^al- 
skirtas. Gegužės 18 d. nei

Nesvarbu

skirtas. Gegužės 18 d. 
re pamokslą sakė k 
Skripka iš Binghamt ^iDie- 
Y.—apie Dievo meilę^ tunja A- 
rytą bei daromą žmoi ąakeičia- 
Dievo. Jo pamokslas asirtei- 
labai gerą įspūdį į klž ajissie- 
jus. 19 d. vakare pai abolševi- 
pamokslą sakė kun. J 
das iš Schenectady, N 
apie artimo meilę, : • 
džia, gražia lietuvių s’redak- 
tarme, žmonių per vii j|re](c 
karus į bažnyčią prisi: 
vo pusėtinai, bet gale; 
ti ir gausiau.

Visi į bažnyčią at< -^dės- 
rodė ramaus pamaldai ^ameri- 
ypatingai reiškėsi veidj paveikti 
numas tų motinėlių, |^IĮ tau- 
sūnūs išėjo į kariuomi

Po pamaldų, iš bai ^Rįų 
išeinant, šventoriuje | 
pučiamos pušelės ošė, 
tųjų spėrių žiedeliai 1 SėjaRu- 
busiai savo galvelėm ŠJpoliti-

bdsonie-

serikie-'

'qdide-

LIETU1
Kaip ir rusi 

metu, taip ir dal 
yra verčiami pr 
kiečių įstaigom 
mus javų, mėsos 
no ir kitų žemė 
nių kiekius. Jei: 
mis pyliavomis 
bitinai sugriaut 
ūkininkus eiti į 1 
džiavą, tai vok 
yra ko daugiau 
iš lietuvio ūkini: 
nių ir aprūpinti 
je vokiečių kariu 
kietijos gyventi 
žvelgiant į lietu 
reikalus. O k? 
nuosavybės, tai 
dar laikomi tikt?

si praeities tami 
mai išnyks.

Bolševikai sa 
primygtinai tv 
Lietuva yra So 
gos dalis, kad ji 
riama Rusijos d? 
New Yorko mie 
merikos dalis.

Tokiais pareis 
bolševikai aiški? 
mūsų šalies vj 
kenkia šalies • 
Mūsų vyriausyb 
nepriklausomos 
staigas ir gina ' 
priklauosmybės 
ševikai gi kaišo.] 
stybės vežimui 
valstybiniais vei

dėką, ar liūdesį reikšt
A. i s York

Baltimore,
—Švč. Trejybės sek 

nį buvo iškilmingos 1 
Šv. Tėvo Pijaus XII i 
ja. v Buvo rinkliava, 1 
500 dol.

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH VAST

Jf keltyje 
jP pusiau 

[dergtas. 
Įjili būti 

iP nebus

and LIFE tNSURANC 
Mortgages Loaned and B< 

496 Grand St., Brooklyn^ 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven^

HAvemeyer 8 - Oi
R A L PH K R U

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

Kirvi-i

Tragiškai Vii 
vilnietis kuh. Kr 
laidotas šalia Di 
vičiaus kapo, ( 
miręs Dr. Pr. I 
—šalia savo bu 
soriaus ir bendr? 
SI Šalkauskio.

Abiejų šių tau 
dotuvėse, kaip p 
Lisabono, dalyv? 
sios lietuvių mi 
kapai šaukia vi 

lietuvius dėti vi 

gas išlaisvinti Li 

cių verguvės ir ; 
nuo bet kokio už

Vokietijos kat 
pai savo ganyto 
pasmerkė nacius 
mą krikščionybė 
klojimą tikinčiųj 
mą Bažnyčios. J 
ja išlaisvinti sui 
persekiojamus, 
plėštas nuosavy: 
dyti veiksmus pr 
uis.

Vokiečių kata 
pai parodė savo 
pagoniškus naciu 
kia ne tik visas 
vergti, bet ir p 
siems prim^'
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