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) So. 4th Street,

Nuo-
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tvirti

•ikos” bičiuliai Phi- 
oje tikrai bičiuliš- 
surengtas „Ameri- 

nikas gegužės 31 d. 
ražiausia pramoga 
; atžvilgiu. „Ameri- 
laukė ir moralinės ir 
inės paramos, 
ems ačiū!
JI d. pramoga 
gera valia ir

,ug gali. Jei kiekvie- 
(WiBiamsburgh Bridge rų laikraštis kiekvie- 
.......... ro artimoje apylinkė- 

——.........ų tokių draugų, ko-
asirodė „Amerikos”

Q AI nATlUTTT Dir Philadelphi joje, nė 
o A L U A UN 1Ų rA[i tektų dvejoti mūsų 

GERIAUSIOS Mt; tvirtėjimu.
Philadelphijos lietu- 

VAK/^EN1 Atlikai, jų visuomenės 
KRYMAS gamintas namie U genitįp , . . . , .
įsių bravorų. Parengimams priimami į- va-dai.

Juozas Cit
i Grand Street,

. EVergreen 4 - 7142

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artai į

KRYMAS gamintas namie U geriajįj

lizabeth, N. J. melski

ūžės mėn. 17-25 d. pa
nčius namuose aplankė 
entusios moterys, rink- 
aukas vyskupijos lab- 

?i (Mt. Carmel Guild), 
vos penkios poros: EI. 
ienė su An. žemaitie- 
ia Milukienė su Aleks. 
jiene, Vai. Mickienė su 
Lesevičiene, Mon. Pa
ne su Mar. Grinciene ir 
Savickienė su St. Ba
le. Jos surinko 371 dol. 
^ažus darbas ir graži 
kurią dar papildė Tre- 
sekmadienį padaryta 

•ioje kolekta.

kurios

Yorke einąs „Com- 
1” savaitraštis pasi- 

I garsėti. Birželio 12 d.
Į° edakcija pasisa- 
aetuvos, Latvijos ir 

® atidavimą Sovietų 
!i kurios reikalavimai

i net kukliais! Be to, 
ūt kad „yra laikų, kai 

lutų viltys į nepri- 
ybę nesutampa su1>

8 vai r. lai siūloma strategi- 
an!
' tik ne pirmas ang-

paveįį likraštis Amerikoje, 
barter ;S 
įdomūs r-

i prieš Amerikos 
ą. Ir kokia ironija, 
■ laikraštis iki šiol 
katalikišku.

—
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LIETUVIAI NEW YORKO PARADE ■
Šį šeštadienį, birželio 13 d., 

New Yorko mieste įvyks mil
žiniškas paradas, kurį ruo
šia miesto vadovybė, gavusi 
paramą iš kariuomenės ir vi
suomenės įstaigų. Parade da
lyvauti yra pakviesti ir lietu
viai, kurie pasirodys parado, 
pradžioje—I am an American 
grupėje ir parado užbaigoje 
—pergalės ir laisvės skyriu
je.

Lietuvių dalyvavimui pa
rade suorganizuoti buvo su
darytas „New York at War” 
Lietuvių Komitetas, kuris 
susilaukė iš lietuvių patrio
tinių draugijų labai gražios 
paramos. Aukotojų ir aukų 
sąrašas bus paskelbtas kitą 
savaitę.

Pagal vyriausio komiteto 
sutvarkymą ir nurodymus,

lietuviai parado dalyviai 
rinksis tokia tvarka:

„I am an American” gru
pės žygiuoto j ai su Angelų 
Karalienės par. benu susi
rinks birželio 13 d. 9 vai. ry
te New Yorke, Spring Street, 
prie East of W. Broadway. 
Šalia beno, šioje grupėje da
lyvaus 100 asmenų, daugiau
sia vyrai.

Parado užbaigos grupės 
dalyviai rinksis birželio 13 d. 
7 vai. vak., prie 32nd St„ tarp 
Lexington ir Fifth Avės, šio
je grupėje dalyvaus per 200 
asmenų; grupės priešakyje 
bus nešamos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos; grupėje 
bus daug kostiumuotų asme
nų ir bus nešami degantys 
fakelai.

KARIŲ ALGOS 
PADIDINTOS

Washington. — Kongresas 
nutarė nuo birželio 1 d. A- 
merikos kariams kas mėnuo 
mokėti 50 dolerių. Išsiųstieji 
už Amerikos ribų gaus 60 do
lerių mėnesiui.

Senate ir atstovų rūmuose 
buvo daug ginčų, bet senatas 
nusileido. Priimtas siūlymas 
nusiųstas prezidentui pasira
šyti.

18-19 M. Jaunuoliai 
Dar Paliekami
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Nauja Am. Laivyno Pergalė
MINĖS 50 METŲ 

SUKAKTĮ

jžės 24 d. Sodalietės 
savo gražią vainikavi- 
entę. Bažnyčioje buvo 
įspūdinga procesija, 

kojimas, vainikuota 
rijos stovyla ir vaini- 
gegužės karalienė Leo- 
Mockelytė. Pamaldose 
vo prel. Maciejauskas, 
tngeles lietuvių par. 
as, kun. J. Sharnus, 
City klebonas ir vieti- 
i. Dr. J. Starkus. Šios 
is paliko gražų įspūdį 
įgai dalyvavusiems 
ioje.

RoC rbu „Commonweal” 
‘iams, kad popiežius 

(^- nažų valstybių teisę 
klausomą gyvenimą, 

oamoit u jiems> kad siūlo
čioniškas tautas vi- 

Nesvarbu
navičn- _ _ _  .
—. irazuciai. _ 
las fe ta,a musri sakes vy- 

■ i nepripažįsta Pabai
gtų nei rusams, nei 
0181
ivaitraštis, ačiū Die- 
škai neatstovauja A- 
katalikų nepakeičia- 
įmonės tiesos ir tei- 
žvilgiu. Tegu jis sie- 
populiarumo bolševi- 

]U8. L sniuose. Jo balso nie- 
ausys!

Kaip ir rusų okupacijos 
metu, taip ir dabar ūkininkai 
yra verčiami pristatinėti vo
kiečių įstaigoms’ nepakelia
mus javų, mėsos, bulvių, pie
no ir kitų žemės ūkio gami
nių kiekius. Jeigu rusai šio
mis pyliavomis siekė ūkį ga
lutinai sugriauti ir priversti 
ūkininkus eiti į kolchozų bau
džiavą, tai vokiečių tikslas 
yra ko daugiausia išspausti 
iš lietuvio ūkininko jo gami
nių ir aprūpinti pirmoje eilė
je vokiečių kariuomenę ir Vo
kietijos gyventojus, neatsi
žvelgiant į lietuvio ūkininko 
reikalus. O kai dėl žemės 
nuosavybės, tai ūkininkai vis 
dar laikomi tiktai savo žemės

daugū;
skirte

Y.-0I

Dievo. I 
labai p

das išS* 
apie t.

si praeities tamsūs atsimini
mai išnyks.

„valdytojais,” be nuosavybės 
teisės.

Turima žinių, kad nustaty
ti pristatymui žemės ūkio 
gaminių dydžiai yra tokie 
aukšti, jog neretai ūkinin
kai yra verčiami atiduoti 
daugiau, nekaip jų ūkiai pa
jėgia pagaminti. Taip yra su 
javais, bulvėmis, kiaulėmis ir 
t.t.

Kai kuriems gaminiams yra 
paskirtos papildomos kvo
tos, nežiūrint to, kad ūkinin
kai anksčiau savo duoklę yra 
atidavę. Vokiečių beatodairi- 
nis spaudimas neprisideda 
prie to, kad ūkininkas su 
meile dirbtų savo žemę, ku
rios, be to, jis laikomas tiktai 
„valdytoju,” kaip ir rusų 
kupacijos metu.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė, kad 
artimoje ateityje 18 ir 19 me
tų jaunuoliai dar nebus ima
mi kariuomenėn.

Birželio 30 d. visoje šalyje 
bus surašyti 
vaikinai, bet 
kariuomenėn 
galvojama.

18 ir 19 metų 
apie jų ėmimą 
šiuo metu ne-

Amsterdam, N. Y. — Birž. 
28 d. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. Juo
zas židanavičius švenčia ku
nigavimo 50 metų sukaktį. 
Kun. J. židanavičius Seirijų 
Juozo slapyvardžiu yra para
šęs daug veikalėlių, dainų, 
eilėraščių. Yra išleidęs kele
tą veikalų.

Šiai reikšmingai sukakčiai 
atžymėti yra sudarytas ko
mitetas, kurs ruošia minėji
mo iškilmes. Padėkos mišios 
bus 10:30 vai. ryte, o 7:30 
vai. vak. bus pagerbimo ban- 
kietas, į vyksiantis puošnio
je Elks Club salėje. Progra
moje bus turiningas koncer
tas.

Washington.—Praeitos sa
vaitės gale japonų laivynui 
suduotas milžiniško dydžio 
smūgis.

Japonai bandė užimti Mid
way salą, kuri svarbi, nes pa
kelyje į Havajus. Amerikos 
laivynas buvo tinkamai pasi
ruošęs priešą sutikti.

Kautynės jūrose tęsėsi ke
lias dienas ir jos baigėsi vi
siška Amer. pajėgų perga
le. Japonai neteko dviejų lėk
tuvus išvežiojančių laivų (o 
gal ir trečio), keliolika jų ka
ro laivų nuskandinta ar sun
kiai sugadinta. Amerikos 
nuostoliai, palyginus su ja
ponų aukomis, visai nereikš
mingi.

Pacifiko laivyno viršinin
kas admirolas Nimitz pareiš
kė visišką pasitenkinimą 
kautynių eiga. Japonai iš 
kautynių pasitraukė skubiu 
bėgimu. Admirolas King, 
laivyno viršininkas, pareiškė 
džiaugsmą ir pažymėjo, kad 
tokių didelių laimėjimų bus 
visa eilė.

Japonai savo pralaimėji
mą pradžioje slėpė, bet šios 
savaitės pradžioje per radiją 
ir spaudą Japonijoje pasaky
ta, kad šalia laimėjimų gali
ma tikėtis ir pralaimėjimų.

Pirkime Karo Taupymo 
Bonus ir Ženklelius kiekvie
ną savaitę.

NACIAI ŽUDO LIETUVOS ŽYDUS
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VOKIEČIAI KRYME ATREMIAMI
b

įžės mėn. šv. Petro ir 
par. bažnyčioje buvo 

no pamaldos, mirusių 
iečių. Geg. 5 d. laido- 
uvo Stanislova česnie- 
'.9 d. Petras Subačius, 
d. Stasys Stanislovai- 

g. 25 Antanas Grigą- 
Birželio 1 d. JonasJas- 
s.

gegužės mėn. pakrikš- 
nki kūdikiai.
rystės ryšiais surišti 
oje — Domininkas Si- 
m Elena Sofija Pribu- 
tė geg. 9 d.; Juozas 
su Lilija Gloria Ne- 
geg. 17 d.; Jonas Ka

cas su Pranciška Nar- 
geg. 24 d.; ir Eduar- 
ucis su Milda Ellis 
d.

York Times” redak- 
džia, f-|rė Anne O’Hare Mc 

birž. 8 d. savo turi-tamL

a straipsnyje įsidėmė
tojo apie amerikie

ti ir £

rodėfc 
ypatiif- 
mimai 
sūnūs $

Po p 
išeini 
pūčiai 
tųjų s?:- 
busiai * 
mynfe 
dėką,t-

rbą doroviniams dės- 
Jos žodžiais, ameri- 
būtų giliai paveikti 
kovoję už mažų tau- 
vinimą iš vienų dide- 
ybių ir perdavimą jų 

nežiūrint kokiais 
liais sumetimais tai 
taryta. Ji įspėja Ru- 
1 būtų prasta politi- 
ršti Amerikos idea-

Bolševikai savo spaudoje 
primygtinai 
Lietuva yra 
gos dalis, kad ji yra neatski
riama Rusijos dalis, kaip kad 
New Yorko miestas yra A- 
merikos dalis.

Tokiais pareiškimais mūsų 
bolševikai aiškiai eina prieš 
mūsų šalies vyriausybę ir 
kenkia šalies vieningumui. 
Mūsų vyriausybė pripažįsta 
nepriklausomos Lietuvos į- 
staigas ir gina Lietuvos ne- 
priklauosmybės teises. Bol
ševikai gi kaišo pagalius val
stybės vežimui savo prieš
valstybiniais veiksmais.

Suėmė Vonsiackį
tvirtina, kad

Sovietų Sujun Providence. — FBI įsaky
mu, čia suimtas rusas Anas- 
tazijus Vonsiackis, gyvenąs 
Thompson, Conn. Jis kaltina
mas konspiratyvine veikla.

Vonsiackio tėvas Lietuvo
je. buvo pagarsėjęs žandarų 
viršininkas, kankinęs ir per
sekiojęs ne vieną lietuvį. Su
imtasis Vonsiackis yra vedęs 
labai turtingą amerikietę, su 
kuria jis susipažino Paryžiu
je.

Maskva. — Vokiečių ka
riuomenė šiuo metu daugiau
sia puola Sevastopolį, pasku
tinę Krymo pusiausalio tvir
tovę ir miestą. Nors vokie
čiai sutraukė didžiausias jė
gas, tačiau miesto gynėjai 
gerai laikosi ir visus puoli
mus atremia. Miesto puolime 
dalyvaujančios dešimt vokie
čių divizijų.

Didysis vokiečių puolimas 
Sevastopolio pradėtas birže
lio 7 d. Pirmose puolimo eilė
se dalyvavo tankai, kanuo- 
lės ir lėktuvai. Visi puolimai, 
kaip savo rusai, buvę atrem
ti.

Sevastopolio gynime daly
vauja ir rusų laivai.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
Sevastopolis tvirtai ginamas, 
tačiau jiems pasisekę pasi
stūmėti priekin.

T.T. Pranciškonai 
Persikėle

Miršta Belaisviai

Baisios Ligos
ra-
gy-

Laikraštis ,,Į Laisvę” 
šo, kad Lietuvoje plinta 
vulių ligos. Trakų, Tauragės, 
Raseinių ir iš dalies Kauno 
apskrityse pradėjo smarkiai 
plisti snukio ir nagų liga. Pa
nevėžio, Vilniaus, Raseinių, 
Kėdainių apskrityse įregis
truota susirgimų pasiutimu. 
Pasirodė ir įplautimo liga, 
kuria susirgęs gyvulys yra 
nepagydomas. Įplautimo li
ga gali apsikrėsti ir žmonės, 
kurie tada irgi darosi nepa
gydomi.

United Press birž. 1 d. pa
davė iš Londono savo kores
pondento J. W. Grigg žinią 
apie žydų persekiojimus Vo
kietijoje ir jos okupuotose 
šalyse. Didžiausios masinės 
žydų žudynės įvykusios Lat
vijoje, kur 1941 m. vasarą iš
žudyta, kaip nacių oficialūs 
sluoksniai pripažįsta, net 56,- 
000 žydų — vyrų, moterų ir 
vaikų.

Apie Lietuvą toje kores
pondencijoje sakoma: „Pagal 
labiausiai patikimus apskai
čiavimus, Lietuvoje specia-

liai iš Lenkijos atgabenti va
lymo’ būriai išžudę su vokie
čių civilinės administracijos 
žinia ir pritarimu apie 30,000 
žydų. Kai kuriose apylinkė
se visi miestelių ir kaimų žy
dai buvo išvaryti į laukus, 
priversti išsikasti sau kapus 
ir po to kulkosvaidžiais su
šaudyti.

Tiktai vienam mieste dau
giau negu 8,000 buvo išžudy
ta. Kaune žudymai nebuvo 
tokio plataus masto, dėka 
Katalikų Bažnyčios labai 
griežto pasipriešinimo.”

UŽ VIENĄ NACĮ 1,000 ČEKŲ
Berlynas — Birž. 7 d. čia 

palaidotas Reinhard Hey
drich, 38 metų, svarbus ges
tapininkų pareigūnas, miręs

NACIAI SLOPINA LIETUVIŲ SPAUDI

io 7 d. „New York 
redakcijos straipsny- 
akyta, kad ateityje 
negalės būti pusiau 

n h ir pusiau pavergtas, 
la tauta negali būti 
ei visos kitos nebus 
;— rašo ..New York

Tragiškai Vilniuje žuvęs 
vilnietis kun. Kr. Čibiras pa
laidotas šalia Dr. J. Basana
vičiaus kapo, o Šiauliuose 
miręs Dr. Pr. Dielininkaitis 
—šalia savo buvusio profe
soriaus ir bendradarbio prof. 
St. Šalkauskio.

Abiejų šių tautos vyrų lai
dotuvėse, kaip pranešama iš 
Lisabono, dalyvavusios gau
sios lietuvių minios. Abiejų 
kapai šaukia viso pasaulio 
lietuvius dėti visas pastan
gas išlaisvinti Lietuvą iš na
cių verguvės ir apsaugoti ją 
nuo bet kokio užpuoliko.

Prahoje nuo kulkų. Jis buvo 
Čekijos „protektorius,” pasi
žymėjęs didžiausiu žiaurumu, 
išžudęs daug čekų. Ir pačių 
nacių sluoksniuose jis buvo 
vadinamas koriku.

Už Heydricho mirtį jau su
šaudyta apie 300 čekų. Kerš
to siautimui dar nėra galo. 
Bijoma, kad keršto aukų 
skaičius gali siekti 1,000. Vi
soje Čekijoje visas gyveni
mas labai suvaržytas. Hey
dricho užpuolikai nesurasti. 
Už jų suradimą paskirtos 
milžiniškos pinigų sumos.

Birželio 9 d. Prahos radijo 
stotis pranešė, kad naciai su
šaudė visus vieno kaimyninio 
kaimo vyrus, o moteris ištrė
mė.

Kaimo gyventojai buvo į- 
tarti „koriko” Heydricho už
puolėjų slėpimu.

Skaičiuojama, kad naciai 
Europoje yra iššaudę ar ki
taip išžudę apie pusę milijo
no civilinių gyventojų. Vien 
tik Jugoslavijoje išžudyta 
350,000, Lenkijoje—90,000 ir 
t.t.

Tokiu būdu visa Lietuvos 
tekstilės pramonė yra perė
jusi į vokiečių rankas. .Taip 
yra ir kitose Lietuvos pramo
nės srityse. Į vokiečių ben
drovių vadovybę skiriami iš
imtinai vokiečiai. Kai kurių 
šakų pramonės įmonės neap
rūpinamos reikalingomis ža
liavomis, tad jos turi sustoti, 
o darbininkai visokiomis 
priemonėmis raginami vykti 
darbams į Vokietiją.

„Ostlande” vokiečiai yra 
pristeigę įvairių tariamai e- 
konominių bendrovių. Viena 
tokių bendrovių yra, pav., 
„Ostlando pluošto bendrovė.” 
Dabar yra patirta, kad į tą 
vokiečių bendrovę yra priver
stinai įjungta visa Lietuvos 
tekstilės pramonė, kurią kaip 
ir visas kitas pramonės įmo
nes, rusai buvo „suvalstybi
nę,” tad vokiečiai jas laiko 
savomis. '

Pernai Amerikon atvykę 
Lietuvos Pranciškonai apsi
gyveno Dangun žengimo Lie
tuvių parapijoje, Pittsburgh, 
Pa., kur buvo įkūrę mažą vie
nuolyną. Didėjant Tėvų 
Pranciškonų skaičiui ir jų 
veikimui, šiemet birželio 4 d. 
jie persikėlė į didesnes patal
pas, kur turi ir savo koply
čią. Į naująjį Tėvų Pranciš
konų vienuolyną perkelta ir 
„Šv. Pranciškaus varpelio” 
redakcija.

Naujasis Tėvų Pranciško
nų ir „Šv. Pranciškaus var
pelio” antrašas yra:

Franciscan Fathers 
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10), Pa.

VISA PRAMONE NACIŲ RANKOSEValentinas Strungys, kilęs 
iš Skerdupio kaimo, Vilka
viškio apskr., ir Antanas Va- 
liušaitis, kilęs iš Keturkie- 
mių kaimo, Kėdainių apskr., 
grįžę iš belaisvių stovyklos 
Rytprūsiuose, Savitarpinei 
Pagalbai paliudijo, kad įvai
riomis aplinkybėmis nelais
vėje yra mirę šie lietuvių bu
vę kariai: 1. Ivoška, kilęs iš 
Lydos apskr., Rodunės vals., 
Pavalakių kaimo; 2. Kač- 
kauskas Antanas, kilęs iš Ra
seinių apskr., Viduklės vals.; 
3. Kaukelis Bronius, kilęs iš 
Lydos apskr., Rodunės vals., 
Pavalakių kaimo; 4. Misius 
Leonas, kilęs iš Raseinių aps
kr., Betygalos v., Puknaičių 
k.; 5. Ožuolis Jonas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Šeduvos v., 
Margavėnų kaimo.

&

Gudų KalbaVokiečių administracija vi
sokiais būdais slopina lietu
vių spaudą. Nekalbant apie 
cenzūros priemonėmis daro
mą spaudimą, laikraščiams 
neduodama pakankamai po- 
pierio. Tokiu būdu lietuvių 
laikraščiai negali spausdinti 
tokio egzempliorių skaičiaus, 
koks būtų reikalingas. Pav., 
yra žinoma, kad žemės Ūkio 
Rūmų leidžiamas „Ūkininko 
Patarėjas,” išeinąs vieną 
kartą per savaitę ir ūkinin
kų labai pamėgstas, šių metų 
pradžioje buvo pasiekęs 160,- 
000 egzempliorių. Bet vasario 
mėnesį laikraščiui buvo pra
nešta, kad jis begaus popie- 
rio 60,000 egzempliorių. Kito 
savaitraščio, skiriamo gau
singai Lietuvos ūkininkijai, 
nėra.

Daug vargo laikraščiai tu
ri su pristatymu skaityto
jams, ypač provincijoje. Ne
sant pakankamai kitokių su
sisiekimo priemonių, laikraš
čiai yra priversti organizuo
ti laikraščių pristatymą į di
desnius centrus—arkliais.

Vilniaus gudų savaitraštis 
„Bieloruski Holas” rašo, kad 
į Vilnių buvęs atvykęs Gudi
jos mokyklų vadovas Sivica. 
Jis čia turėjęs pasitarimų su 
Lietuvos gudų veikėjais. Si
vica pareiškęs, kad Guduose 
dabar esanti kuriama nauja 
gudų mokykla, pradedant 
liaudies mokyklomis. Jo nuo
mone, visa gudų inteligenti
ja, gudų priešų išvaikyta, da
bar turinti susirinkti į tėvy
nę.

Minsko gudų laikraštis 
„Mienskaja Hazeta” rašo, 
kad gudai turį rodyti dau
giau tautinės savigarbos ir 
nesigėdyti savo gimtosios 
kalbos. Ši kalba esanti tur
tingiausia savo praeitimi kal
ba už visas kitas slavų kal
bas. Gudų kalba ne tik neblo
gesnė už rusų ar lenkų kal
bas, bet, atvirkščiai, turinti 
turtingą istorinę tradiciją ir 
kultūringumo atžvilgiu jokiu 
būdu nenusileidžianti kaimy
ninėms tautoms.

nį bu«

d.

DAUGIAU GIMĖ

H.V

ra aiškus Amerikos 
urs žavi visą padorią

Šv. Jono universitetas šie
met išdalijo 800 visokių mok
slo laipsnių savo studentams.
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isą gegužės mėn. kas- 
vo laikomos vakarais 
ės pamaldos, kurias 
lankė parapijiečiai.
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Vokietijos katalikų vysku
pai savo ganytojišku laišku 
pasmerkė nacius už naikini
mą krikščionybės, už perse
kiojimą tikinčiųjų, už varžy
mą Bažnyčios. Jie reikalau
ja išlaisvinti suimtuosius ir 
persekiojamus, grąžinti iš
plėštas nuosavybes, sustab
dyti veiksmus prieš krikščio
nis.

Vokiečių katalikų vysku
pai parodė savo drąsą prieš 
pagoniškus nacius, kurie sie
kia ne tik visas tautas pa
vergti, bet ir pagonybę vi-

----
lyno vyskupijos laik- 
Tablet” siūlo lietu- 
? lenkams susitarti, 
n t i nesusipratimus, 
akcija nurodo, kad 
tautas skiria Vil- 
kviečia katalikybės 

pasiekti susitarimo 
lojant enciklikomis, 
ymas gražus, bet 
vykdyti? Lietuviai 
lenkų nenori, tik sa- 
; pripažinimo. Užten- 
pis pasisakyti už Vil- 
jo srities besąlyginį 
pripažinimą — ir vi-! siems primesti.

Washington. — Pernai J. 
Amerikos Valstybėse gimė 
beveik 2,500,000 kūdikių, kas 
yra 140,000 daugiau nei 1940 
metais. Šiemet gimimų pra- 
matoma dar daugiau.

Valdžios sluoksniuose rū
pinasi naujagimių sveikatin
gumo ir maisto priežiūra.

Washington. — Birž. 10 
čia atvyko Graikijos kara
lius Jurgis. Jis atlėkė lėktu
vu iš Afrikos.

Karalius Jurgis tuojau ap
silankė pas prezidentą Roo- 
seveltą. Jo lankymosi tiks
las gauti daugiau paramos 
graikų kariuomenei, kuri yra 
Afrikoje ir kitose vietose.

Romoje, kada popiežiai bu
vo priversti gyventi Avigno- 
ne, Prancūzijoje, buvo belikę 
vos 800 gyventojų. Dabarti
nėje šv. Petro bazilikos vie
toje tada buvo ganyklos.

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

už laisvą pasaulį, už 
Lietuvą.



AMERIKA

Antanas Miškinis

IMPERIALIZMO AMŽIUS PASIBAIGĖ

Įrėžtos aiškiai mūsų pėdos, 
Kur vargą nešėm ant pečių. 
Giliai čia kraujas įsisėdęs 
Lig žemės vidurių pačių.

Žaliuok, žydėki, mūsų žeme, 
Su kryžiais, dirvom ir miškais, 
Mūs niekas negalės pažemint, 
Kaip Nemunas vagos nekeis.

ar 
ar

Žaliuok, žydėki, mūsų žeme, 
Su dirvom ,pievom, pamiškiais, 
Mūs niekas negalės pažemint, 
Kaip Nemunas vagos nekeis.

Tu nuostabi laukų gražuolė 
Su pažeista širdim giliai. 
Šimtai upelių bėga šuoliais, 
Ir girios rėdosi žaliai.

Tai čia išauga mūsų trobos;
Iš dirvos kalasi daigai.
Ir naktį šviečia baltos drobės, 
Ir byra žvaigždės po langais.

Mums jėgos auga ir didėja 
Laukuos nublanksta aimana. 
Tu realybė ir idėja — 
Tu mūsų duona ir daina.

Mes taip į žemę čia įaugom 
Su kryžiais, kalnais ir keliais; 
Ją dirbam, ir nuo vėtrų saugom, 
Šaknis įleidžiame giliai.

taikos sąlygas,” 
pasibaigus karo 

ekonominiai ir 
išlyginimai bus
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

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

1940 m. birželio 14 d. Lietuvoje giliai jaudintas! liūdna 
Prancūzijos padėtimi. Naciai ten buvo beskiną savo nelauk
to laimėjimo vaisius. Lietuvos visuomenė tą dieną dar ne
žinojo, kad rytdiena bus nepaprastai tamsi, kad Lietuvos 
nepriklausomybės saulę apstos rytų kaimyno ginkluotos 
gaujos.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvon didžiausiu klastingumu, 
pikčiausia šlykštybe įsiveržė bolševikų kariuomenė. Jai 
Kremliaus valdovai buvo įsakę sutrempti keliolika šimtme
čių lietuvių krauju ir prakaitu gintus laukus, pavergti vie
nos seniausių pasaulyje tautų ainius, atkūrusius nepriklau
somą valstybę. Nuo tos dienos prasidėjo Lietuvos žmonių 
didysis vargas, kuris plačiausiai keroja ir šiandie.

Lietuvos žmonės taip buvo baisiai apgauti, kad net ne
turėjo progos lietuviui įprastu keliu pasipriešinti užpuoli
kui. Tautos vadovybė slėpė šiurpią tiesą. Tauta buvo palik
ta tamsybėje. Bet tuojau prašneko lietuvio dvasia. Lietuvio 
kūnas buvo pavergtas, bet dvasia nepateko verguvėn.

Užpuolikai pabūgo lietuvio dvasios gyvastingumo, tad 
jie puolė dar pirmame okupacijos mėnesyje suimti gyvuo
sius žmones, galėjusius tarti minioms drąsų žodį. Jie už
gniaužė spaudos žodį. Jie uždarė visas draugijas. Jie už
draudė susirinkimus. Jie prikimšo kalėjimus narsiuoju jau
nimu ir jaunos, atsparios dvasios vyresniaisiais.

Ir taip prasidėjo didžiosios Golgotos kelias. Nepri
klausomybės neliko nė šešėlio, čekistai siautė po visą kraš
tą. Slapti revoliuciniai teismai „teisė” žmones už nepriklau
somybės laikais nuoširdžią ištikimybę savo tautai ir vals
tybei. Netrukus prasidėjo masiniai žmonių dingimai, 1941 
m. birželio pradžioje ir viduryje — masiniai lietuvių gabe
nimai.

Taip. Tai visa žinoma, tad kam minėti? Gal daugelis 
tokią pastabą svies. Bet ar galima užmiršti, kai lietuvių tau
tai padaryta didžiausia skriauda ir kai ją nuskriaudęs net 
šiandie nerodo jokio žingsnio tai skriaudai atitaisyti? 
Kaip galima tylėti, kai ir šiandie bolševikų spaudoje gar
siai šūkaujama apie naują Kaune ir Vilniuje iškėlimą rau
donosios vėliavos, kuri lietuvių tautai tik visišką mirtį, bai- 

išnaikinimą reiškia?
Lietuvių tauta, turint dėmesy jos didumą, per šį karą 

bus viena daugiausiai nukentėjusių tautų pasaulyje. Per 
vieneris metus Lietuva išgyveno dvi okupacijas. Raudonie
ji okupantai smarkiai nuteriojo kraštą, sunaikino ištisus 
kultūrinių vertybių turtus, išvežė tūkstančius lietuvių. Jų 
įpėdiniai naciai šiandie panašiai elgiasi. Naciai plėšia Lie
tuvos turtą, grobia jos sveikuosius vyrus ir gabena Vokie
tijon ir vokiečių užgrobtuosna kraštuosna sunkiems bau
džiavos darbams. Paguoda gal tik tokia, kad panašią dalią 
kenčia milijonai kitų žmonių.

Minint liūdną, tamsią ir šiurpulingą Birželio Penkio
liktą, turime pasiguosti stipria viltimi, žinokime, kad dvi 
jėgos yra už Lietuvą ir už visas kitas pavergtas tautas.

Pirmoji — moralinė jėga. Tai Vatikanas, kur Popie
žius nesiliauja garsiai šaukęs už visų tautų teisę į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą. Vatikane iškilmingai ir nuošir
džiai pripažįstama Lietuvai nepriklausomybė. Lietuvos at
stovas ten lygus su visų valstybių atstovais.

Antra jėga — Jungtinės Amerikos Valstybės su savo 
didžiuoju prezidentu Rooseveltu priešakyje. Mūsų šalies 
vyriausybė nepripažino Lietuvos okupacijos ir tikrai ne
pripažins jos jokiai pajėgai. J.A.V. yra stambiausia ir pa
ti svariausia Jungtinių Tautų dalyvė. Į Ameriką, kaip į ko
kią uolą, suduš visos plėšikų ir grobikų bangos. Jungtinės 
Amerikos Valstybės sukurs naujas sąlygas visiškai lais
vam pasauliui, kuriame bus ir laisva Lietuva.

Yra dar viena jėga. Pati svarbiausioji. Tai gilus ti
kėjimas Dievo pagalba. Neveltui šiandie Lietuvoje plačiai 
skamba nemaraus Maironio išreikšti lietuvio gilaus tikė
jimo žodžiai: „Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios 
mūsų Tėvynės.”

Turint tokias pajėgas prieš akis, Birželio Penkiolikto
ji bus atpirkta. Taip. Toks yra lietuvio pasiryžimas.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
Ryšium su Trylikta New Yorko Apylinkės Lietuvių 

Diena, šiomis dienomis „Amerikos” administracijon pradė
jo plaukti graži parama iš tų „Amerikos” skaitytojų, kurie 
stoja talkon kaip Lietuvių Dienos Rėmėjai. Malonu mums 
čia su dideliu dėkingumu pranešti vardus šių nuoširdžių
Rėmėjų:
Kun. A. Dubinskas, Baltimore, Md......................................$5.00
Kun. M. Daumantas, Girardville, Pa................................ 2.00
Kun. J. Lietuvnikas, Baltimore, Md...................................  1.20
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M. Ramanauskas, Reading, Pa............................................ 1.20
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(Bus daugiau)

Demokratinių v a 1 s tybių 
bloko oficialūs žmonės ven
gia kalbėti apie naują san
tvarką šiam karui pasibai
gus. Ir tas visai natūralu, nes 
sąjungininkų tarpe jau dabar 
galėtų kilti ginčai dėl būsi
mos taikos, paleidžiant iš 
akių pagrindinį tikslą — šio 
karo laimėjimą.

Gegužės 30 d. J.A.V. užsie
nių reikalų viceministeris 
Sumner Welles pasakė ypa
tingai reikšmingą kalbą, ku
ri tikrai padrąsina vieno 
kito užpuoliko užgrobtas 
besisavinamas tautas.

Jis išreiškė mintį, kad 
merikos atsisakymas daly
vauti po pereito pasaulinio 
karo tarptautiniam bendra
darbiavime turėjęs didelę 
reikšmę priartinant dabarti
nį karą. Taip pat jis išreiškė 
mintį, kad Jungtinės Tautos 
taps „ateities pasaulio orga
nizacijos branduoliu.”

Amerikos vyriausybė jau 
dabar ėmusis žygių gauti vi
sų Jungtinių Tautų pritarimą 
įgyvendinimui tokios pokari
nės sistemos, kurioje būtų iš
spręstos gaminių paskirsty
mo ir perkamosios galios pro
blemos „parūpinant tokį me
chanizmą, kurio pagalba visa 
tai, ką pasaulis pagamina, 
būtų galima paskirstyti pa
saulio gyventojams.”

Ypatingai įsidėmėtina jo 
mintis, kur jis išreiškė: „Jei 
šis karas yra tautų išlaisvi
nimo karas, jis turi garan
tuoti suvereninę visų tautų 
lygybę visam pasaulyje, ly
giai taip kaip ir Amerikose. 
Mūsų pergalė su savim turi 
atnešti visų tautų išlaisvini
mą. Diskriminacija tarp žmo
nių, dėl jų rasės, įsitikinimo 
ar spalvos turi būti panaikin
ta. Imperializmo amžius yra 
pasibaigęs. Tautos teisė į lai
svę turi būti pripažinta, pa
našiai kaip civilizuotasis pa
saulis seniai jau yra pripaži
nęs individo teisę į asmeninę 
laisvę. Atlanto čarterio prin
cipai privalo būti garantuoti 
visam pasauliui, visuose van
denynuose ir visuose konti
nentuose.”

Taip pat yra labai įdomūs 
jo pareiškimai ir apie būsi
mą pokarinę santvarką, ku
rią jis apibrėžia šešiais punk
tais. Antram punkte jis nuro
do, kad nugalėjusios tautos 
kartu su Jungtinėmis Amer. 
Valstybėmis paliaubų metu 
pasirūpins nuginklavimu vi
sų tautų, kaip nurodyta At
lanto Čarteryje, kurios „gali 
grąsinti agresija už savo ri
bų.” Trečiam punkte jis pa
žymi, kad Jungtinės Tautos 
pasirūpins užlaikyti tarptau

tinę apsaugos jėgą iki nuola
tinė sistema ir visuotinis sau
gumas bus įsteigtas. Ketvir
tam punkte jis pažymi, kad 
pasaulio organizacija su 
Jungtinėm Tautom, kaipo 
pagrindu, nustatys „galuti
nas teisingos, sąžiningos ir 
patvarios 
kaip tik 
veiksmams 
socialiniai 
padaryti.

Iš čia suminėtų punktų ma
tyti, kad po šio karo bus ei
nama prie patvarios tarptau
tinės organizacijos, gal būt, 
naujos Tautų Sąjungos, tik 
jau ji turės galimybę ir įvyk
dyti savo sprendimus. Iš tų 
metmenų aiškiai matyti, kad 
mažos tautos nebus verčia
mos jėga dėtis į visokias uni
jas, federacijas, ar konfede
racijas, jei jos pačios tam 
nematys reikalo, ar nerodys 
noro.

Ši kalba sukėlė didelio su
sidomėjimo tiek įvairių šalių 
diplomatiniuose sluoksniuo
se, tiek spaudoj. Tą kalbą mi
nėdamas birželio 1 d. „New 
York World-Telegram” ben
dradarbis Wm. Philip Simms 
išsireiškė, kad nė viena kalba 
nuo pirmojo pasaulinio karo 
prezidento Woodrow Wilsono 
laikų nebuvo sukėlusi diplo
matiniuose sluoksniuose to
kios sensacijos, ši kalba su
kėlusi sensaciją dėl dviejų 
priežasčių, pirmiausia, tai 
esąs jau kiek išryškintas 
Prezidento Roosevelto planas 
naujai tarptautinei santvar
kai po šio karo; antra, ji iš
sklaidė kai kurias Jungtinių 
Tautų tarpe įsivyravusias 
idėjas.

Simms nurodo, kad sekant 
Welles kalbą išeina, jog bri
tų, olandų ir kitos imperijos, 
egzistavusios iki šio karo, 
yra jau praeities dalykai, o 
taip pat kai kuriems Ameri
kos sąjungininkų planams 
užtikrintai nebus galima leis
ti būti įvykdytais.

Bet kas ypatingai domina 
kai kurias ambasadas ir pa
siuntinybes čia (Washingto
ne), tai tos siūlomosios tvar
kos pasekmės tokioms bevil
tiškoje padėtyje esančioms 
tautoms, kaip Lenkija, Suo
mija, Latvija, Estija ir Lie
tuva, suminint tiktai kelias.

Lenkija 1939 m. buvo už
pulta ne tik Vokietijos, bet 
taip pat ir Rusijos. Maskva 
pasigrobus rytinę Lenkiją 
susovietino tą „rusiškąją” 
pusę, panašiai kaip Hitleris 
sunacino tą „vokiškąją” pu-

Ar Lenkija turės būti po 
karo atstatyta ištisai ar
gai jos ištikimi legijonai

sę. 
šio 
ba

‘MALDŲ ŠALTINIS’
Kun. Pr. J. Juškaitis išlei

do naują maldaknygę vardu 
„MALDŲ ŠALTINIS,” kuri 
jau atspausdinta ir, lyg nau
jas pamaldumo apaštalas, 
siunčiama į pasaulį, kad neš
tų mūsų žmonėms dvasinę 
naudą. Reikia pripažinti, kad 
gerb. leidėjas pasirinko patį 
tinka miausią psichologinį 
momentą naujai maldakny
gei išleisti. Turime ar, tiks
liau pasakius, turėjome daug 
įvairių maldaknygių, bet jų 
išteklius jau sumažėjo ir lai
kui bėgant visai išsisems, nes 
knyga kaip drabužis — nusi
dėvi ir suplyšta. Gi užsida
rius susisiekimui su Lietuva, 
naujų maldaknygių nebebus 
iš kur parsigabenti. Rūpes
tingam kunigui leidėjui atė
jo laiminga mintis tam trū
kumui už akių užbėgti: į pa
tį laiką atidarė naują „Maldų 
Šaltinį.” Ir koks tai jaukus, 
gaivinantis šaltinis! Katali
kų Bažnyčios dvasiniam iž- 
dyne yra labai daug maldų. 
Tiek daug, kad joms visoms 
atspausdinti prireiktų kelio
likos stambių tomų. Neįma
noma visas į vieną malda
knygę sutalpinti. Tad reikia 
jas taip atrinkti, kad tik pa
čios reikalingiausios būtų su
naudotos. čia tai ir glūdi vi
sa uždavinio svarba — mo
kėti atrinkti. Gerb. leidėjas 
tą uždavinį labai sumaniai 
atliko: Maldų rinkinys išėjo 
pats tiksliausias. Rodos, iš
skaitė iš žmonių širdžių, ku
rias maldas daugiausia pa
mils. Iš tiesų, verta įsitikin
ti, kad nė kiek čia neperde- 
katalikui patariu iš tos mal
dų, ir kiekvienam lietuviui 
daknygės pasimelsti.

Kun. K. Urbonavičius.
Pastaba: ši maldaknygė 

kaštuoja $2.50. Ją galima 
gauti „Amerikoje,” 222 So. 9 
St., Brooklyn, N. Y. ir „Dar
bininke,” 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

turės grįžti namo, kad rastų 
juos po svetimos šalies vėlia
va?—klausia komentatorius.

Suomija, garbinama kaip 
liberališkiausia pasaulio de
mokratija, pirmiausia buvo 
Rusijos užpulta ir apkarpy. 
ta. Tada, panašiai kaip ir J. 
A. Valstybės kad pripuola
mai tapo Rusijos sąjunginin
ke, Suomija pamatė save be
kariaujančią toje pačioje pu
sėje ,kurioje ir Vokietija. 
Suomijos atstovai nedvejo
dami pareiškė, kad idealogiš- 
kai Suomija nė kiek daugiau 
naciška kaip Amerika komu
nistinė. Ji primygtinai tvir
tina, kad Suomija kariauja 
vien tik išlaikyti suvereninės 
valstybės padėtį.

Pagal Welles formulę, J. A. 
Valstybės ir jos sąjunginin
kai užsiangažuoja ne tik pa
likti Sumoją čielybėje su jos 
pačios parinkta demokrati
ne valdžia, bet dargi ginti jos 
sienas „tarptautinės apsau
gos jėgos” pagalba, jeigu ga
lingas kaimynas grąsintų jai.

Panašiai esą ir trys mažos 
Baltijos respublikos—Lietu
va, Latvija ir Estija—yra 
tarp velnio ir gilios jūros. Iš
didžiai nepriklausomos šio 
karo pradžioje, jos pirmiau
sia buvo užpultos rusų, kurie 
pašalino egzistuojančias vy
riausybes ir įsteigė sovietus. 
Tada naciai išstūmė rusus ir 
nedviprasmiškai pareiškė, 
kad Baltijos valstybės turi 
laikyti save vokiškomis. Kaip 
karas bepasibaigtų, jos jau
tė esančios pasmerktos.

Šiandien Welles pareiški
me jos pradeda matyti dienos 
šviesą prieš akis.

Kainų Administracijos į- 
staiga nurodo, kad cukraus 
paskirstymas visus lygiai lie
čia. Vienas asmuo už kitą 
daugiau negaus. Neseniai 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
ir United Service Organiza
tion skyrius prašė daugiau 
cukraus, jų aplikacijos buvo 
atsakytos.

AntBirželio - June 12,
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„New Europe” gegužės mėn. 
laidoje (Nr. 6) įdėjo Michael 
A. Heilperin straipsnį, kuria
me nagrinėjama pokarinė pa
saulio organizacija, imant 
dėmesin ekonominį vystymą
si kaip tos organizacijos pa
grindą. Autorius nurodo, kad 
jau dabar eina gana plačios 
diskusijos. Vieni naujos 
pokarinės santvarkos idealą 
mato naujoj tarptautinėj or
ganizacijoj, tuo tarpu, kai 
antrieji stoja už organizavi
mą įvairių rajoninių vienetų, 
kurie savo keliu sudarytų 
vieno kontinento sąjungą. 
Vadinas, kiekvienas konti
nentas turėtų savo sąjungą, 
kurios sudarytų pasaulinę 
Federalę Valstybę.

Straipsnio autorius prieina 
išvados, kad Tautų Sąjunga 
tam organizavimui pateikia 
daug tinkamesnį modelį, ne
gu kad pasaulinio masto Fe
deralinė Valstybė, nes esą: 
„Nulemiantis argu mentas 
yra ekonominis, kadangi mū
sų planetos fizinė struktūra 
reikalauja planetinio masto 
ekonominės integracijos. Tas 
tiesa, kad kontinentai gali 
geriau atsiekti ekonominės 
autarkijos (self sufficiency) 
negu kad paskiri kraštai, bet 
kontinentai juk yra geogra
finiai vienetai, o ne ekonomi
niai ar politiniai ir todėl nė
ra jokio pagrindo manyti, 
kad save aprūpinantys konti
nentai būtų draugiškesni ki
tiems kontinentams, negu 
kad savęs apsirūpinimo pa
dėties besiekiančios atskiros 
valstybės.

Tarpkontinentinė prekyba 
buvo didelė praeityje, ir ji 
veikiausiai augs, o nemažės 
ateityje, jei tik nebus kliudo-

jjjktyses- 
įįlietuvo- 

liukai vil
kučiam! 
įe šaukia, 
’juose prie

ma. Pasiūlymai padaly 
šaulį į kontinentines s 
gas negali tikėtis jokie 
nominio autoriteto. Tai 
šitie pasiūlymai yra ab 
ni ir politiškai. Tas nėra 
pripuolama, kad tokie i 
lymai paprastai stumia 
kin kurios nors galingo 
stybės vadovaujančią 
kontinento reikaluose, 
įtaka faktinai būtų ly$ 
minacijai ir todėl turi 
laikoma, kaip labiau ' 
kanti su totalitariniu,? 
demokratiniu t a r p tai 
reikalų tvarkymo model

. . . Reikia pripažint 
bus siekiama sukurti | $ 
tinę pasaulio ekonomir 
temą naujos Tautų Sąj 
(į^oks jos vardas ateit; 
būtų) rėmuose. Nauja' 
Sąjunga būtų statoma 
Jungtinių Tautų pa 
branduolį, ir ekonomii 
dovavimą turėtų pari 
tampriai bendradarbi 
mos Jungtinės Amer: 
Valstybės ir Britų Sąj 
(British Commonwealtl 
riai.”

Nuo savęs norėtumei 
stebėti, kad toks pa 
pokarinis tvarkymas’ 
daug labiau priimtii 
mažoms tautoms, nes tl 
du jos tik gali išvengti; 
ko didesnio kaimyno v: 
tavimo ne tik politiniai ~, 
ir pknnnrniniam ins m : .

S didelės, 
įAnksti, dar 
įs, artojas 
>0 derlium

;birželio mė- 
Jtįs buvo su- 
k balsų. Mūsų

gyvulius 
vagonai buvo 

< juos gaudė 
r; iš guolių ir

^dad gy- 
įlJ agentas, 

šautuvu, 
įsas šeimas 

įus narius: 
nikus be tė- 
rjikio, kuris 
įi daliai. Per 

nuskambėjo

io naktį at- 
;/šiurpus bal- 
: tolių ir se-

ir ekonominiam jos gj 
me.

Įdomu, kad aukščiai 
tiekta formulė bendrais 
žais sutinka su neseniai 
nėr Welles kalboje di 
rėmais, o taipgi jos met “ Jau 
kad ir neryškiai, mat; 
Amer. Valstybių pasiūl 
Sovietų Rusijai „lease] 
sutartyje. Lf

MŪSŲ MOKYKLOS IR VISUOME
Šie mokslo metai mokyk

lose baigiasi ypatingose są
lygose, kurios iškelia visą 
eilę labai svarbių klausimų,, 
Netenka čia kalbėti apie mo
kyklas apskritai, bet noriu 
kreipti dėmesį į lietuvišką
sias mokyklas, kurioms šių 
laikų gyvenimas uždeda ypa
tingai didelį ir svarbų vaid
menį.

Lietuva, kuri jau visa bu
vo nutiesta visokiausių rūšių 
mokyklų tinklu, yra paverg
ta. Ten sustabdytas lietuvių 
tautinis ir kultūrinis gyveni
mas. Amerikos lietuvių mo
kyklos pasidaro vienintelė
mis laisvai veikiančiomis lie
tuvių mokyklomis pasaulyje. 
Be abejojimo, mokyklų vedė
jai ir mokytojai ir mokytojos 
tą padėtį ir supranta ir ver
tina, stengdamies didesniu 
rūpestingumu kelti besimo
kančiame jaunime ir lietuviš
ką ir katalikišką sąmonę.

Patriotiškoji lietuvių vi
suomenė iš savo pusės turi 
teikti ir moralinę ir medžia
ginę savo mokykloms para
mą. Ypač svarbu žiūrėti, kad 
tos mūsų mokyklos nebūtų 
tuščios. Reikia nuolat pri
minti tėvams, kad jų labai 
svarbi tautinė pareiga leisti 
savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas.

Vidurinės ir aukštosios 
mokyklos, suprantama, pa
reikalauja daug daugiau lėšų 
ir pastangų ir sunkiau jas 
šiais laikais išlaikyti. Kaip 
Tėvų Marijonų bernaičių ko
legija Marianapoly ir kunigų 
seminarija Hinsdale, Ill., taip 
Seserų Kazimieriečių ir Se
serų Pranciškiečių vedamos 
mergaičių akademijos prašy
te prašosi lietuvių mokinių 
ir lietuvių visuomenės stip
rios paramos.

Mūsų, lietuvių, mokyklos 
Amerikoje bent maža dalele 
turi papildyti tuos milžiniš
kus nuostolius švietimo ir 
auklėjimo atžvilgiu, kokie 
padaromi mūsų tautai šio 
karo metu.

, skirtingas

-k buvo už 
Jis toks dide- 
: veriantis ir

įjos naikinto- 
iiktatorių nė 
įhi jų vardus 
■Jisa minės, 
.sis nesiliaus 

didelis ir 
jer aukštus 
^vandenis jau

A.L.R.K. Federacija, . . 
nuo pat savo susiorgau 
mo (1906 m.) rūpinosi 
viškų mokyklų steigimi 
laikymu, dabar vėl k

-'tegirdėto lig 
j minis pa-

pė, vagonai 
kitus, ir vis 
senus, jaun 
sius kūdiki

Išvežė ji 
liais.

Savotiški 
riai per pa 
tų. Jų vard 
knyga; jų 
mediniu kr 
bai yra tai 
ris tautą į 
daro graži?

Pirmas i: 
dvyrių, da 
tinkamas, 
Antras — 
bakūžių išė 
laisvę apg 
Daug jų ši? 
se, daug iš 
likusieji la 
gos šaliai 1 
jų eina ei 
neprisimini 
lenkų okup 
niaus kraš 
lietuviškai 
jų daug va 
klojamas p 
neteko. Pa 
skaičiumi i 
didvyrių ei 
niai ir per 
liai.

Dabar s] 
tremtinių 
tautos auk 
šiandien m 
nio ir skai 
už tą kny 
tautai ir 2 
žaizda, su; 
nuo tėvų a 
sudėtas vi; 
kelias, mir 
troškulio, 
šaudymai 
jos laukuo 
kos, bevilt 
dienos Alt 
išbadėjusi* 
brolių ir s 
pagalbos,: 
ūmuosius 
kalnų liku

__ *j vaikai!k,7I°Įe2

visuomenės dėmesį, ka -4kelinta
džiausių pastangų reik 
ti mūsų mokykloms pa 
ti ir jų veiklai labiau ^ekas iš lai- 
plėsti ,nes šių didžių] 
šaulio sukrėtimų me 
vaidmuo pasidaro neįki 
jamai brangus. Feder ’ii nunokusio 
dėl to, džiaugiasi, kad ^dainių. Jie 
Marianapolio kolegijo 
Hinsdale seminarijos si 
re stipendijų fondai, kapasemti 
serys Pranciškietės sa 
kademijai pastatė pi 5jomotina ta 
rūmus, kad Šv. Kazimie girdėjo 
serys planuoja statyti $ į sesuOi 
dėmi j ai atskirus rūm įurį 
juose mergaitėms kol 
Tie visi gražūs užsimo 
iš kiekvieno doro ir sąn .įvįįį'įį. 
go lietuvio turi susi 
nuosirdziausios ir g: mbuv0 
giausios paramos.

Reikia neužmiršti, k 
tuviškųjų mokyklų rėn 
yra ne tik vienas iš svai 
šių dalykų lietuvybei ; 
krašte išlaikyti, bet jis 
ir į Lietuvos išlaisv 
darbų programą.

L. Šii

IMA IR IMA

atę bolševikų

■.leprieitų.
ji nieko dau- 
-nei gardaus

i lašelio sukę- 
i suvilgyti. Ir

at čiurlenan-

ir sesuo,

•- dienas nak-

skirų asm 
ir visos ta 
da iš jos 1 
gili žaizda 
žiais užgy 
ti pamiršt 
dokument; 
stojam 
viso pasai

priėjęs išties
inę ir tartų:

Site, bran- 
■ ir pasakyki- 

baisiai ken-

Pabaltijo valstybės! 
sausio mėnesio vidurio 
„renkami” kailiai ir 
niai daiktai vokiečių ki 
menei rytų fronte. Mat 
davos nebuvo visai pa 
nančios, nes komisaras 
se paskelbė paraginimą 
kartą pasižiūrėti į sp

stovėjo karei- 
■ prisiartinti: 
W, visų tau- 

geradaris 
’ mažiems, iš 
^■autiems ku
kuotas van-

šūksmas ne- 
ir tada, kai 

mūrų nė
it ,
fJpių valandų
^jo: „Jau sa- 

ar ten nėra, daiktų mūs '^kutinę teis
čiau. Nak- 
^eždavo į sto- 
b mažus vai-

reiviams”. Tokius dą 
raginama atiduoti iki 
rio 8 d. Raginimai d _
kartojami ir per radiją ;psus sugrūdo 
pat per radiją Lietuvo E stoties išve- 
ventojai raginami „ai ^ė vandenu- 
vokiečiu kariuomenei ir Mo dėl oro 
grafų plokšteles.

stoties išve
dė vandenu-

Skaityk ir Platink lailj kurie gir- 
„Ameriką.” ,jpi šaukė van-

ižys sušvil-

New 1 
tarptautin 
nagrinėti 
„New Eui 
laidoje į< 
straipsnį, 
jama Pop 
rolė būsi 
tvarkoj p< 
primena 
žiaus 1931 
penkis pi 
dar pakar 
ledų kalbi 

Pirmoji 
reikalauj? 
tvarkoj č 
respektuo 
bių teises 
ekonomin 
tai tikrai 
džiosios 
tybės ski 
nių.

Ši sąlj 
Atlanto < 
rugp. 14 
m. sausic 
deklaraci 
ji Britani 
rikos Va 
kiti sąju 
nesiekti 
kių pirm 
riant, der 
kas šį ka 
tai nėra i 
su tikslu 
viešpata.i 
užkariav: 
mažųjų s

Ar yr 
siekti
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Antanas Vaičiulaitis.
ia. antrašte žurnalas i 
Europe” gegužės mėn. i 
j (Nr. 6) įdėjo Michael 
Iperin straipsnį, kuria- 
grinėjama pokarinė pa- 

organizacija, imant 
in ekonominį vystymą- 
) tos organizacijos pa- 
. Autorius nurodo, kad 
.bar eina gana plačios 
ijos. Vieni naujos 
nes santvarkos idealą 
įaujoj tarptautinėj or
ei jo j, tuo tarpu, kai 
i stoja už organizavi- 
.irių rajoninių vienetų, 
savo keliu sudarytų 
kontinento sąjungą.

is, kiekvienas konti- 
turėtų savo sąjungą, 
sudarytų pasaulinę 

,lę Valstybę.
ipsnio autorius prieina 
s, kad Tautų Sąjunga 
rganizavimui pateikia 
inkamesnį modelį, ne- 
. pasaulinio masto Fe- 
ė Valstybė, nes esą: 
liantis argu mentas 
onominis, kadangi mū- 
lėtos fizinė struktūra 
uja planetinio masto 
lines integracijos. Tas 
kad kontinentai ’ gali 

atsiekti ekonominės 
ijos (self sufficiency) 
ad paskiri kraštai, bet 
mtai juk yra geogra- 
ienetai, o ne ekonomi- 
pojitiniai ir todėl nė- 

io pagrindo manyti, 
ze aprūpinantys konti- 
būtų draugiškesni ki- 
kontinentams, negu 

vęs apsirūpinimo pa- 
besiekiančios atskiros 
ės.
kontinentinė prekyba 
idelė praeityje, ir ji 
šiai augs, o nemažės 
j, jei tik nebus kliudo-

Domį;- įrželio mėnesio naktys es- 
imios ir gražios Lietuvo- 

ūiirpęį įplaukę rugių laukai vil- 
Pripį į lengvo vėjelio pučiami, 

sžlė dobilų lysėse šaukia, 
kinb- štingala karkluose prie 
stybės.’ F-------—y.---

, lengvo vėjelio pučiami, 
įžlė dobilų lysėse šaukia.

io nesiliauja ligi aušros 
škėjus. Danguje žėri 
gždės, tokios didelės, 

niiiiįb rasos lašai. Anksti, dar 
laik^Jš saulę pakilęs, artojas 

ūgiasi būsimu derlium 
lausydamasis pirmutinio 

reįįj?Krėlio čirenimo, kinko ar- 
!į žagrę.
jrnai metais birželio mė- 

^tstto 14 d. naktis buvo su- 
kimsta kitokių balsų. Mūsų 

(įįpks Jyje buvo šešiasdešimt va- 
tokių, kuriais gyvulius 

Sįju^apja, Tie vagonai buvo 
Jungtį Irūsti žmonių. Juos gaudė 
brandu Čia, ištraukė iš guolių ir 
dovavį irė kaip galvijų kaimines, 

su tuo skirtumu, kad gy- 
o nevaro GPU agentas, 
męs į nugarą šautuvu, 
abeno ten ištisas šeimas 
seimų pavienius narius: 

Km. >ną be vyro, vaikus be tė- 
stebėįį 
pokaris 
daug į 
mažini 
dujos:

Jungtį

tamprį 
mos Ję 
Valį 
(Briį 
rial"

motiną be kūdikio, kuris 
nežinia kokiai daliai. Per 

. Lietuvą nuskambėjo 
nių medžioklė. Lygumo- 
jiriose, kaimuose ir mie- 
»se aną birželio naktį at- 

" ė skaudus ir šiurpus bal- 
, : tremiamų brolių ir se- 

i į, jaunų vyrų ir žilagal- 
" senelių sielvartingas 

ksmas.
. ' ienas sauksmas buvo už 

is didesnis. Jis toks dide- 
toks širdį veriantis ir 
galingas, kad kai jau 

Kad ir j iausių žmonijos naikinto- 
ir žudikų diktatorių nė 

Sovifg :ės neliks ir kai jų vardus 
„l nės su pabaisa minės, 
r- ii šauksmas nesiliaus 

?TT linuvui AC ID! mbčjęs. Jis toks didelis ir 
jŲ IVlURllVLv' Iftl ngas, kad per aukštus 

lūs ir gilius vandenis jau 
metų pasiekia mane ir 
doškia, kaip negirdėto lig 
; sužvėrėjimo niūrus pa
ktas.
ą birželio naktį vaikai 
kė vandenuko: jau kelinta 
la vagonuose aklinai už- 
;i ir ginkluotų bolševikų 
jojami, kad niekas iš lai- 
esančiųjų neprieitų.

ie mažutėliai nieko dau- 
1 neprašė — nei gardaus 
nio, nei gražiai nunokusio 

Jie 
te vandens lašelio suke- 

Marira: įai gerklutei suvilgyti. Ir 
uvo ten žmogaus pasemti 
dens iš čia pat čiurlenan- 
upelio. Girdėjo motina ta 
ūdų maldavimą, girdėjo 
esnysis brolis ir sesuo, 

serys? l^jo ir sena močiutė, kuri 
(]eūlijji ) anūkėlį per dienas nak- 
juose 
Tie ve'

tavim; 
ir f 
me.

nėr lį i 
rėmais,: 3

sutartn

nokslo metai mokyk- 
igiasi ypatingose są- 
kurios iškelia visą 

ai svarbių klausimų* 
a čia kalbėti apie mo- 
apskritai, bet noriu 
dėmesį į lietuvišką- 

jkyklas, kurioms šių 
/venimas uždeda ypa- 
lidelį ir svarbų vaid-

va, kuri jau visa bu- 
jsta visokiausių rūšių 
ų tinklu, yra paverg- 
sustabdytas lietuvių 
ir kultūrinis gyveni- 

nerikos lietuvių mo- 
pasidaro vienintelė- 
vai veikiančiomis lie- 
okyklomis pasaulyje. 
)jimo, mokyklų vedė- 
jkytojai ir mokytojos 
;į ir supranta ir ver- 
;engdamies didesniu 
gurnu kelti besimo- 
e jaunime ir lietuviš- 
talikišką sąmonę.

•tiškoji lietuvių vi- 
i iš savo pusės turi 
moralinę ir medžia- 

ro mokykloms para- 
č svarbu žiūrėti, kad 
ų mokyklos nebūtų 
Reikia nuolat pri- 

vams, kad jų labai 
autinė pareiga leisti 
kus į lietuviškas mo-

visuos 
džiausr.
ti mūsai
ti ir R
plėsti« 
šaulio £ 
vaite:
jauniIe plio, nei saldainių, 
dėl ta -

pė, vagonai atsimušė vieni į 
kitus, ir visus juos išvežė — 
senus, jaunus, ką tik girnų- I 
sius kūdikius.

Išvežė juos didvyrių ke
liais.

Savotiški tie mūsų didvy
riai per paskutinį šimtą me
tų. Jų vardo nemini istorijos 
knyga; jų kapai pažymėti 
mediniu kryžium. Bet jų dar
bai yra tasai palikimas, ku
ris tautą puošia, įprasmina, 
daro gražią ir didelę.

Pirmas ir seniausias tų di
dvyrių, dabar jau retai su
tinkamas, yra knygnešys. 
Antras — tai iš samanotų 
bakūžių išėjęs ir savo žemės 
laisvę apgynęs savanoris. 
Daug jų šiandien guli kapuo
se, daug ištrėmime žūva, bet 
likusieji laukia pirmos pro
gos šaliai laisvę grąžinti. Po 
jų eina eilė tylių, niekeno 
neprisimintų mokytojų, kurie 
lenkų okupacijos metu Vil
niaus krašte mūsų vaikučius 
lietuviškai mokė. Ne vienas 
jų daug vargo patyrė, perse
kiojamas gyveno ir laisvės 
neteko. Pagaliau milžinišku 
skaičiumi šių tylių ir pilkų 
didvyrių eiles papildė tremti
niai ir pernai metų sukilė
liai.

Dabar spaudoje skelbiami 
tremtinių sąrašai yra mūsų 
tautos aukso knyga. Nėra 
šiandien mums prasminges
ni© ir skaudesnio skaitymo 
už tą knygą. Iš jos byloja 
tautai ir žmonėms padaryta 
žaizda, sugriauti gyvenimai, 
nuo tėvų atskirti vaikai. Ten 
sudėtas visas ilgo ištrėmimo 
kelias, mirtys vagonuose nuo 
troškulio, bado ir ligų, su
šaudymai ištisų būrių Gudi
jos laukuose, o taip pat ir pli
kos, beviltiškos ir alkanos 
dienos Altajaus krašte, kur 
išbadėjusios mūsų motinų, 
brolių ir seserų akys laukia 
pagalbos, žinios apie savo my 
Ūmuosius ir gando iš toli, už 
kalnų likusios tėvynės. Toje 
knygoje skaitome ne tik pa
skirų asmenų tragediją, bet 
ir visos tautos skausmą, ka
da iš jos kūno išplėšta tokia 
gili žaizda, kad ji tik 
žiais užgyja ir niekados 
ti pamiršta. Drauge tai 
dokumentas, per kurį 
stojame į lygią eile su 
viso pasaulio persekiojamo-

am- 
nes- 
yra 
mes

mis ir nusiaubtomis tauto
mis, ar tai būtų čekai, ar len
kai, ar serbai, ar graikai ir 
norvegai. Kaip toms tautoms 
teisingoj pergalėj yra paža
dėta laisvė, taip ir kiekvieno 
lietuvio kentėjimų vainikas 
turi būti jo gimtosios žemės 
visiška laisvė, nors to ir labai 
nenorėtų raudonasis ir ruda
sis diktatorius.

Keista darosi, tą knygą 
skaitant, ir žmogus savo aki
mis nenorėtum tikėti, jeigu 
nežinotum, kad tai šventa 
teisybė ir kad tai gyvas mū
sų šalies kryžiaus kelio liudi
ninkas. Kam reikėjo už Ura
lo kalnų nublokšti aną šimto 
metų senelę, kuri visą ilgą 
amžių išgyveno Lietuvoje, 
savo vaikus užaugino ir pas
kui jau pasenusius juos lai
dojo, kuri savo anūkų dukre
les ir sūnelius į žmones išlei
do, pati rengdamos! atgulti 
ir pasilsėti aukštam kalnely, 
kada Aukščiausias Tėvelis ją 
nuskins, „kaip menką žolelę 
nuo žemės”, poeto žodžiais 
tariant? Kam į Altajaus kra
štą, kur nei maisto, nei apda
ro, nei pastogės nėra, reikėjo 
nutremti ką tik gimusius kū
dikius, dviejų mėnesių, metų 
maželius?

Tokia yra mūsų garbės ir 
tremtinių knyga: dar vaikš
čioti negebą vaikučiai, vi
sam amžiaus gražume vyrai 
ir moterys, žili karšinčiai ir 
toji šimto metų senelė, kuri 
kol gyva nebuvo kojos iškė
lusi iš savo gimto krašto.

Visų jų didžiausioji kaltė 
buvo ta, kad jie buvo lietu
viai ir norėjo laisvos, mongo
lo ir teutono nesutremptos 
Lietuvos.

Visų jų likimas — žvarbūs 
Sibiro vėjai, laukiniai veidai 
aplinkui, badas, ligos, kator
gininkų darbai, mirtys, atsi
skyrimas nuo savųjų, gimto
jo krašto ilgesys ir retkar- 

1 čiais švystelėjanti viltis, kad 
turi kada nors teisybė pate
kėti mūsų žemei ir mūsų 
žmonėms.

Prieš mūsų akis guli trem
tinių knyga: tūkstančiai ge
riausių tėvynės vaikų, jų ken 
čiamas vargas, pralietas 
kraujas, akmeniu užversti 
kapai tyrlauky, vilties kibir
kštėlės ir tikėjimas.

Toji knyga niekados nebus 
i užvožta: iš kartos į kartą ją 

skaitys laisvos Lietuvos sū- 
■ nūs ir dukterys.

Korespondentų Pranešimai
Marianapolis

Naujas Kapelionas
Kun. Jonas Vosylius išvyk

sta kapelionu į Amerikos lai
vyną. Laukia tik paskyrimo 
dienos. Šiuo metu lankosi 
Bostone pas savo tėvelius. 
Linkime gražiausio pasiseki
mo naujam laivyno kapelio
nui!

Marianapolio studentų kp. 
kolegijos ribose surinko 17 
dol. Lietuvos Gelbėjimo rei
kalams.

Teisybę sakant, pati min
tis buvo kilusi pereitą vasa
rą studentų seime. Tada buvo 
nutarta, kąd kiekviena stu
dentų kuopa šiais mokslo me
tais kuriuo nors būdu suda
rys pinigų Lietuvos gelbėji
mo tikslui.

Marianapoliečiai šio gra
žaus nutarimo neužmiršo.

Stud. S. M.

Baltimore, Md

at-

mą, kurs įvyks Hartforde. 
Ankščiau išrinktas varg. A. 
Sanišauskas serga ir yra 
daktaro priežiūroje.

Sutvirtinimo Sakramentas 
bus suteiktas birž. 28 d. per 
sumą. Pamokas lanko daug 
vaikų ir jaunimo. Klasę veda 
kun. P. Karlonas.

Birž. 6 d. apsivedė Al. Ma- 
čiukaitis, buvęs parapijos 
choro iždininkas, gabus cho
ristas. Choras linki geriau
sios laimės ir vėl sugrįžti į 
chorą, šliubo metu giedojo p. 
A. Dulbytė.

Bayonne, N. J

Misijos labai sėkmingai už
baigtos. Jas vedė pasijonistai 
tėvai Gabrielius ir Alfonsas. 
Įsteigta pasijonistų brolija.

Biuste 
rė stipe- 
serysfr 
kadrai; 
rūmus h

I buvo supusi, mylavu- 
r lepinusi, bet visose to- 

įkiebi: ygumose, visuose kaimu o- 
į ir miesteliuose nebuvo 
gaus, kuris priėjęs išties- 

K vandens stiklinę ir tartų: 
rkite, vaikeliai, gerkite, 
iutėliai, gerkite, bran- 
isieji mano, ir pasakyki- 
iž ką jūs taip baisiai ken- 
e?”
rie vagonu stovėjo karei- 
rir neleido prisiartinti:

go lift 
nuoširL 
giauswU 
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POP. PIJUS XII IR TAIKOS TIKSLAI

— Devintinės gražiai 
švęstos.

— Šią savaitę įvyksta mo
kyklos užbaigimo iškilmės. 
Seselių kazimieriečių išmo
kyti vaikučiai gražiai pa
linksmins visus atsilanky
siančius penktadienio vaka
re. Visi laukia savo jaunuo
lių programos.

— Šv. Antano šventėje bus 
pašvęstos lelijos, o vakare— 
šv. Vardo vyrų dr-jos išpa
žintis.

— Visuomet gėrimės savo 
bažnyčios nuolatinių pamal
dų gyvumu, tik gaila, kad 
daug lietuvių jomis nepasi
naudoja, užtad kitataučiai 
užpildo jų vietas—jie labai 
džiaugiasi lietuviškos bažny
čios pamaldumo gėlių darže
liu.

— Dabar žemuogių sezo
nas, bet už paprastą dėžutę 
reikia mokėti 25c. Lietuvės 
šeimininkės pateikia puikią 
vakarienę, kai pavargusius 
vyrus vakare pavaišina žem
uogėmis su pienu. Tai geriau
sias atsigaivinimas — nerei
kia ir į smuklę eiti.

— Mieste visur prašoma 
paramos Raudonajam Kry
žiui. Ir mūsų salėje yra ati
tinkama iškaba.

— Siuvėjai vis nepatenkin
ti. Dirbtuvėse yra darbo, tik 
negauna „apreiterių,” tad ir 
rankiniai neturi ko veikti.

40 vai. atlaidai praleisti la 
bai iškilmingai. Mišparų ce 
lebrantais buvo kunigai: Rei 
kus (laivyno kapelionas), Dr 
Starkus, V. Pinkus, Gurins 
kas, Barkus, Bogušas, Alek 
siūnas, Lekešis ir Kartavi 
čius.

Sodalietės geg. 31 d. turėjo 
gražią procesiją, kurioje vai
nikuota Švč. Panelės stovyla. 
Gegužės karalaitė 
Kvetkauskaitė. Į 
neseniai įstojo A. 
čiūtė.

buvo M. 
sodalietes 
Morkevi-

Geg. 30 d. įvyko pirmoji 
Komunija, kurią priėmė 8 
mergaitės ir 10 berniukų.

Birželio 7 d. per sumą at
likta įspūdinga Dievo Kūno 
procesija, palikusi neišdildo
mų įspūdžių.

Iš mūsų parapijos Dėdės 
Šamo kariuomenėje jau tar
nauja 46 jaunuoliai.

Geg. 30 d. palaidotas J. 
Draskinis, palikęs našlę ir še
šis vaikus; buvo vienas pir
mųjų parapijos steigėjų. Bir
želio 5 d. palaidotas J. Meda- 
šauskas.

Neseniai pakrikštytas Ro
bert Joseph Krupinski, sūnus 
Juozo ir Konst, 
tės).

(Vaivadai-

Birželio 6 d.
Joseph Babico su 
šauskaitė; liudijo 
ir Estelė Draučikaitė.

apsivedė 
EI. Stani- 
M. Babico

tų proga. Klebonas buvo tik
rai apgautas. Salėje buvo 
pilna žmonių, kurių tarpe ir 
iš kitų miestelių. Tarp sve
čių dalyvavo kun. Juozas 
Stašaitis ir Dr. A. Rakaus
kas, M.I.C. Klebonui pareikš
ta daug sveikinimų, įteikta 
gražių dovanų ir dvasiškas 
bukietas nuo parapijiečių.

So. Boston, Mass

nes ir aukštosios 
s, suprantama, pa
la daug daugiau lėšų 
ngų ir sunkiau jas 
kais išlaikyti. Kaip 
rijonų bernaičių ko- 
irianapoly ir kunigų 
ja Hinsdale, UI., taip 
Cazimieriečių ir Se- 
.nciškiečių vedamos 
4 akademijos prašy
si lietuvių mokinių 
ų visuomenės stip- 
mos.

lietuvių, mokyklos 
ie bent maža dalele 
Idyti tuos milžiniš- 
stolius švietimo ir 
) atžvilgiu, kokie 

mūsų tautai šio

;ėvas ir žmonių geradaris 
orėjo, kad mažiems, iš 
kulio mirštantiems kū- 
ams būtų paduotas van- 
s lašelis.
ž tai anas šauksmas ne- 
,us skambėjęs ir tada, kai 
remliaus aukštų mūrų nė 
os neliks.
ž tai anų šiurpių valandų 
ininkai kalbėjo: ,.Jau sa- 
1. kad ir paskutinę teis- 
dieną nebus baisiau. Nak- 
sugaudę, atveždavo į sto- 
įsą šeimą. Ir mažus vai- 

' į ir ligotus, visus sugrūdo 
gonus ... Iš stoties išve- 

vaikai šaukė vandenu- 
kiti jau troško dėl oro 

tos.”
ai žodžiai tų, kurie gir- 
•, kaip vaikai šaukė van- 
iko.
agaliau garvežys sušvil-
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N e w Yorke leidžiamas 
tarptautinėms problemoms 
nagrinėti mėnesinis žurnalas 
„New Europe” gegužės mėn. 
laidoje įdėjo Luigi Sturzo 
straipsnį, kuriame nagrinė
jama Popiežiaus Pijaus XII 
rolė busimojoj naujoj san
tvarkoj po šio karo. Autorius 
primena garsiuosius Popie
žiaus 1939 metais paskelbtus 
penkis punktus, kuriuos jis 
dar pakartotinai pabrėžė Ka
lėdų kalboje 1941 metais.

Pirmoje eilėje Popiežius 
reikalauja, kad naujojoj san
tvarkoj didžiosios valstybės 
respektuotų „mažųjų valsty
bių teises į politinę laisvę ir 
ekonominį klestėjimą”. Tą 
tai tikrai yra sąlyga, kuria di 
džiosios demokratinės vals
tybės skirsis nuo totalitari
nių.

Ši sąlyga buvo išreikšta 
Atlanto Čarteryje (1941 m. 
rugp. 14 d.), o taip pat 1942 
m. sausio 1 d. Washington© 
deklaracijoje, kurioje Didžio
ji Britanija ir Jungt. Ame
rikos Valstybės, o vėliau ir 
kiti sąjungininkai, pasižada 
nesiekti teritorinių ar kito
kių pirmenybių. Kitaip ta
riant, demokratinių šalių blo
kas šį karą taip vaizduojasi: 
tai nėra imperialistinis karas 
su tikslu įsteigti vienos šalies 
viešpatavimą kitai, tai nėra 
užkariavimų ir silpnųjų bei 
mažųjų sunaikinimo karas.

Ar yra šitam tikslui at
siekti kokių kliūčių? Taip, ir

jos turėtų būti pašalintos. 
Pirmiausia autorius sumini 
dar neišspręstą Indijos klau
simą.

Kita tamsi vieta — tai Ru
sija. Stalinas yra davęs savo 
atstovams pasirašyti Atlan
to Čarterį ir taip pat Wash
ington© deklaraciją. Abiejų 
tų dokumentų pagrindu yra 
laisvės idėja, įskaitant taip 
pat ir religijos laisvę. Nežiū
rint į priešingus tvirtinimus, 
Rusijoje religinės laisvės nė
ra. Stafford Cripps yra aiš
kiai pabrėžęs, kad Maskva 
jokio pakeitimo dabar nepa
geidauja, nes nemato tam 
reikalo. Nežiūrint į tai, atei
tyje esą turėtų būti užsibrėž
ta dėti visas sąjungininkų pa
stangas ir gerą valią bei ko- 
operavimą, kad bendrai lais
vė ir ypatingai religinė lais
vė, ne tik figūruotų Sovietų 
konstitucijoje, bet būtų pri
taikinta ir praktikoje, panai
kinant tai laisvei įgyvendinti 
kliūtis.

Toliau autorius prieina ir 
prie Baltijos valstybių klau
simo ir sako: „Kitas 
dėl kurio turėtų būti 
kinta, yra Baltijos 
problema: Suomi j a,
kariaujanti Vokietijos pusė
je, Latvija, Estija ir Lietuva, 
dabar vokiečių okupuotos, 
yra mažos valstybės, su ku
riom Rusija turėjo draugiš
kumo ir taikos sutartis, ku
riomis buvo paremtas jų tau
tinės egzistencijos pripažini-

Mirė Kučauskas, grabo- 
rius. Birželio 6 d. vakare mi
rė jaunas lietuvis, Pranas 
Aniulis, kurio tėvai anksčiau 
mirė. x J. K.

Bridgeport, Conn

Visi laukia parapijos pik
niko, kuris įvyks liepos 12 d. 
Montrey’s Park. Daržas labai 
gražus, salė šokiams didelė. 
Visi maloniai kviečiami!

Kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas šią savaitę yra išvykęs 
kunigų rekolekcijų. Ateinan
čią savaitę vyks kun. P. Kar
lonas.

šešėlis, 
išsiaiš- 
kraštų 
dabar

Liepos 4 d. viso miesto į- 
vairios grupės ir chorai su
darys didelį chorą, kurs iš
pildys muzikalę programą. 
Dalyvaus ir lietuvių parapi
jos choras ir jaunųjų choro 
mergaičių grupė, kuri pašoks 
pora lietuviškų šokių. J ko
mitetą įeina muz. A. Stani- 
šauskas ir mokytojas K. Bal
trušaitis.

Vietinė Susivienijimo kuo
pa išrinko kitą atstovą į sei-

Sesučių pranciškiečių su
ruoštas birželio 6 d. vaikučių 
vakaras praėjo gražiausiai— 
buvo dainų, monologu, dekla
macijų, maršavimų, šokių ir 
1.1. Suvaidinta linksma kome
dija „Dr. Mikantas garsusis.”

Šiuo metu kelbonui kun. M. 
Kemėžiui pagelbsti kun. Ad. 
Jeskevičius, M.I.C.

Paterson,’ N. J

mas. Garantijos, kad Rusija 
turinti teisę reikalauti Balti
jos, neturi sulaužyti tos ypa
tingos savybės ir teisės, iš
reikštų Popiežiaus pirmam 
punkte.”

Metinis piknikas
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis piknikas ir išvažiavi
mas įvyks sekmadienį, bir
želio 14 d. Lindbergh Park, 
Sicomac Rd., North Haledon, 
N. J. Pradžia 1:30 vai. p. p., 
šokiai nuo 2:30 p. p. Kviečia
mi Patersono ir apvlinkės lie
tuviai dalyvauti. Įžanga 35c.

40 Valandų atlaidai
40 valandų atlaidai prasi

dės per sumą birželio 28 d. 11 
vai. ryte ir užsibaigs antra
dienį, birželio 30 d. vakare. 
Atlaidų pamokslus sakys 
kun. Aukštikalnis, jėzuitas.

Moterystės ryšiais sujung
ti Walter Mozulay su Julia 
Tacionyte birželio 7 d. 
Kazimiero bažnyčioje.

Maloni staigmena
Rožančiaus draugija 

ruošė didelę, gražią ,, 
prise
nui kun. Jonui Kintui pa
gerbti — kunigavimo 11 me-

šv.

su- 
Sur- 

pramogą savo klebo-

LSKSŽ.

Lietuvių Bažnyčia Vidury 
Griuvėsių

Lietuvių šv. Petro bažny
čia ir klebonija dabar atsi
rado vidury griuvėsių. Mat, 
ta sekcija, kur stovi lietuvių 
bažnyčia, valdžios nusavinta. 
Visi toj apylinkėj namai 
griaunami naujam „housing 
project,” todėl ta vieta dabar 
sudaro klaikų vaizdą. Jei 
naujų namų statyba dėl karo 
nebus atidėta, tai už kokių 
metų lietuvių bažnyčia atsi
ras gražioj naujų namų sekei 
joj- Į griaunamųjų namų 
skaičių pateko ir „Keleivio” 
„raudondvaris.”
Lietuviai Paskutinieji Šoko

Vieną iš puošniųjų Bosto
no viešbučių, Samorset Ho
tel, perėmė valdžia laivyno 
kadetams. Paskutinieji tame 
viešbuty šokiai įvyko gegu
žės 16 d. Ir taip supuolė, kad 
tuos šokius suruošė Lietuvos 
Vyčių Naujos Anglijos Ap
skritis. Taigi, lietuviai pa
skutinieji tame viešbuty šo
ko. Tą faktą pažymėjo vie
tos spauda. „Boston Sunday 
Herald” ir „Boston Sunday 
Post” įsidėjo net L. Vyčių 
Centro pirm. Pr. Razvadaus- 
ko ir kitų centro valdybos na
rių atvaizdus, kaipo „pasku
tinio viešbučio baliaus” ruo
šėjų ir dalyvių.

Lietuviai Parade
Geg. 17 d. Bostonas minėjo 

„I am an American” dieną di
džiuliu paradu, kuriame da
lyvavo apie 25,000 maršuo- 
tojų. Buvo demonstruojama 
Bostono militaris ir civilis 
pasiruošimas karui. Dalyva
vo ir keletas tautinių grupių, 
jų tarpe ir lietuviai. 25 ber
niukai ir mergaitės, apsiren
gę lietuvių tautiniais kostiu
mais, nešini Amerikos vėlia
vėles, maršavo. Dviejų mer
gaičių tautiniai kostiumai bu 
vo pasiūti iš Lietuvos vėlia
vos spalvų. Prieky nešė para
šą „Lithuanians.” Paradą 
žiūrėjo pusė milijono žmonių.

Geg. 24 d. Hatch Memorial 
Shell įvyko „I am an Ameri
can” Victory Pagaent, kurį 
ruošė teisingumo departa
mentas ir Bostono miestas. 
Lietuviai jaunamečiai, p. O. 
Ivaškienės vadovybėje, tau
tiniuose kostiumuose, kurie 
dalyvavo parade ir čia lietu
vius atstovavo. Iš tautinių 
grupių lietuviai pasirodė 
gausiausiai. Lietuvius daly
vius ruošėjai atvežė ir par
vežė. Šios programos žiūrėjo 
apie 20,000 žmonių minia.
Rūpinasi Lietuviai Kariais
Vietos klebono kun. Pr. 

Virmauskio iniciatyva šioje 
parapijoje yra susiorganiza
vęs moterų pagalbos skyrius, 
kuris rūpinasi Raudonojo 
Kryžiaus rėmimu ir lietu
viais kariais. Jos kelia fondą 
įvairiomis pramogomis, iš 
kurio apdovanos šios parapi
jos lietuvius kareivius. Se
kanti p r a m o g a-kermošius 
tam reikalui įvyks birželio 
17 d. parapijos salės 492 7th 
St. kieme.

Lankėsi
Geg. 16-17 d.d. čia lankėsi 

dvi buvusios bostonietės-sve- 
dašiskės, būtent ponia Jad
vyga Averkienė, „Amerikos” 
adm. žmona su dukrele Rūta 
ir p-lė Genovaitė Zovytė. 
Smagu buvo bostoniečiams 
pasimatyti su buvusiomis 
saviškėmis.

Birželio 6-7 
„Amerikos” 
rius Danielius
žmona. Jie dalyvavo a.a. J. 
Dilio laidotuvėse ir savo gi
minaitės Aldonos Matuliaus- 
kaitės ir Tomo A. Liko vestu
vėse. A.

3

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Birželio 7 d. D. M. S. par. 
High School choras, Sesučių 
Pranciškiečių vad., vaidino 
gražią trijų aktų operetę 
„Princese Nijolė,” kurią se
sutės išvertė iš anglų kalbos. 
Šis veikalas buvo labai įspū
dingas. Gaila, kad visi lietu
viai iš visų kolonijų čia nega
lėjo atvykti, nes niekas ne
sitikėjo, kad toks milžiniš
kas darbas galimas su High 
School mokiniais iš viešų mo
kyklų.

Jei toliau tie vaikai bus la
vinami, galėsime susilaukti 
Amerikoj Lietuvių Operos. Į- į 
žymi profesionalė iš apylin
kės stebėjosi vaikų vaidyba.

Netik išgirdom gražių dai
nelių, kurios žavėjo visus, bet 
ir dar pamatėme įvairių šo
kių, k.a. Raganų, Kaimiečių 
ir Laumučių. Laumutės atsi
žymėjo taip gražiai, kad ma
nytum jas buvus paskolin
tas iš Ballet Russe.

Scenerija visus nustebino, 
nes niekados dar taip nebuvo 
matoma. Sesutės pasiuvo 
kostiumus, kurie padailino 
veikalą.

Vaidino: Princesė Nijolė—
I. Gelčiūtė, Jos tarnaitės—R. 
Stoškiūtė ir H. Zigmond, Ka
ralius Malfredas—B. Bačė- 
nas, Jo pasiuntinys—J. Ko- 
hanskis, Princas Ernanas—
J. Kasperas, Princas Erikas 
—C. Nakrošis, Menulės Lau
mės—A. Jankauskas, Juod
akė - burtininkė—E. Ulozas.

Visos kitos choristės dai- j 
navo kaipo „choras.”

Jokūbas Stukas, radio pro
gram© vedėjas iš Newarko, 
buvo vakaro vedėjas.

Ten buvęs.

Linden, N. J.

Birželio 6 d. šv. Elzbietos 
bažnyčioje kun. M. Kemežta 
sujungė Moterystėn Violetą 
S. Liudvinaitytę ir Albertą P. 
Butvidą iš Nutley, N. J. Jau
nąją iki altoriaus atlydėjo 
jos tėvelis, Jonas Liudvinai- 
tis. Pamergėmis buvo Helen 
Mitchell, Nellie Butvidaitė, 
Florence Raymond, Leonora 
Alseikaitė ir Viola Ignaciū- 
naitė. Pabroliai — Petras 
Butvidas, Edv. Liudvinaitis, 
St. Liudvinaitis, L. Kavalis 
ir Jonas Budėnas.

Puota įvyko Linrose klubo 
salėje. Dalyvavo per 200 sve
čių iš Linden, Elizabeth, Ne
wark, Nutley, Orange, Har
rison, Kearny, Bayonne, 
Manchester (Conn.), Brook
lyn, ir kitur.

Geriausios laimės jauna
vedžiams I

KOELNO miesto 
KATEDRA

d.d. lankėsi 
administrato- 
J. Averka su

Anglijos lakūnai geg. 31 d. 
subombardavo Koelno (Vo
kietijoje) miestą, bet, kaip 
praneša, katedra likosi nepa
judinta.

Koelno katedra yra viena 
gražiausių bažnyčių Europo
je. Senoje jos vietoje bažny
čia sudegė ir 12 šimtmety vėl 
pradėta statyti. Jos išvaizda 
vra kryžiaus formos ir užima 
63,300 kvadratinių pėdų že
mės; turi du bokštu 515 pė
dų aukštumo. Ilgis—511 pė
dų, plotis — 231 pėda. Viduj 
230 pėdų nuo žemės iki lubu. 
Pradėta statyti 1248 m. ir 
baigta tik po 632 metų.

Kaip altoriai, taip ir visas 
jos įrengimas, nepaprastai 
gražus ir brangus. Sako, kad 
joje yra Trijų Karalių kau- 
kuolės. Daug visokių statulų 
ir paveikslų, kurių kaina ne
įmanoma.

Surašė kiaules

Balandžio 15 d. Baltijos 
kraštuose surašytos visos 
kiaulės. Ateityje tas turės 
būti daroma kas tris mėne
sius.
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KARDINOLO UŽUOJAUTA LIETUVAI NAUJAS VIKARAS

Kunigai Ig. Valančiūnas, 
J. čepukaitis ir J. Karalius 
gegužės 28 d. kreipėsi į Phi
ladelphijos arkivyskupą, kar 
dinolą Dougherty, prašyda
mi laidimo rinkliavai Lietu
vos suvargusiems žmonėms 
sušelpti ir Lietuvos atsto
vybei prie Vatikano palaiky
ti.

Birželio 3 d. Jo Em. kardi
nolas Dougherty atsakė į 
minėtų kunigų prašymą la
bai maloniu laišku, kuriuo 
ne tik leidžia padaryti rin
kliavas arkivyskupijos lietu
vių bažnyčiose, bet drauge 
pareiškia savo užuojautą 
kenčiantiems lietuviams, nu- 
kentėjusiems nuo dviejų už
puolimų.

Štai kardinolo laiškas: 
„My dear Fathers:

Your esteemed letter
May 28th, 1942, has just 
come, making known to me 
the needs of those unfortu
nate Lithuanians, who are 
victims of two recent inva
sions of their beloved father- 
land, and asking permission 
to take up collections in the 
Lithuanian Churches of this 
Archdiocese for their alle
viation, and also for the up-

of

keep of the Lithuanian Lega
tion to the Holy See.

It is not necessary to as
sure you, my dear Fathers, 
of my deepest sympathy for 
your suffering brethren and 
of my desire to co-operate 
with you in coming to their 
relief.

The permission, which you 
have asked, is hereby gran
ted with all my heart; and 
I beg to express the hope 
that the Lithuanian Clergy 
and faithful of the United 
States will show their usual 
generosity in meeting the 
needs of the victims of a 
cruel war.

Instead of sending the pro
ceeds of the collections to be 
taken up in the Lithuanian 
Churches of this diocese to 
our own Chancery, please 
have the goodness to send 
them directly, if you please, 
to the Apostolic Delegate, 
Washington, for transmis
sion to their destination.

With sentiments of the 
highest esteem and with best 
wishes, I remain, my dear 
Fathers,

Very sincerely yours,
+D Card. Dougherty,

Abp. of Phila.”

Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas kun. J. čepukaitis 
susilaukė naujo vikaro—kun. 
Salemono J. Mažeikos, kurs 
iki šiol buvo. Tamaquoje.

Kun. S. Mažeika, Simono ir 
Agotos Mažeikų sūnus, yra 
šv. Kazimiero par. mokyk
los alumnas; kunigu įšven
tintas 1938 m. gegužės 26 d.

Sveikiname kun. S. Mažei
ką naujoje vietoje, linkėdami 
gražiausio pasisekimo, gau
sių Dievo palaimų.

Saviškis.

NEPAMIRŠKIME SAVOJO!

Programa pradėta labai švel
niu ir nuotaikingu „Panis 
Angelicus (Cesar Frank), a- 
komp. Dorothy Bates. Daine
lės „Sesute Širdele” ir „Ty
liai, tyliai” (liaudies daine
lės) sužavėjo kiekvieną lie
tuvišką širdį, net ir svetim
taučiams labai patiko, o stu
dentės ir nelietuvaitės daina
vo tas daineles kaip savo pri
gimtoj kalboj. Akompanavo 
šv. Kazimiero parapijos stu
dentė Jonė Rupšytė, kuri ki
tą metą taip pat baigs Aka
demiją. Lietuviška kalbą pa
sakė kun. I. Valančiūnas, pa
žymėdamas, kad toj mokvk- 
loj esančios mokinės yra tik
rai laimingos, nes jos ne tik 
protą išlavina, bet ir širdį iš- 
auklėja gerą. Sveikindamas 
linkėjo ir toliau mylėti moks
lą ir kitu laiku dirbti savo 
lietuviškose parapijose, ka
talikiškose draugijose, kad 
čia baigta mokykla nebūtų

reta Kavalauskaitė meniškai veltui, bet būtų paguoda ir 
_ atliko savo dalį. Visos mer-1 pagalba tėveliams, mokyklai,

metai? kai “įšventintas kum Saitės ir. berniukai vaidino,

Birželio 7 d. šv. Kazimiero 
mokyklos mokiniai turėjo sa
vo metinę šventę—mokyklos 
užbaigimo iškilmes. Rytą pa
simeldė bažnyčioj ir ėjo Sak
ramentų, o vakare gavo dip
lomus ir dovanas.

Užbaigimo programa pra
vesta ir paruošta labai suma
niai ir lietuviškoj dvasioj. 
Vaidinimėlis „Už Nevėžio 
upės” suvaidintas tikrai vy
kusiai ir sužavėjo publiką. 
Vaidintojai Kundrotas ir Ba
rauskas vaidino, kaip tikri 
artistai. Tikrai režisoriui 
daug reikėjo dirbti, kol išmo
kė. Tai aštunto skyriaus mo
kyklos nuopelnas. 1 ir 2-ro 
skyriaus mažučiai artistai 
tikrai labai maloniai nutei
kė publiką: vaizdelis .Miške’, 
paįvairintas deklamacijomis, 
dainomis ir plastiniais žaidi
mais ir „grybų” gražus ap
rengimas džiugino žiūrovus. 
„Grybas Pulkininkas” — Lo-

Birželio 3 d. sukako treji

Vincentas J. Vėžis, šv. Ka
zimiero par. vikaras, visų 
mylimas. Savo pirmąsias mi
šias laikė Girardville, Pa.

Kun. Vėžis daug pasidar
bavo ypač jaunuomenės tar
pe—sodalietėms, chorui ir ki
toms draugijoms. Malonu 
sveikinti ir linkėti jam Die
vo palaimos ir daugybės jė
gų dirbti! Sveikina ir šių žo
džių rašytojas.

Balandėlis.

PATRIOTINGA ŠEIMA

PASISEKĘS “AMERIKOS” PIKNIKAS
Gegužės 31 d. Mikolaičio 

parke įvykęs „Amerikos” 
naudai piknikas buvo labai 
sėkmingas: pasitaikė graži 
-diena, žmonių suvažiavo apie 
700, nuotaika gražiausia.

Pirmutiniai piknikan atvy
ko brooklyniečiai — specialiu 
„Amerikos” štabo ekskursi
niu autobusu. Tai buvo 
džiaugsmingas susitikimas 
su brooklyniečiais, kurie vi
su šimtu nuošimčiu pasirodė 
lietuviškume ir inteligentiš
kume.

Tenka padėkoti teisin
giems, darbštiems darbinin
kams, kurie parodė didelio 
pasiaukojimo ir noro „Ame
rikos” gerovei, čia privalu su 
dėkingumu paminėti šie as
mens, daug dirbę piknike:

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Pranas Pūkas, pikniko šei
mininkas; Ona Jurgaitienė, 
pikniko šeimininkė; Kazys 
Dryža, Teklė Balčiūnaitė, Si
monas Mažeika, A. Mažeikie
nė, Konstantas Baltrukonis, 
Petras Mažeika, Edvardas 
Avižis, Domininkas Skiotis, 
Matas Seilius, Agota Kun- 
drotienė, Juzefą Peledžienė, 
Juozas Biržietis, Mečislovas 
Guokas, Pranas šavinis, Ra
polas šlinskis, Ona Ungurai- 
tė, P. Ambrazienė, Agnieška 
Mažeikaitė, Marcelė Adomai
tytė, Elzbieta Sideravičiūtė, 
Kotryna Baltrukonytė, Ona 
Rimgailaitė, Vincas Stankai
tis, muz. Jonas Mickūnas ir 
Kazys Kisielius.

Visi darbuotojai dirbo nuo
širdžiai, tad ir pikniko pasek
mės buvo gražios. „Ameri
kai” įteikta $464.00. Tai gra
ži parama.

Piknikas praėjo tvarkin
gai, be jokių vaidų. Darbi
ninkai grįžo linksmi namo 
dainuodami. Pikniko rengė
jai labai dėkingi visiems dar
bininkams ir visiems pikniko 
dalyviams!

Balandėlis.

Petras ir Barbora Mažei
kai, gyv. 330 Earp St., ir vi
sa jų šeima labai patriotiš
kai nusiteikę. Tėvas pirko 
karo bonų už 200 dol., moti
na — 100; duktė Pranciška 
(slaugė) — 100, duktė Adelė
— 50, aukšt. mokyklos abi
turientas sūnus Jurgis — 50 
ir jauniausias Julijonas, ką 
tik baigęs pradžios mokyklą
— 25 dol.

Labai gražu, kad lietuviš
kos šeimos taip nuoširdžiai 
remia savo šalį! Visi būkime 
ištikimi savo žvaigždėtai vė
liavai !

K. Dryža.

VYRŲ DĖMESIUI

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

---- *

MINĖJO SUKAKTĮ

23 metų kunigavimo 
kaktį kukliai paminėjo 
Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Ignas Valančiūnas 
— birželio 8 d.

su- 
šv.

Šį sekmadienį, birželio 14 
d., yra bendra šv. Kazimiero 
par. šv. Vardo vyrų dr-jos 
Komunija. Nepamirškime sa
vo pareigos—visi dalyvauki
me in corpore prie Dievo sta
lo.

Svarbu dalyvauti ir dr-jos 
susirinkimuose, kurie būna 
kiekvieno mėnesio antrą šeš
tadienį, 8 vai. vak., kambary
je, po bažnyčia. Nesilankan
tieji turės pasiaiškinti. Pra
eitas susirinkimas buvo gau
sus, tad dvasios vadas labai 
džiaugėsi ir tarė nuoširdų 
sveikinimo žodį. Tegu ir šis 
susirinkimas birželio 13 d. 
būna gausus.

Report.

BAIGĖ MOKYKLĄ

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA • 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. > 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937
4- ------------------------------------ i

$ Tel. REGent 8881

| Juozas Balinskas 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St 

Philadelphia, Pa

c

j'

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di- 
de!6, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

0 jį H

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

i□

Milžiniškoje Municipal Au
ditorium salėje birželio 5 d. 
įvyko katalikišku mokyklų 
abiturientų mokslo metų už- 
baigtuvių iškilmės. Tarpe 
abiturientų iš Northeast Ca
tholic High School buvo ir du 
lietuviai (iš šv. Jurgio par.) 
—Antanas ir Petras čiurlio- 
niai. Jų tėvelis, velionis Jonas 
Čiurlionis buvo mūs tarpe la
bai įžymus viengentis ir 
darbštus veikėjas, Lietuvos 
mvlėtojas ir labai uolus ka
talikas.

Jaunuoliu motina, našlė 
Marijona Bilevičiūtė - Čurlio- 
nienė augina dar ir du kitus 
jaunesnius sūnus—Jonuką ir 
Albinuką. Reporteris.

Spauda praneša, kad Lie
tuva neteko 1.000 mokytojų. 
771 liaudies mokvklu moky
tojų kartu su 1,155 šeimų na
riais ištremti Sibiran.

kaip seni vaidintojai. Kiti 
skyriai taip pat išpildė savo 
paskirtį pašokdami ir padai
nuodami.

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė Eleanora Savickaitė. Di
plomus visiems išdalijo kleb. 
kun. Ig. Valančiūnas. Užbai
gė mokyklą ir gavo baigimo 
diplomus šie mokiniai:

Edvardas Balčaitis, Alfon
sas Barauskas, Jurgis Mažei
ka, Jonas Mažeika, Jurgis 
Palilionis, Elena Jakštytė, 
Emilija Lukošiūtė, Teresė 
Petronytė, Antonetta Rim- 
deikaitė, Eleanora Savickai-- 
te, Teresė Strakštytė.

Gabieji ir uolieji mokiniai 
apdovanoti: Jurgis Mažeika, 
Eleonora Savickaitė (8 sk.), 
Elena šaulytė (7 sk.), Petras' 
Utkus (6 sk.), Edvardas Bro- 
sky (5 sk.), Kazimieras Bro- 
sky (5 sk), Petras Slivins- 
kas (3 sk.), Loreta Kavaliau
skaitė (2 sk.), Ričardas Ko- 
lajeskis ir Eksenija Podžiū- 
naitė (1 sk.). 14 mokinių ap
dovanoti už nepraleidimą 
mokyklos. Visus pasveikino 
kun. klebonas, ragindamas 
tęsti mokslą katalikiškose 
mokyklose.

Programos pasižiūrėti ir 
pasidžiaugti prisirinko dido
kas skaičius parapijiečių. 
Tarp svečių matėsi ir kun. 
Kidykas, S.J. ir kiti. Vienas 
tėvas pareiškė esąs labai ne
patenkintas, kad jo sūnus 
jau baigė mokyklą, nes nebe
turėsiąs tokios malonios pro
gos žiūrėti programos, kuri 
jį labai traukdavusi, ypač 
kad ten ir jo vaikai dalyvau
ją. Malonu, kad savieji taip 
rūpinasi ir palaiko savo lie
tuvišką, katalikišką mokyk
lą. _________

Novena ir Dievo Kūno Ok
tava iškilmingai švenčiama. 
Vakarais sakomi pamokslai 
ir kalbamos maldos. Novenai 
vadovauja kun. Kidykas, jė
zuitas. Švenčiausio Sakra
mento šventės metu ir visą 
oktavą daugiau žmonių eina 
prie komunijos ir meldžiasi 
už taiką.

Pirmasis Bazaras Fernon 
St. jau bus birželio mėn. 18, 
19 ir 20 dienomis. Visi apy
linkės lietuviai labai uoliai 
dirba tam pirmam parengi
mui. Sako, šiemet bazaras 
būsiąs tikrai pasekmingas ir 
geras pasilinksminimas 
siems.

kraštui ir bažnyčiai.
Atsisveikinimo kalbą su 

pasiryžimais ir dėkojimu pa
sakė Leona Fajertaitė. Ang
liškai kalbėjo kun. J. Bagdo
nas ir atsisveikino angliškai 
Ann Neville, kuri ir dovaną 
gavo už geriausius pažymius. 
Už lietuvių kalbą dovaną ga
vo Leona Fajertaitė. Malonu 
pažymėti, kad tarp baigusių 
buvo ir šv. Kazimiero para
pijos parapijietė Marijona 
Bigenytė, uoli sodalietė ir 
vytė, kuri tuoj paklausė savo 
klebono patarimo ir pasiža
dėjo ir toliau dar uoliau dirb
ti visuose parapijos darbuo
se.

Tikrai linkėtina mokyklai 
ir toliau klestėti ir augti. 
Klasė turėjo pasirinkusi savo 
globėja šv. Joaną Arkietę. 
Klasė turėjo ir gražų šūkį — 
Su tikėjimu ir drąsa.

mažyčių, lyg angelėlių mer
gyčių, artinasi prie altoriaus 
pirmą kartą priimti savo 
Viešpatį ir Dievą.

Laiminga Roberta!
tą didelę Dievo malonę pažin
ti tikrąjį tikėjimą ir būti pri
imta į Katalikų Bažnyčią. Be 
abejo, Roberta karštai mel
dėsi ir melsis už savo tėve
lius, kurie pasiliko savo pro
testantų tikėjime, bet malo
niai sutiko su Robertos pra
šymu. Jos mamytė jau ne 
kartą sakė, kad pastebėjus 
savo dukters atmainą elgesy
je. Dieve, duok Robertai iš
tesėti toje Dievo malonėje iki 
mirties.

Juozapo Marijos Vilos Se
selės ir auklėtinės džiaugia
si ir karštai dėkoja Dievui, 
kad jų koplytėlėj šiais moks
lo metais dvi auklėtinės pri
imtos Katalikų Bažnyčion.

Šis dalykas aiškiai rodo 
svarbą katalikiško auklėji
mo, kad net nekatalikai siun
čia savo dukreles į tas mo
kyklas, kuriose jos gauna 
tikrą dorą išauklėjimą. Vie
na iš šių mergelių pasakė sa
vo tėveliui, kad ji viloje per 
šešis mėnesius daugiau išmo
kus, nei viešoj mokykloj per 
dešimt metų.

Tegu šių mergelių pavyz
dys paragina tėvelius siųsti 
savo dukreles į mūsų bran
gią Juozapo Marijos Vilos 
Akademiją.

Alicija Azaranskytė.

Į kariuomenę birželio 10 d.' 
išėjo Jonas Gurgždis. Tai bu- 
vęs pirmasis Vyčių pirminin-1 
kas. Vyčiai įteikė atsisveiki-l 
nimo dovanėlę ir išlydėjo. Bei 
to, dar išėjo į kariuomenę; 
Jkeli šv. Kazimiero parapijos^ 
jaunuoliai.

JOS ŽII
,i ŠTOKAS 
$0

Įįeštokas, sun- 
L mėnesius, 
Lmehiyraap- 

JUOZAPO MARIJOS VILOS] savo 
PIKNIKAS ] jtun-J. Simo-

paveikė jį 
eiti į katali 
motina O.
bai džiaugi 
laimės sav< 
terš šeimoj

įnJ. Simo- DU SŪ

vi-

LAIMĖJO STIPENDIJĄ

Edvardas Grostas, Roman 
Catholic High School lietuvis 
moksleivis, baigdamas šią 
mokyklą laimėjo ketverių 
metų chemijos stipendiją. Jis 
toliau mokysis tėvų augusti- 
jonų Vilanovos kolegijoje, 
čia pat prie Philadelphijos.

Edv. Grostas mokykloje 
buvo vienas ,,The Cahillite” 
redaktorių. Jis tvarkė žinių 
skyrių. Lauksime iš jo dide
lio chemiko. K. V.

Newtown, Pa
Užbaigimo Aktas

Juozapo Marijos Vilos Ak
ademijoj, Newtown, Penna., 
moklo užbaigtuvės įvyko bir
želio 7 dieną. Tai tikrai dide
lė šventė įstaigai ir visiems 
dalyviams, kurių susivažia- 
vo kelios dešimtys iš visų, 
net tolimų, apylinkių. Visa 
akademija suėjo į iškilmių 
salę. Visos iškilmingai atro
dė, o abiturientės atrodė kaip 
kunigaikštytės.

Įdomios Varžybos
Dabar visi šneka apie Juo

zapo Marijos Viloje rengia
mą pikniką, į kurį žiūrima ne 
vien kaip į pasismaginimo 
pramogą, bet kaip į tikrai 
naudingą darbą.

Savo draugų, pažįstamų ir 
giminių draugystėje bus la
bai malonu praleisti keletas 
valandų. Be to, įvairūs pasi
linksminimai, laimėjimai, šo
kiai, varžybos! Tai vis tokie 
dalykai, kurių žodžiais nega
lima atpasakoti, o turi pats 
pergyventi ir paragauti.

Todėl, kviečiame visus ir 
visas dalyvauti. Jūsų atsilan
kymas yra didelės artimo 
meilės darbas, nes tuomi Jūs 
parodote tikrą prieteliškumą 
ir įvertinimą tos įstaigos, ku
ri auklėja mūsų dukreles, ku
ri ruošia ateičiai lietuves 
darbuotojas, kuri palaiko vi
sa tai, kas brangu ir gerbti
na kiekvienam lietuviui.

Tenesulaiko jokie varžy
mai. Galėsite labai patogiai 
atvažiuoti traukiniu iš Read
ing Terminal Stoties, 12th ir 
Market Street, Philadelphia, 
9:52 vai. ryte. Išlipkite Hol
land Road stotyje, o paskui 
linksmai dainuodami eikite į 
Vilos sodą.

Visų lauksime sekmadienį, 
birželio 14 d. Rengėjai.

Nauja Katalikė
Koplyčia. Altorius pasken

dęs gražiose gyvose gėlėse ir 
žibančiose žvakėse. Navoje 
klūpo Seselės, mokinės ir ke
letas pasauliečių. Didi tyla 
viešpatauja, rodos, laukiama 
didingo momento, kuriame 
kas nors labai nuostabaus 
turi įvykti.
J. Kidykas, 
mių tikslą.

Dangiška 
visus, kada 
suteikia šv.
mentą vilos auklėtinei, Ro
bertai Adams. Seka šv. Mi
šios. Skambutis praneša 
svarbią šv. Mišių dalį — šv. 
Komuniją. Roberta, pasipuo
šus baltais rūbais, žibančia 
žvake rankoje, lydima dviejų

GARNIO DOVANA

Adolfą ir Teofilę (Kigoliū- 
tę) Bobinus gegužės 14 d. 
aplankė ilgakojis garnys ir 
lauktuvėms atnešė pirmgimę, 
gražią dukrytę, kuri šv. Jur
gio par. bažnyčioje pakrikš
tyta Daratos - Teofilės var
dais. Krikšto tėvais buvo Ed
vardas Bobinas ir Marytė 
Kigoliūtė.

Nedamokęs Uošvis,

Sekmadienį, birželio 14 d., 
Juozapo Marijos gražioje vi
loje, Newtown, Pa., įvyks se
serų Kazimieriečių mokyto
jų naudai smagus metinis 
piknikas. Bus gera muzika, 
užkandžių, gėrimų, žaidimų. 
Kartu šįmet bus džiaugsmui-, 
gas Juozapo Marijos viloje 
Aukštosios mokyklos dešim
ties metų sukaktuvių 
nėjimas.

Sveikindami mūsų 
nias lietuves seseris 
toj as, nepamirškime 
didesnę ar mažesnę 
Juk žinome gerai, kad turi
me patys išlaikyti savąsias 
lietuviškas įstaigas. Tuo la
biau patartina tolimesniųjų 
kolonijų lietuviams, kurie 
kaip kasmet nori, bet gal ne
galės į pikniką atvykti dėl 
gazolino stokos, tad seserys 
tikisi paramos iš tų savo ge
raširdžių rėmėjų, kurių var
du sąrašą turi, brangina ir 
labai pasitiki. Visas pelnas iš 
parengimų ir atsiųstų aukų, 
kaip žinome, eina mergaičių 
mokyklos Juozapo Marijos 
viloje išlaikymo reikalams.

Motinėlės, leiskite savo 
dukreles į šią garbingą mo
kyklą. Visai nesigailėsite, ir 
jūsų dukrelės vėliau bus 
jums labai dėkingos, kad ga
vo aukštesnį, dorinį išauklė
jimą. Tuo svarbiu reikalu pa
sitarkite su mokytojom ka- 
zimierietėm.

Kurie galėsime atvykti 
šį svarbų pikniką, būtinai da
lyvaukime. Seserys Kazimie- 
rietės gražiai kviečia visus 

i lietuvius, senus ir jaunus, at
silankyti ir linksmai praleis
ti dieną gražiame Juozapo 
Marijos vilos sodne.

kun. J. še- 
,Amerikos” 

> labai ge- 
<ii

ji: pažymėjo, 
į sustiprinti

Vyšniaus-

pami- fi™

suma- 
moky- 
pridėti 

auką.

js Bieringer, 
;U, Roselle, 
į perėjo į ka- 
jis yra vedęs 
■■ prieš keletą 
Srooklyno lie
sėjimo daly
je ir gegužės 
y hm. Lyons. 

Gailestingos 
j bažnyčioje, 
įgton. Krik- 
$ Bieringer 
įD. Vaicekau- 
jTOod Avė., 
j pačią dieną 
:tuvo duotas 
as, po kurio 
licagon pra
niaus mėne-

iBiermger ir 
3 Robertas 
Įjos vaiku- 
ašv.Komu- 
ši dar turi 
.±dę, Alesę. 
3D krikštyti 
įjo Roberto 
; uolus ruoši- 
3 komunijos

F. P.

LAISVESNIS SUSISIEKI
MAS

Štai išeina kun. 
ir praneša iškil-

atmosfera supa 
kun. J. Kidykas 
Krikšto Sakra-

LIETUVIŲ RADIJO 
PIKNIKAS

d.,Sekmadieni, birželio 21
A. Mikolaičio sodne įvyks 
Lietuvių Radijo Valandos di
delis piknikas su stambiais 
laimėjimais. Jame minėsime 
lietuvių radijo programos iš 
stoties WTEL penkerių metų 
gvvavima. Prie progos palin
kėkime Lietuvių Radijo Pro
gramai ir gabiam vedėjui p. 
Antanui Dzikui dar daug 
penkmetinių sukaktuvių su
laukti. Programos transliuo
jamos trečiadieniais nuo 7 iki 
7:30 vai. vak. ir šeštadieniais 
nu 8 iki 9 vai. vak. Pikniko 
pelnas skiriamas radijo pro
gramai išlaikyti, šis tikslas 
yra geras ir lietuviams labai 
naudingas, tad būtinai pa
remkime savo atsilankymu. 
Per pikniką bus progos lai
mėti viena ar daugiau iš šių 
stambių dovanų: 1. U. S. Ka
ro Boną vertės $25; 2. Apie 
tiek vertės moterišką ar vy
rišką rankinį laikrodėlį; 3. 
naują (table model) radiją; 
tris dovanas po 5 dol.. 2 do
vanos po $2.50 ir t.t. Laimė
jimo bilietas tik 10 centu.

Gerbiamieji lietuviu radijo 
programų klausytojai ir rė
mėjai, malonėkite įsigyti lai
mėjimo bilietukų knygutė
mis. kurias galima gauti pas 
patį radijo garsintoją Anta
ną Dzika, 3619 E. Thompson 
St.. Philadelphia, Pa. Laimė
jusieji dovanas bus pagarsin
ti šiame laikraštvje.

KELRODIS; iš Philadel
phijos paimkite gatvekarį

Mato ir 
vyriausias 
želio 1 d. iš 
Jaunesnis s 
nauja laivy

M. Kučir 
merikos” b 
lūs šv. Jurg 
katalikiškų 
tojai. Jų sū 
riuomenėje 
sekimo.

DAUG 2?

U.S.O. va 
mas. Vajus 
11 d. ir iki 
400,000 dol. 
rimą gauti 
rie skiriarr 
menės pai 
loms, poilsi 
nimo klub; 
šiol aukų 
laukta iš 
kur vajus 
mas.

SUSIV.

LRKSA 
bus susirin 
madienį, bi 
reiškimo p; 
sumos.

Visi nari; 
mi dalyvau 
prie šseim 
tad labai s 
silankyti.

lite
Iki šiol J.A.V. sunkveži

miai, kurie vežiodavo prekes 
po kitas valstybes, turėdavo 
imti leidimus iš visų valsty-. 
bių, kuriose važiuodavo. Nuo 
birželio 1 d. sunkvežimiai, 
gavę leidimus vienoje kurių 
valstybių, turės teisės keliau
ti su prekėmis po visą šalį be iškils ateityje. Bdt 
jokių trukdymų.

Kentucky valstybė turi vie
ną išimtį — ten sunkveži
miai gali vežti tik 18,000 sva
rų prekių. Kitos valstybės 
turi dar kitokių kliūčių, be 
visos yra sutikusios leisti 
prekes, ypač karo medžiagų, 
laisvai vežti per jų sienas.

»siūto, reikia gero overkc 
geros medžiagos ir gei 

šste, kur juos surasti?
Jono Šimėno dirbt 

& lietuvis lietuviui gan 
3 ir gražiausia. Būsit patenl

gen; ir tikrai pigių ( 
’brnyium patarsit eiti.

. sue 25 metus. Ilga praktil 
į ^teleidžia daryti tai, ko n< 

Wai Ateikit įsitikinti.

New Yorko policijos vadas 
Valentine pranešė, kad viso 
krautuvės ar dirbtuvės, na
mai ar šokių vietos, turi bū 
ti aptemdinti vakarais taip, 
kad iš viršaus būtų maža 
matoma šviesa. Už nepaklau- 
symą bausmė $10,000 ar me 
tai kalėjimo.

Nr. 3 arba Nr. 5, arba Frank-; 
ford „L” ir važiuokite iki 
Bridge Street; už tą patį mo
kestį (tik nepamirškit trans-ji 
fer) paimkite gatvekarį Nrfl 
66, kuriuo važiuokite iki ga-1 
lo linijos, iki City Line. Nuol 
ten per kelias minutes būsilĮ 
te nuvežti automobiliais įl 
pikniką. Kvieslys, f

New Yorko viešojo knygy 
no pranešimu, daugiausia iš 
parduodama ir skaitom 
knyga yra Naujasis Įstaty
mas (nauja laida).

Buenos Aires, Argentinoje, 
uždrausta spausdinti, rašyti,; 
pardavinėti ar viešai laikyti 
visas nemoralines knygas, 
laikraščius, paveikslus ir t.t.

Mūsų dirt 
Sales Roc 
parinkti i 
bužiai — 
kalą. D; 
specialus 
ros kokyt 
tų ir tapl 
dien, kol 
kti ir kair

JONAS ŠEM 
79 Fifth Av 
Union Squai 
NORINTIE 
traukulius i 
žiuojant išli] 
tave; Indepi 
Street-Van 
rios dirbtuv 
riais važiuot

DIRBTUVE 
sisiekt telef <
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prie altoriaus
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ą. i
berta! Gavo 
malonę pažin- 
ną ir būti pri- 
Bažnyčią. Be 
karštai mel- 

už savo tėve- 
liko savo pro
ne, bet malo- 
Robertos pra- 
įmytė jau ne 
id pastebėjus 
.mainą elgesy- 
c Robertai iš- 
o malonėje iki

isejo Jonas 
vęs pirmasis v 
kas. ~ 
pirno dovan&Z 
to, dar' 
Jceli šv. 
jaunuoliai

. Juozas šeštokas, sun- 
rgęs kelis mėnesius, 
ko ir šiuo metu yra ap- 
s Elizabethe pas savo 
litį, kleb. kun. J. Simo-

paveikė jį mylintį tėvą per
eiti į katalikų tikėjimą. Onos 
motina O. Vaicekauskienė la
bai džiaugiasi sulaukusi tos 
laimės savo vienintelės duk
ters šeimoje.

•ijos Vilos Se
ines džiaugia- 
lėkoja Dievui, 
ėj šiais moks- 
luklėtinės pri- 
į Bažnyčion.

aiškiai rodo 
kiško auklėji- 
katalikai siun- 
eles į tas mo- 
se jos gauna 
uklėjimą. Vie- 
elių pasakė sa
ri ji viloje per
daugiau išmo- 

j mokykloj per

ergelių pavyz- 
tėvelius siųsti 
į mūsų bran-

Marijos Vilos

a Azaranskytė.

STIPENDIJĄ

Irostas, Roman 
School lietuvis 

jaigdamas šią 
nėjo ketverių 
s stipendiją. Jis 
s tėvų augusti- 
ros kolegijoje, 
hiladelphijos. 
tas mokykloje 
„The Cahillite” 
is tvarkė žinių 
;ime iš jo dide-

K. V.

loję, Newton,|iis dienomis kun. J. Se
serų 
jų naudai 
piknikas.
užkandžių, 
Kartu šįmet k 
gas Juozapo | 
Aukštosios t- 
ties metų siį> 
nėjimas.

Sveikindaį jAIMĖJO TĖVĄ 
nias lietuvess 
tojas, nepat; 
didesnę ar * *
Juk žinome * lSton’ DeL’ perėjo į ka
me patys į tikėjimą. Jis yra vedęs 
lietuviškas fe fazaitytę, prieš keletą 
biau patartį eikusi^ Brooklyno lie- 
kolonijų liettarpe> Tikėjimo dalV" 
kaip kasmet; par?ošė ir Segužės 

galės į pikį 
gazolino stoh 
Įkiši paraus 

paširdžių 
du sąrašą fe 
labai pasitiki r 
parengimų ii (
kaip zmo®,^ Bladui buvo duotas 

*1 * inis šliubas, po kurio 
viloje išlaikys 6-

Motinėlės.
dukreles įsi: 
kyklą. Tisai i: 
jūsų dukrė

it'.l lankėsi „Amerikos” 
je. Jis atrodo labai ge- 
jaunėjusiai.

Šeštokas pažymėjo, 
sveikatai sustiprinti 

risidėjo Dr. Vyšniaus-

US MALDINGUMAS

,er - Bladas Bieringer,
4 JEliott Rd., Roselle,

lakrikštijo kun. Lyons 
įierius, Gailestingos 
I Motinos bažnyčioje, 
ere, Wilmington. Krik- 
ivas buvo Bieringer 

į patėvis D. Vaicekau- 
505 Ridgewood Ave., 
n. Tą pačią dieną

išvyko Chicagon pra
šau jo medaus mėne-

žės 31 d. Bieringer ir 
jumslabaiŽ^ sūnus Robertas 

vo aukštesnį: 
jimą. Tuosvr. J -t 
sitarkite snr 
zimierietėi

su parapijos vaiku- 
iėmė pirmą šv. Komu- 
Jieringeriai dar turi 
į metų dukrelę, Alesę. 

KnriP rfe Lai buvo krikštyti 
v. , \ fne. Mažojo Roberto 
sįsvarųp ' ,umas jr uoius ruoši- 
lyvaukime.fe pjrmos komunijos

DOVANA

'eofilę (Kigoliū- 
gegužės 14 d. 

co j is garnys ir 
tnešė pirmgimę, 
:ę, kuri šv. Jur- 
tyčioje pakrikš- 
i - Teofilės var- 
tėvais buvo Ed
nas ir Marytė

rietės graži 
lietuvius, see 
silankyti ir t 
ti dieną gir 
Marijos vilos

LAISTO

lamokęs Uošvis,

[Ų RADIJO .
NIKAS

Mato ir Marės Kučinskų 
vyriausias sūnus Kazys bir
želio 1 d. išėjo į kariuomenę. 
Jaunesnis sūnus Petras tar
nauja laivyne.

M. Kučinskai, artimi „A- 
merikos” bičiuliai, yra veik
lūs šv. Jurgio parapijiečiai ir 
katalikiškų draugijų darbuo
tojai. Jų sūnums linkime ka
riuomenėje gražiausio pasi
sekimo.

DAUG AUKOJO U.S.O.

Pagerbs kanų 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 — 

centai.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

U.S.O. vajus plačiai remia
mas. Vajus pradėtas gegužės 
11 d. ir iki šiol davė jau 5,- 
400,000 dol. Vajaus metu no
rima gauti 32 mil. dol., ku
rie skiriami grynai kariuo
menės paramai — skaityk
loms, poilsio bei pasilinksmi
nimo klubams įrengti. Iki 
šiol aukų daugiausia susi
laukta iš didžiųjų miestų, 
kur vajus stipriau vykdo
mas.

Ona Buikutė

20 m. amžiaus, gabi lietuvai
tė iš Great Neck, N. Y., ge
gužės 17 d. baigusi Hofstra 
kolegiją, Hempstead, N. Y. 
su aukštais pažymėjimais. 
Kolegiją ji baigė B.A. laip- 
niu ir apdovanota medaliu.

Jos specialybė — psicholo
gija. Toje srityje ji jau pra
dėjo darbą. Rozalija Bakšie- 
nė linki Onutei geriausio pa
sisekimo jos darbe.

NAUJA DAINA

SUSIV. 135 KUOPAI

LRKSA 135 kuopos svar
bus susirinkimas bus šį sek
madienį, birželio 14 d., Ap
reiškimo par. salėje, tuoj po 
sumos.

Visi nariai maloniai prašo
mi dalyvauti. Kadangi tai 
prie šseiminis susirinkimas 
tad labai svarbu visiems at
silankyti.

Ką tik atspausta mišriam 
chorui nauja daina—„Prigim 
toji šalis.” Žodžius parašė į- 
žymus rašytojas Jonas Kmi- 
tas (kun. Dr. K. Urbonavi
čius), kurio apysaka „Vytis 
ir Erelis” užbaigta spausdin
ti „Amerikoje.” Muziką para
šė J. P. Žemaitaitis.

Kas myli savo šalį, tedai- 
nuoja šią naują, gražią dai
ną. Balsuose yra įvairumų.

Kreiptis:

J. P. žemaitaitis, 
1883 Madison St., 

Brooklyn, N. Y.

Didžiojo New Yorko liet, 
namų savininkų organizaci
jos svarbus ir paskutinis 
prieš atostogas susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 19 
d., 8 vai. vakare, grab. Sha- 
lins įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime adv. Cl. 
Voketaitis aiškins namų sa
vininkams žinotinus vėliau
sius valdžios įstatymus, o J. 
P. Machulis patieks smulkių 
informacijų apie apdraudą 
nuo bombų. Kaip žinia, iki 
liepos 1 d. valdžia yra atsa- 
kominga už bombomis su
griautus ar sudegintus na
mus, bet po tai dienai kiek
vienas namų savininkas turi 
pasirūpinti speciale nuo bom
bų apdrauda, kuri pilnai bus 
išaiškinta minėtam susirinki
me. Bus ir kiti dalykai svar
stomi ir atsakinėjami įvairūs 
paklausimai. Visi namų savi
ninkai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

MALDŲ ŠALTINIS

Valdyba

Queens apskrity atsirado 
moterų, kurios pradėjo par
davinėti karo bonus požemio 
traukiniuose.

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, 
N. Y.

ti taip, kaip pliumpia burlio- 
kiškų gazietų daraktoriai. 
Tavariščius Bimba birželio 1 
d. Nelaisvėje rašo, „kad So
vietų vyriausybė pereitais 
metais besilaikiusi ant vištos 
kojos,” Taip, taip! Bimba, o 
ne kas kitas rašo, kad „So
vietų vyriausybė—ant vištos 
kojos.” Pfui, tavarišč Bimba, 
gėdos neturi taip į nieką ver
sti Suvienytų Tautų sąjungi
ninką!

pirma reikia eiti pas forti- 
grafičką. Redaktorius iki šiol 
neleidžia manęs fotografuo
tis, nes, sako, reikia atsiga
nyti. Mat, man beviešint bol
ševikų Lietuvoj sukurtoj 
pekloj ir pas nacius iš manęs 
yra likę tik skūra ir kaulai. 
Bet kaip tik aš biškį atkusiu, 
redaktorius įdės ir mano pa
veikslą.

„Amerikos” redaktorius 
perdavė Pliumpiui tokią tel
šiškės Z. Žekienės iš Wauke
gan, Ill. gromatą, kurią ga
vęs Pliumpis visą vakarą ant 
vienos kojos šokinėjo ir pra- 
dėj žemaiteška rokoutes su 
vesaas. Pliumpis negal išken
tėt nepasekolejs er tos gro- 
mets ketems neparods. Ta 
vot kap to grometo raš:

„Didže Gerbiamas Redak
toriau,

„Aš jau seniai žadėjau 
laišką rašyti ir klausti apie 
Telšių Pliumpį, kaip tik aš 
paskaičiau jo raštus pirmą 
sykį Amerikos laikraštyj, bet 
kiti, matyt, suspėjo pirmiau 
už mane parašyti ir paklaus
ti kas jis toks. Aš būčiau ne
klausius kas jis toks, aš esu 
telšiškė, todėl aš žinau, kas 
jis yra, tik aš būčiau klausus, 
kaip jis galėjo dabar atva
žiuoti. Dabar aš paskaičiau 
jo paties paduotas žinias, 
kad jis atvažiavo „per beržy
ną į Berlyną” ir kiek jis var
go turėjo pakelti ir net sil
kių bačkoj nakvoti, kol pasie
kė Brooklyną.

„Aš esu labai dėkinga „A- 
merikos” redaktoriui už jo 
priėmimą ir jam už visas ži
nias ir kad Pliumpelis dar il
gus metus galėtų smalą vir
ti ir bevirdamas sulaukti lai
svos Lietuvos ir vėl sugrįžti 
į Telšius. Aš įdedu dovaną, 
kad galėtumėt apmokėti Tel
šių Pliumpiui ir manau, kad 
būtų gerai, kad daugiau kas 
prisidėtų su dovanomis už jo 
tokius gražius aprašymus. 
Aš tik laukiu su nekantrumu 
kol sulaukiu ,Amerikos’ laik
raščio ir būtu gerai, kad 
Pliumpelis įsidėtų savo pa
veikslą, kad visi matytų, kaip 
Telšių Pliumpis atrodo.

Su pagarba, Z. Žekienė.”

Aišku, kad tokią gromatą 
gavęs Pliumpis liko labai su
stiprintas dvasioje.

Iš tos gromatos aiškiai ma
tyti, kad žemaitis už žemaitį 
galvą guldo, nes juk ir Žekie
nė ne tik „Amerikos” redak
toriui dėkoja už Pliumpio 
priėmimą, bet dar prie laiš
ko ir dovaną pridėjo. Dova
ną redaktorius jėga įbruko 
Pliumpiui, o šis už ja nusi
pirko daugybę pašto ženklų, 
kuriuos klijuos ant „Ameri
kos” redaktoriui siunčiamų 
marnasčiu. Pirmiau pats 
Pliumpis turėdavo įas kelias 
mvlias nešti redaktoriui, o 
dabar tegu paštorius nešioja 
už tris centus. Mano pikčeriu 
redaktorius žadėjo įdėti, bet

„D r a u g a s,” rašydamas 
apie Karpiaus išstojimą iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
užveža: „Boba iš ratų — ra
tams lengviau.” Taip tai taip 
bet čia turima reikalo su to
kia boba, kuri iššokusi iš ra
tų nenurimsta, o pagaliaus j 
tekinius kiša, kumštimis grū
moja ir net daug ką rodo . . . 
Nors ratams ir lengviau, bet 
važiavimas sunkinamas . . .

Bruklyniškė Nelaisvė bir
želio 5 d. rašo: „Šaudymas 
Lietuvoje įvyko tokiu būdu: 
paimdavo naciški budeliai 
kokius 500 žmonių, išvesdavo 
iš miestų, ir liepdavo išsikas
ti patiems didelę duobę. Kai 
tas viskas jau būdavo pada
ryta, tuomet juos pastatyda
vo prie duobės ir ten pat su
šaudydavo ...”

Čikagiškė Vilnis rašo, kad 
Vytautas Bacevičius jau pats 
sau duobę kasa. Jei jau tik
rai tie burliokiškos gazietos 
redaktoriai privertė Bacevi
čių duobę išsikasti, tai kaip 
jie užsimoję su juo net dar 
laisvoje Amerikoje pasielgti?

Koks tai nelaimingas Ne
laisvės skaitytojas klausia, 
ar jo moteris, su kuria jis yra 
persiskyręs, gali užareštuo- 
ti jo pinigus banke. Ir žinot, 
ką ta Nelaisvė tam vargšeliui 
atsako: „Ir galima, ir nega
lima.” Na, kas galit susily
ginti su burliokiškos gazie- 
tos daraktoriais teisių žino
vais. Davė patarimą, kaip 
kirviu nukirto.

Pliumpis nutarė papliump-

Nelaisvė birž. 2 d. apie lie
tuvius tremtinius Sibire ra
šo: ,, ... nė vieno tų „išvež
tųjų” neras Rusijoje po ka
rui ...” Visiškai taip, kaip 
Dantės vaizduojamo pragaro 
duryse parašyta: „Praraski- 
te viltį, kurie čia įeinate.” Pa
našiai ir burliokiukų gazieta 
nori mus įtikinti, kad tegu 
praranda viltį visi tie, kuriu 
giminės į Sibirą buvo išvež
ti, nes po karui jų jau ten ne
beras . . .

Ta pati Nelaisvė neseniai 
rašė: „Suomija yra įstumta 
į karą prieš Sovietus prieš 
josios žmonių valią, prieš jų 
norą.” Tak točna tavarišči, 
teisingai pasakyta. Nei Suo
mijos valdžia, nei žmonės ne
norėjo kariauti ir nenori, bet 
bolševikai savo užpuolimu 
privertė ją gintis. Jei Suomi
ja nebūtų gynusi, tai šian
dien bolševikiški tauškalai 
sakytu, kad Suomija nubal
savo šimtu nuošimčiu dėtis į 
Sovietų Sąjungą, panašiai, 
kaip apie Lietuvos „nubalsa- 
vimą ” kad jie pliauškia.

Profesorius Pakštas rašo, 
kad lenkų reikalavimas Vil
niaus ir dabar erzina eilinį 
lietuvį Amerikoje. Vadinas, 
galima pasidaryti išvada: 
kurie nenorit būti eiliniai, tie 
dėl lenkų reikalavimo Vil
niaus nesijaudinkit. Telšių 
Pliumpis savęs prie eilinių 
nepriskaito, bet dėl Vilniaus 
jis faitinsis su visais, nesvari 
bu ar jį, kas eiliniu vadins.

BUS PIGIAU*raa I "1 ft’ I” 1 Pirkite Šiandien!
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rų prekių. 
turi dar kifc 
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norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

„Factory to
I Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 

geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.
?, kainos jau kyla ir kils ateityje. Beit mūsų dirbtuvėje jūs 
I gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
! mus, ir kaimynam patarsit eiti.
D amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy- 

■ varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū- 
; sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Iki šiol važinėtoj ai miesto 
geležinkeliais, persikeldami 
iš vienos į kitą liniją Queens 
Plaza stotyje, turėdavo mo
kėti antrą penktuką, bet nuo 
birželio 14 d. bus duodami 
bilietai su kuriais bus galima 
dykai persėsti į bet kurią li
niją: BMT, IRT ar Indepen
dent toje stotyje. Nuo birž. 
14 d. viršutinis geležinkelis 
2nd Avenue nuo Queensboro 
tilto iki Chatham Square bus 
uždarytas ir griaunamas.

PAGELBeKIME!

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsam uoto jas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

New Yort' 
Valentine 
krautuvės « 
mai ar soldi

kad iš vi$ 
matoma šr$ 
symą baus$ 
tai kalėjim0-

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandelį 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 mušti 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 Graliam Avė. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

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

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.

NewtJ# 
no praneši 
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knyga 
mas (nauja

Buenos 
uždrausta 
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66, kuriu0 Ji v II ii M 11 1 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.
lo linijos. __________________
ten per 
te nuv$
piknikų-

Ar giedi „God Bless Ame
rica”—Dieve Laimink Ame
riką? Ar manai, kad gera bū
ti amerikiečiu? Jei taip, įro
dyk! Įrodyk, kad tiki į savo 
valstybę, pirkdamas War 
Savings Bonds.Tavo valstybė 
įrodo, kaip ji tavimi ir savo 
visais piliečiais pasitiki, siū
lydama šiuos saugius, pel
ningus bonus, paremtus 
Jungtiniu Valstybių vyriau- 
svbės pilnu kreditu ir pasiti
kėjimu. Pirkdamas bonus, 
netik savo pinigus gerai in
vestuosi, bet ir padėsi Ame
rikai laimėti ši karą. O kai 
Amerika laimės — ir mūsų 
senoji tėvynė Lietuva bus iš
laisvinta.

Už kiekvienus $18.75, da
bar investuotus, 1951 metais 
gausi $25. Ar tai ne geras in- 
vestmentas?

Broli lietuvi ir sesuo lietu
vaite: laikas mums įrodyti 
pastangas laimėti šį karą! 
Laikas stoti į pagelbą nuga
lėti tuos baisiuosius priešus, 
kurie užsimojo prieš mūsų 
brangu kraštą ir prieš mūsų 
pačių laisvę! O geriausia pa- 
gelba, tai pirkimas War Sav
ings bonų ir ženklų. Pirkite 
dabar! Jei jūsų mieste yra 
lietuvių komitetas ar bonų 
pardavinėjimo skyrius — 
pirkite bonus per tą komite
tą. Jei nėra tokios vietos — 
pirkite pašte, banke ir kur

tik galima jų gauti. Bet New 
Yorko valstybės lietuviai, 
nusipirkę bonų, praneškite 
mūsų komitetui savo vardą, 
eilinį bono numerį (Serial 
number) ir kiek už bonus mo
kėjote. Komitetas suregis
truos, kiek lietuviai War 
Savings bonų išpirko ir kaip 
gausiai Amerikai šio karo 
metu pagelbėjo.

Lithuanian - American 
Committee for War Savings, 

231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS ZAKRISTI
JONAS—Lietuvių parapijai 
reikalingas žmogus apvalyti 
bažnyčią, salę—zakristijonas 
ne pilnam laikui. Kreiptis: 
„Amerikos” Administracija

222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMUOJIMUI

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

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

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.

Tel. STagg 2 - 0783
Night IIAvemeyerS -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

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. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



13-toji METINE 13-toji METINE

IEIUVIŲ DIENA
LIEPOS JULY 4.1S42

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Birželio - June 12,

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

įbeMaifonio.
Lnkaktis.
jjooda. 

Lreagavo. 
L valanda.

AI KAIP

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

KLASCIAUS CLINTON PARKE
Betts and Maspeth Avenues

Parkas Atdaras 11 vai. ryte Šokiai nuo 3 vai. p. p.

Maspetlio Žinios
Primicijos

Birželio 7 d. V. J. Atsimai
nymo par. bažnyčioje buvo 
Kun. Vincento Galčiaus, vin- 
centiečio (misijonierių kon
gregacijos), primicijos. Baž
nyčios altoriai skendo gėlėse. 
Žmonių buvo pilna. Jaunasis 
kunigas atlydėtas puošnioje 
procesijoje. Choras pasirodė 
darniai.

Mišiose tarnavo dijakonu 
kun. Ed. Nedzinskas, subdi- 
jakonu—kun. Pitsch.

Pamokslą pasakė pats kle
bonas, kun. Jonas Balkūnas. 
Per mišias daug asmenų ėjo 
prie Komunijos, o po mišių 
jaunasis kunigas suteikė pa
laiminimą.

Primicijantui pagerbti tau
tinėje salėje įvyko iškilmin
gi pietūs, kuriuose dalyvavo 
apie 350 žmonių. Programai 
vadovavo kun. J. Kartavi- 
čius. Sveikinimo kalbas pasa
kė kunigai Milukas, Balkū
nas, Paulonis, Aleksiūnas, 
Lekešis, Pažereckas, Nedzin
skas, Burns (vincentietis) ir 
kiti, giminės, artimieji. Labai 
nuoširdžiai, jautriai pakalbė
jo primicijanto tėveliai.

Programą įvairino par. 
choras, muz, Vismino vado-

vybėje. Solo giedojo p. Že
maitytė - Bitters.

Kun. V. Galčius prabilo la
bai nuoširdžiai, labai jaut
riai, patraukiančiai. Jo lietu
vių kalba turtinga, gyva. Jis 
per penkeris metus buvo nuo 
lietuvių visiškai atsiskyręs, 
o taip gerai savo tėvų kalbą 
vartoja! Džiugu ir malonu. 
Jis dėkojo ypač savo gerie
siems tėveliams, kurie gra
žiai jį išauklėjo ir privedė 
prie Dievo altoriaus.

Po pietų visi atsilankiusie
ji pasisveikino su nauju mi- 
sijonieriumi, palink ėdami 
jam gausių Dievo malonių, 
tvirtos sveikatos, ištvermės 
sunkiame, bet garbingame 
misijų darbe. Daugelis jam 
palinkėjo laimingai ir greit 
sulaukti išlaisvintos Lietu
vos ir ten atnaujinti vincen- 
tiečių kongregaciją, kurios 
centras buvo Vilniuje.

Birželio 4 d., Dievo Kūno 
šventėje, Altoriaus draugija 
gražiai minėjo savo metinę 
šventę. Visos tvarkingai at
žygiavo į bažnyčią. Iškilmin
gas mišias prie išstatyto Švč. 
Sakramento 8 vai. atlaikė 
dvasios vadas kun. P. Lekė- 
šis. Visos narės ėjo prie Ko
munijos. Po mišių par. salė-

Nepravažiuoki! pro —
GEORGE’S LIGHTHOUSE

RESTAURANT
G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas -

STEIKAI IR KARBONADAI — MŪSŲ SPECIALYBĖ

je buvo bendri pusryčiai. Da-1 
lyvavo beveik visos narės ir 
kunigai: kleb. J. Balkūnas, P. 
Lekėšis, Ed. Nedzinskas ir 
Ant. Pažereckas ir šv. Onos 
sodalicijos atstovės. Progra
mą vedė kun. P. Lekėšis.

Kun. Balkūnas skaitė re
feratą iš 17 metų Alt. drau
gijos darbų. Kalbas pasakė 
kunigai: J. Balkūnas, P. Le
kėšis, Ed. Nedzinskas, Ant. 
Pažereckas. Protokolą pers
kaitė ir pusmetinę atskaitą 
pranešė sekr. O. Petrulienė.

Buvo knygučių laimėji
mas. Pirmą dovaną $2.50 iš- 
laimėjo Žilinskienė, antrą — 
Cerebiejienė. Pintinė su tri
mis laimėjimais teko Tamu- 
lynienei, Pažereckienei ir 
kun. Nedzinskui. Padaryta 
gražaus pelno, kurio paauko
ta: parapijai — $100.00, Di
džiajam New Yorko Paradui 
— $10.00, likusius — Sesu
tėms pranciškietėms.

Parengime daug pasidar- 
davo pirm. P. Šimkienė, vice- 
pirm. V. Vyšniauskienė, M. 
Zambliauskienė, Kunickienė, 
Litvinienė, M. Valaitienė. 
Stalus gėlėmis papuošė sesu
tės pranciškietės, O. Balkū- 
nienė ir Laurynaitienė.

Altoriaus draugija gražiai 
gyvuoja jau 17 metų, turi per 
100 narių ir sukelta daug 
kapitalo bažnyčios naudai.

Visoms darbuotojoms, au
kotojoms ir atsilankiusiems 
priklauso tikras nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

kas). Kariuomenėn išvyko: 
Pranas Tarnauskas ir Anta
nas Zabelskis.

O. P.

PADĖKA

Širdingiausiai dėkojame 
sesutėms Kazimierietėms už 
stropų ir nuoširdų globojimą 
mūsų dukrelės Amilijos per 
jos visus ketveris mokslo 
metus Villa Juozapo Marijos 
Akademijoje, Newtown, Pa., 
kurią ji baigė labai pasek
mingai.

A. P. Kazickai,
Brooklyn, N. Y.

Angelui Karalienes 
Parapija

Birželio 7 d. per 9 vai. mi
šias grupė vaikučių priėmė 
pirmąją Komuniją. Įvyko ir 
gražioji Dievo Kūno šventės 
procesija. Mišias atlaikė, la
bai gražų pamokslą pasakė 
ir visoms apeigoms vadovavo 
kun. Antanas Pažereckas, ge
gužės 30 d. įšventintas. Visi 
džiaugiasi jauno kunigo pui
kiu lietuvių kalbos vartoji
mu.

Šv. Vardo draugijos ben
dra šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Tuojaus po mišių par. salė
je bus pusryčiai ir trumpas 
pasikalbėjimas.

Sekmadieniais Specialūs Pietus
Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų

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

Jericho Turnpike, Commack, L.L, N. Y
Tel: Commack 1472

Mot. Sąj. 30 kuopa birže
lio 2 d. savo susirinkime nu
tarė paaukoti New Yorko 
paradui $10.00 ir užprašė mi
šias už visus parapijos karei
vius liepos 4 d. 10 vai.

Lankėsi pas tėvelius ka
riai: Aleksas Minčinauskas 
ir Andrius Vaičaitis (jūrinin-

LIETUVIU RAKANDŲ KRAUTUVE

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

Birželio 24 d. par. salėje 
įvyks vakarienė kun. Jonui 
Laurynaičiui pagerbti — jo 
vardinių ir kunigavimo 10 
metų sukakties proga. Ren
gimui vadovauja Amžinojo 
Rožančiaus draugija.

Šį šeštadienį bus šv. Anta
no šventė ir Novenos užbai
gimas. Mišios bus 9 vai. ry
te. Ta proga sveikinami visi 
Antanai vardinių proga!

KAZYS JANKUS, Savininkas

Graži Kalnuose Vieta Atostogams
VISI PATOGUMAI

YOUNGSVILLE, (Sullivan County), N. Y. 
autobusai atveža tiesiog į vasarojimo vieta 

Platesnių Informacijų kreiptis pas sav. K. JANKŲ.
; State Highway 52 Telefonas—Jeffersonville 158-F-3

Antanas V. Brangaitis,
M. Brangaičių sūnus, tarnau
jąs Amerikos kariuomenėje. 
Šiomis dienomis iš Louisiana 
perkeliamas į Kaliforniją. 
Antanui kariuomenėje gra
žiai sekasi. Jis dažnai parašo 
savo tėveliams. Jo motinėlė 
yra veikli katalikiškų draugi
jų veikėja ir labai artima „A- 
merikos” bičiulė.

BENDRA KOMUNIJA

Šį sekmadienį, birželio 14 
d., per 10 vai. mišias Apreiš
kimo par. bažnyčioje CYA 
draugija turės bendrą Komu
niją, o po to, par. salėje, ben
drus pusryčius.

Per pusryčius kalbas pasa
kys svečiai kalbėtojai—kun. 
Jonas Balkūnas ir teisėjas 
John F. X. Masterson.

SIUVĖJAI LAUKIA

Lietuvių siuvėjų 54 sky
riaus nariai labai laukia bir
želio 26 d. Mat, tą dieną se
kantiems dvejiems metams 
bus renkamas naujas delega
tas.

Siuvėjams rūpi, kad dele
gatas būtų tikras darbininkų 
atstovas ir jų reikalų gynė
jas, nuoširdus demokratas, 
ištikimas amerikietis lietu
vis. Tokiu kandidatu dabar 
daugiausia minimas Kazys 
Kundrotas, kurs visada jam 
patikėtas pareigas sąžinin
giausiai atlikdavo.

Kriaučius.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

k$d. sukanka ly
tai metų, kai mirė 
tautos didysis dai- 
Lk Tautai jis iš- 
Įįlaisvės dienas, ku
lį puikiai priruošė 
į buvo lemta ūž
ta laisvoje Lietuvo- 
Leinatė šioje žemės 
Ltuvių naujų kan- 
L prasidėjo nuo 
helio 15 d.
lįjojo Lietuvio mir
ta paminime rašy- 
Mulaičio straips-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS j
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas ’
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge-i 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:"

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.

PILIEČIŲ KLUBE 
PAKEITIMAI

Piliečių klubo birželio 5 d. 
susirinkime rinkta dalis val
dybos. Nauju vicepirmininku 
išrinktas J. Šnyra, o nauju 
direktorių tarybos sekreto
rium—grab. J. Levanda.

Klubas „N. Y. at War” Lie
tuvių Komitetui paaukojo 25 
dol. Šis nutarimas pravestas 
visais susirinkimo dalyvių 
balsais. Klubo nariams rūpė
jo, kad lietuvių dalyvavimas 
parade praeitų geriausiu 
sisekimu.

VYČIŲ PIKNIKAS

pa-

L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skrities antras metinis pik
nikas bus sekmadienį, birže
lio 21 d., Patrylow’s Grove, 
Kenilworth, N. J. Bilietai po 
35c. Bus geras orkestras. 
Pradžia 1 vai. popiet.

Pri imtu vės
Birželio 28 d., sekmadienį, 
vai. vak., par. salėje, bus 

susipažinimo vakarienė. Jos 
pelnas — parapijos bažny
čios atnaujinimui, o tikslas 
—arčiau susipažinti su kun. 
Dr. Juozu Bogušu, neseniai 
pradėjusiu darbuotis Aušros 
Vartų parapijoje.

Visi parapijiečiai nepa
prastai džiaugiasi, kad kleb. 
kun. J. Gurinskui pavyko 
gauti sau talkininku lietuvį 
kunigą.

Naujas karys
Į kariuomenę išėjo Alb. 

Jutkauskas, vyčių kuopos na
rys. šiuo metu parapijoje ve
damas lietuvių karių suraši
nėjimas, Tėvai ar artimieji 
maloniai prašomi pranešti 
klebonijon savo karių var
dus.

5

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

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

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

.85
.... 1.25
... 3.00
. 13.00

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir 

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

PILIEČIŲ PIKNIKAS

Šeštadienį, birželio 13 
piliečių klubas rengia 34-tą 
metinį pikniką, kuris įvyks 
Dexter parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Ren
gėjai širdingai kviečia visus 
dalyvauti, ypatingai kviečia 
jaunimą. Gros Tamašausko 
orkestras. Piknikas prasidės 
3 vai. popietų. šokiai nuo 5 
vai. Įžanga 40c. Programa 
prasidės 7 vai. vakare.

Klubo Komisija.

BAIGĖ MOKYKLĄ

d.

Birželio 9 d. Bordentown 
karinę mokyklą baigė Juozas 
Garšva, Juozo ir Kazimieros 
Garšvų sūnus, Į mokslo metų 
baigimo iškilmes buvo nuvy
kę Juozo tėveliai ir sesuo 
Anita.

Netrukus Juozas turės iš
vykti į karininkų mokyklą. 
Linkime jam geriausios sėk
mės.

Mitchel Field, L. I., vieną 
sekmadienį, nesant patarnau
tojo prie šv. Mišių', vietos ka
pelionui patarnavo brig, ge
nerolas Thomas J. Hanley.

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.

IŠĖJO NAUJAS 
ANNUNCIATOR”

Šią savaitę išėjo nauji- 
„Annunciator”—birželio m| 
nėšio, šį mėnraštį leidžia A|- 
reiškimo par. jaunimo Cw’ 
draugija.

Turinyje įdomus kario | 
Wietos straipsnis apie kai. 
nes pajėgas, - reikšmingi i 
dakciniai straipsniai, žini 
iš Lietuvos istorijos, Kata 
kų Akcijos pamokymai, sk 
tytojų laiškai, įvairios „pi 
sonalinės” žinutės ir t.t. Š 
me numeryje yra tęsin 
straipsnio apie CYA.

„Annunciator” vasarą (1 < Tai vienintelė iš- 
pos ir rugpiūčio mėn.) ne į jokios reikšmės 
eis. Jo darbštūs, energingo' "j 
pajėgūs redaktoriai turės] į®Lietuvyje’’ vie- 
Hsio. Redakcijos priešakį) „Commonweal”

»ro užkergti A- 
atalikams ir sugre-

sir dalim
Dievo m\ 

hsetams! \
t 

ra .Amerikoje 
įkeistas „v 

,'savaitraščio.
| valstybių atž \ 
^lektoriai strategi 
22 linkę pripažinti 
skalavimus. šiai 
sepritarė joks ki

lnios katalikiškas

ilsio.
dirbo Al. čižauskas, Al 
Kruzas ir M. Schultz. Te( 
nikos dailės atžvilgiu laikri su įomįnis- 
tį prižiūrėjo D. Wieta. A 
ministratoriaus pareigas ( 
Julia Vintis ir Ona Dugi
Redakcijos artimi bendi į~initoašl 
darbiai buvo Juozas Khm 
Sofija Close, Jean Jakaity 
Bertha Rimidytė, Millie I 
lickytė ir Jonas Zabarauski 
Redakcijos patarėju bu 
CYA dvasios vadas kun.
Kruzas.

Minėtame numeryje atiti 
karnai pažymima klebo 
kun. N. Pakalnio paran Imtuvai atstovauti 
padrąsinimai, patarimai h ir prisikelsiančių 
soje CYA veikloje. I jj.
Linkime „Annunciato S laikraštis įdėjo 

vadovams ir toliau tęsti gi ; ir gyvą kun. J. 
bingą ir naudingą lietui & laišką, kuriame 
amerikiečių katalikų jaunu 
menės laikraščio darbą.

BONŲ VAJUS

o naivumo ir, atsi- 
iitvirumą, isterijos 
pasitaiko. Aišku,

Sys nepadarys juo-

M at War” para
ščių atgarsių. 
J Brooklyno vysku- 
žet" laikraštis pa
tenkinimo mieš
imo žygiais, kuriais

M prieš miesto 
įdavimą sveti- 

^rimams. Džiugu, 
'^amerikietis kuni- 

1 -so pasaulinio karo
Sekančią savaitę New Y( itaip drąsiai ir at- 

ke bus didžiulis karo taup 
mo bonų platinimo *vajl 
Kiekvieną namą aplankys 5 
jininkai—„minute men,” 1 
rie supažindins su bonų įi 
gijimo reikšme.

Kiek teko patirti, lietuvi 
plačiai ir gausiai perka b* 
nūs. Bonams platinti yra s 
darytas ir lietuvių komil 
tas, kurio raštinė yra 2 
Bedford Av„ Brooklyne. 1

įU sukaks 20 me- 
-Jtinės Amerikos 

F pripažino Lietuvą, 
LEstiją nepriklau- 
I •'ilstybėmis. šio 
p mūsų krašto vy- 

-ekada neatšaukia 
■ ’garbingai ir tvir-

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7 - 2941

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Bought 
496 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N. Y,

^os draugai ame- 
š, suras tinka- 
Šrtinančiai su
dėti. Lietuvos, 
} Estijos žmonės, 

niekada neuž
goš idealizmas 

pasaulio žmo-

{ienomis Sujungi 
skaudžių pra

HAvemeyer 8 - 0259 i^oje. Tobruko
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

lyg perkūnas 
^gaus. Bet karo 
wai pralaimėji- 
inbiški laimėjimai 
j^ti kovojančių iš

lentas Roose-
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