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ginimas už prarastas 
gas kolonijas Azijoje.

Pasiūlymą apdėti mokes 
čiais bažnytines pajamas, pa 
veldėjimus ir kt. Atstovų rū 
mai Washingtone atmetė.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
įsigykite Karo Bonų.

Molotovas jau yra sugrį 
žęs į Maskvą.

Sveikinam 53 Seimą 
Melų skleidėjai. 
Nemato rąsto ... 
Tuščios viltys. 
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Europoje bus olandams atly 
turtin

su A. Vonsiackiu, kurs šiuo 
metu yra suimtas, kaip įtar
tas nacių ir japonų agentas.

Bolševikai iš žurnalistinio 
pasimatymo nori daryti di
delę istoriją. Kodėl jie pirmo
je eilėje nereikalauja Molo
tovo pasiaiškinti, kodėl jis 
Maskvoje vaišino Ribbentro- 
pą, kodėl jis lankėsi pas Hit-

Mūsiškių bolševikų 
da primygtinai „reikalauja’ 
„Vienybės” redaktorių pasi

Washington. — Tik šiomis 
dienomis paskelbtas pirmas 
oficialus pranešimas apie Ko
ralų jūrų kautynes, kurios į- 
vyko gegužės pradžioje. A- 
merikiečių laivai ir lėktuvai 
pilnai atlygino Karolų jūrose 
japonams už pasalingą Perlų 
Uosto užpuolimą.

Maskva. —- Rusai ir toliau 
cv Htai įaikbsi Sevastopolyje 

puolimai 
įniršimu, 
daug pa- 
rusų ka-

Rusijai užtikrinta reika
linga parama lėktuvais, tan 
kais ir kitokia karine medžią

Birželio 12 d. Riverside 
Plaza viešbutyje, New Yor
ke, buvo didelis militarinis 
balius, kuriame daugiausia 
dalyvavo kariai. Ryšium su 
beartėjusia Amerikos Vėlia
vos šventės diena, kariai pa
gerbė Amerikos ir jos sąjun
gininkų vėliavas. Į iškilmes 
buvo pakviestas ir Lietuvos 
generalinis konsulatas. Lie
tuvos vėliavą šiai šventei da
vė Dariaus-Girėno postas. Ją 
nešti buvo pakviestas Silves
tras Klimas, Apreiškimo par. 
choristas, aukšto ūgio jau

nuolis. Vėliavą lydėjo Lietu
vos vicekonsulas V. Stašins
kas ir tautiniu kostiumu pa
sipuošusi Aldona Valaitytė.

Kiekvieną vėliavą lydėjo 
Amerikos legijonierių gar
bės sargyba. Visos vėliavos 
ir jų palydovai labai šiltai 
sutiktos, bet Lietuvos vėlia
va ir jos palydovai susilaukė 
šilčiausio sveikinimo ir plo
jimų audros. Kai kurios vė
liavos neštos salėje du kartu, 
bet Lietuvos vėliava, karių 
ir civilių reikalavimu, turėjo 
pasirodyti tris kartus.

Kairas. — Vokiečių marša
lo Rommel tankų daliniams 
pavyko prasiveržti pro ang
lų linijas ir prisiartinti prie 
Tobruko. Anglai iš EI Gazala 
pasitraukė, kai tik pasidarė 
pavojus patekti vokiečių ap
supimam

Vokiečių pranešimai labai 
atsargūs ir jie dar nesidžiau
gia pasisekimais Afrikoje.

Oklahoma. — Birželio 12 d. 
šiame mieste siautė baisi au
dra. 29 žmonės užmušti, 25 
sunkiai sužeisti. Ligoninėse 
daug lengviau sužeistų. Apie 
250 asmenų neteko namų.

Bernas. — Vokiečių spau
da plačiai rašo apie planuo
jamą masinį olandų apgyven
dinimą rytų Europoje. Tuo 
reikalu jau yra suorganizuo
ta atskira bendrovė, kuri rū
pinsis perkelti iš Olandijos 
apie tris milijonus gyventojų 
į .rytus, į vokiečių užimtus 
kraštus, bet tik nepasakoma 
kur.

Olandų iškraustymas iš jų 
gimtosios žemės būsiąs vyk
domas nepriverstina tvarka. 
Vokiečiai kalba ir rašo olan
dams, kad kolonizacija rytų

Chunking. — Kinijos gynė
jai šią savaitę pergyvena 
skaudžiausius moment us. 
150,000 japonų artinasi prie 
svarbaus geležinkelio mazgo, 
prie Hangchow - Nanchung. 
Japonai žygiavo dviem kryp
timis.

Lenkų leidžiamas biulete- 
nėlis „Poland Fights” birže
lio 5 d. pranešė, kad pernai 
birželio mėnesį lietuviai Vil
niaus mieste iššaudę per 30,- 
000 žydų.

Birželio 15 d. Švedijoje vie
nas „atbėgėlis lenkas” papa
sakojo „New York Times” 
korespondentui, kad šiemet 

■gegužės 7-20 d.d. „lietuvių 
policija” Vilniuje iššaudžiu- 
si 60,000 žydų . . .

Šios žinios yra tiek nepa
tikimos, tiesiog iš piršto iš
laužtos, kad joks rimtas as
muo dėl jų nesijaudins. Čia 
aiški šlykšti propaganda, ku
ri grali kilti tik iš bolševikiš
kų Lenkiškų šaltinių. Lietu
vos 'priešams rūpi juodinti 
lietuvių vardą, bet tokiomis 
priemonėmis jie savo tikslo 
tikrai nepasieks!

Birželio 22 d. daugelyje 
valstybių yra paskelbta kaip 
Rusijai pagalbos diena. „Rus
sian Relief” organizacija rū
pinasi gauti ko daugiausia 
paramos Rusijos kariams ir 
civiliams gyventojams su
šelpti.
. Amerikiečiai lietuviai ne
gali būti nuoširdžiai dosnūs 
Russian Relief organizacijai

Washington. — Prez. Roo
sevelt kreipėsi į visus gyven
tojus, prašydamas rinkti se
nus guminius daiktus ir duo
ti gąsdino stotims, kur visa 
tai bus sukrauta į vieną vie
tą ir perduota valdžios įstai
goms.

Už vieną svarą senos gu
mos bus mokama po centą; 
šio mokesčio neėmusieji gali 
tai paskirti labdaringam rei
kalui, kaip įvairioms pašal
pos draugijoms, Raud. Kry
žiui, U.S.O. ir 1.1.

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

v New Yorko lietuviai birže
lio 13 d. parade garbingai pa
sirodė. Jie žygiavo „I am an 
American” skyriuje. Nešė A- 
meri kos ir Lietuvos vėliavas. 
Dauguma žygiavusių moterų

7 turėjU) tautinius kostiumus. 
Jie jpasirodė tikrais amerikie
čiais, ištikimais Amerikai ir 
nepamiršusiais savo tautinės 
kilmės.

O kur buvo bolševikuo j an
tys lietuviai? Jų grupelė ne
drąsiai žygiavo paskum sve
timos valstybės flotą. Jie ėjo 
ten, kur jie tikrai priklauso.

Washington. — Gegužės 
mėnesį šalyje įvairiuose 
streikuose nustota 137,000 
darbo dienų. Iš viso streikų 
buvo 144, kurie palietė 47,800 
darbininkų.

Balandžio mėnesį buvo 95 
streikai, palietę 43,000 darbi
ninkų.

NACIAI VERŽIASI
PRIE TOBRUKO

Šiuo metu New Yorke 
damas didelis Karo Taupy
mo Bonų platinimo vajus. 
Apie 200,000 savanorių „mi
nute men” lanko namus ir 
prašo gyventojų pasižadėti 
bent už 10% savo pajamų 
pastoviai, nustatytu laiku 
pirkti bonų.

KINIJOS PADĖTIS 
PASUNKĖJO

prieš nacius, kurių 
atstumiami visu 
Sevastopoliui ginti 
dėję laiku atsiųsti 
ro laivai. Sevastopolyje 
gyventojai apginkluoti.

Charkovo fronte vokiečiai 
mėginę pasistumti priekin, 
bet ir čia jiems nepasisekė. 
Manoma, kad šiame fronte 
vokiečiai pirmiausia nori at
gauti tas pozicijas, kurių jie 
neteko gegužės mėnesį.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių likimo sprendi
mas atidėtas pokariniam lai
kotarpiui. Maskva negavo 
moralinio ir juridinio pripa
žinimo į tuos kraštus, nes 
prezidentas Roosevelt nepri
pažįsta jokių kompromisų, 
kur reikalas liečia teisę ir 
teisingumą.

Paleckio bendraminčiams 
tai didelis smūgis. Jie laukė 
ir norėjo, kad Anglija išsiža
dėtų Lietuvos rusų naudai, 
jie slaptai guodėsi viltimi, 
kad ir Washingtonas susvy
ruos.

Bet jų pikti norai suskilo į 
šipulėlius.

Minėtose kautynėse nu
skandinta 15 japonų laivų, o 
22 sugadinti. Amerikiečiai 
šiose kautynėse neteko vieno 
lėktuvų vežiotojo, vieno nai
kintojo ir vieno tankerio.

Koralų jūros kautynės ap
saugojo Australiją nuo japo
nų užpuolimo.

susi- 
pro- 
pro- 
kun

vien tik dėl to, kad rusai ne
leidžia organizuotai šelpti 
Lietuvos tremtinių, kurių Si
bire ir kitose Rusijos gelmė
se yra bent keliolika tūkstan
čių. Rašydamas šiuos žo
džius, prieš save turiu iš Si
biro tris telegramas, kuriose 
prašoma pagalbos drabu
žiais, maistu ir vaistais. Ko
dėl gi rusai neleidžia Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 
pagelbėti lietuviams tremti
niams?

Tegu leidžia rusai A. R. 
Kryžiui ištiesti pagalbos ran
ką šaltį ir alkį kenčiantiems 
Sibire lietuviams. Tegu jie į- 
sileidžia amerikiečių delega
ciją į savo šalį Lietuvos 
tremtinius aplankyti, o tada 
tikėsime rusų gera valia.

SENOS GUMOS
RINKIMAS

Molotovui išvykus, Wash
ingtone pasirašyta „1 e n d- 
lease” sutartis, pagal kurią 
Rusijai pasižadėta duoti pa
ramos ginklais, o Rusija su
tiko artimai bendradarbiauti 
pokariniame 1 a i k otarpyje, 
užtikrinant saugų gyvenimą 
visiems laisvę mylintiems 
žmonėms.

Washington. — Birželio 10 
d. paskelbta, kad gegužės 29 
iki birželio 5 d. Amerikoje 
lankėsi Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisaras Mo
lotovas ir buvo kurį laiką 
prezidento svečias. Jis turėjo 
visą eilę pasikalbėjimų su 
Rooseveltu," su kariuomenės 
vadais. Paskelbtas oficialus 
pranešimas apie Molotovo 
lankymąsi sako, kad pasikei
sta nuomonėmis ir su pasi
tenkinimu pareikšta, kad su
sitarta dar šiais metais ati
daryti Europoje antrą fron-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

Birželio 13 d. New Yorko 75-tos gatvės, kur išsisukta 
garsioji Fifth Avenue ištisai ir nueita iki 3rd Avė. Lietu- 

dešimt valandų turėjo vių eiseną pirmiausia priėmė 
kariuomenės vadovybė, po to 
— J. A. V. viceprezidentas 
Wallace, graikų karalius Jur
gis ■ ir miesto mayoras La
Guardia (prie viešojo kny
gyno), o prie šv. Patriko ka
tedros aukštieji Katalikų 
Bažnyčios dvasiškiai. Dauge
lyje vietų susilaukta didelių 
plojimų, o ypač nuoširdžiai 
mūsų mergužėlėms plojo ka
riai.

Lietuvių amerikiečių gru
pėje, žygiavusioje birželio 13 
d. New Yorko parade, šalia 
jaunuolių, buvo ir vyresnių
jų. Štai žygiavo Maspetho 
parapijos draugijų veikėja 
V. Vyšniauskienė, kurios du 
sūnūs kariuomenėje. Tvirtai 
žengė Vincas Daubaras, Fe
deracijos apskrities iždinin
kas, turįs kariuomenėje du 
sūnus. Tikrai kariškai žygia
vo Matas Kučinskas, šv. Jur
gio par. šv. Vardo draugijos 
pirm., kurio vienas sūnus ka
riuomenėje, o antras laivyne.

Žygiuoto jų tarpe buvo An- 
driejauskiene (iš šv. Jurgio 
par.), kurios vienas sūnus 
jau metai kariuomenėje. 
Maršavo ir šv. Jurgio dr-jos 
pirmininkas J. Ambrozaitis, 
neseniai išleidęs kariuome
nėn savo vienintelį sūnų.

„New York at War” para
das birželio 13 d. buvo labai 
didingas. Jame atvaizduotas 
New Yorko pasiruošimas ka
rui. Jame parodyta Ameri
kos vienybė ir solidarumas 
pavergtoms ir kovojančioms 
tautoms. Bet jame buvo ir 
vienas tamsus taškas. Para
do rengėjai nesurado gali
mumų parodyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos verguvės. 
Daug kas parade pasigedo 
Lietuvos ir jos šiaurės kai
mynų kritusiųjų ir atsikel- 
siančių valstybių tarpe.

Mayoras LaGuardia 
laukė nepasitenkinimo, 
testo pareiškimų. Tarp 
testus pareiškusių yra 
Dr. Edward L. Curran, Tarp
tautinės Katalikų Tiesos 
Draugijos pirmininkas. Čia 
paduodame jo protesto tele
gramą ištisai:
”Hon. Fiorello H. LaGuardia 
City Hali
New York City, New York

”1 have just learned that 
representatives of commu
nistic Soviet Russia, who 
once brutally and ruthlessly 
invaded Lithuania, protested 
to your New York City at 
War Parade Committee 
against any arrangement 
that would permit Lithuania 
to appear as one of the fall
en or risen nations in the re- 
-ent-par Ttrrrier--ymir
auspices.

’’Despite the faet-that your 
committee had already made 
such arrangements for Lith
uania the communistic re
presentatives of Soviet Rus

sia threatened to withdraw 
from the parade if such ar
rangements were realized.

’’Despite the fact that 
Lithuania is one of the fallen 
nations and entitled to rise 
again your committee yield
ed to the protest of commu
nistic representatives and re
fused to allow Lithuanians to 
parade in the specific ranks 
of fallen and risen nations.

’’This surrender on the 
part of your committee to 
communistic demands is dis
ruptive of American morale 
and unity. Since when have 
the communistic representa
tives of Soviet Russia the 
right to dictate either prin
ciples or procedures to any 
American Committee con
ducting an American Parade.

”1 join with all Lithuanian 
Catholics and with all other 
real Americans in the City 
of New York in protesting 
against this surrender on the 
part of your Parade Commit
tee to the communists.

”By such surrender your 
Parade Committee is seem
ingly opposed to the foreign 
policy of our government in 
Washington which looks for
ward to the future freedom 
of Lithuania and all other 
Baltic States and to their 
permanent deliverance from 

rbeHi- ^Oxxxmunistic ąnd. Nazi 
Totalitarianism.

”Rev. Edward Lodge Cur
ran, Ph.D„ President—Inter
national Catholic Truth So
ciety, 407 Bergen St., Brook
lyn, N. Y.”

Praeitą savaitę maži japo
nų daliniai užėmė kelias vie
tas Aleutų salose, 1,500 my
lių į pietų vakarus nuo Alas- 
kos. Japonams smarkiai prie
šinasi Amerikos laivai ir lėk
tuvai, kurie privertė priešą 
pasitraukti iš tirščiau apgy
ventų vietovių.

Apie japonų įsiveržimą į 
kelias Aleutų salas pranešta 
beveik tuo pat laiku, kai pa
skelbti daviniai apie didelį a- 
merikiečių laimėjimą Mid
way salos aplinkumoje.

Midway kautynėse 
gen. Tinker, Havajų salų avi
acijos viršininkas. Jis pats 
vadovavo japonų puolimui.
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Jei nori ką nors pasakyti 
Hitleriui, pasakyki tai Karo 
Bonais!

Šeima be Karo Bonų yra 
šeima be tikro pagrindo.

FILSEN'S’!^
CHICAGO

Ir eisenoje dalyvavusieji, 
ir eiseną stebėjusieji pasako
ja, kad lietuvių pasirodymas 
parade praėjęs gražiausiu pa
sisekimu. Ir tikrai taip bu
vo! Nors parado vyr. ko
mitetas, svetimos valstybės 
pareigūnų verčiamas, nelei
do lietuviams amerikiečiams 
atvaizduoti pavergtos ir ken
čiančios Lietuvos, tačiau lai
svos ir nepriklausomos Lie
tuvos simbolis—trispalvė vė
liava — didingai plevėsavo 
gražiausioje New Yorko gat
vėje. Ją sveikino milijoninė 
minia, jai pagarbą atidavė į- 
žymūs pareigūnai. Ją lydėjo 
ištikimi Amerikos piliečiai ir 
nuoširdūs Lietuvos draugai!

Parade dalyvavo ir lietuvių 
draugai estai, kurių apie 50 
žygiavo vakarinėje eisenoje. 
Vakare lietuviai nedalyvavo 
parado užbaigoje, o tik buvo 
nusiųsta Lietuvos vėliava, 
kurią nešė Dariaus-Girėno 
postų narys Daukintas. Lie
tuvos vėliava buvo nešama 
žibintų eisenos priešaky, pa
čiame visos eilės vėliavų 
miško viduryje.

„New York at War” lietu
vių komitetas parūpino tokį 
lietuvių pasirodymą, kokį są
lygos leido. O tos sąlygos ne
buvo lengvos, kai norėta ap
saugoti ir apginti Lietuvos 
vardą ir garbę. Bet tai atlik
ta—1 i e t u v i ams amerikie
čiams parade atstovavo tik 
patriotingi asmens. Svetimai 
valstybei parsidavę, Lietuvos 
nepriklausomybės išplėšėjų 
pakalikai amerikiečių grupė
je nepasirodė. Jie — o jų bu
vo tik keliolika — galvas nu
leidę žygiavo paskum Sovie
tų vežimą, lyg Romos impe
ratorių gadynėje gatvėse 
tampyti vergai. Jie į paradą 
negalėjo net atsinešti savo 
kepurių, švarkų ir kaklarai- 
šių — šiuos daiktus jiems iš
dalino svetimos valstybės 
žmonės . . .

Birželio 13 d. ilgai bus mi
nėtina diena tiems, kurie ma
tė paradą, kurie patys jame 
dalyvavo. Lietuviams tai irgi 
atmintina diena, nes jos pro
ga sustiprėjo lietuvių ameri
kiečių pasiryžimai dirbti A- 
merikai, kovoti už Amerikos 
saugumą ir laisvame pasau
lyje laimėti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę!

per 
milžinišką paradą, kurį ruo
šė miesto mayoro specialus 
„mobilizacijos” komitetas. 
Parado vardas buvo „New 
York at War.” Jo tikslas bu
vo parodyti, kaip didžiausias 
pasaulyje miestas yra pasi
ruošęs karui, kas atlikta ir 
kaip pasimota galimam pavo
jui sutikti bei atremti.

Paradas nebuvo grynai vie
tinio pobūdžio. Jin buvo pa
kviesti ir keliolikos valsty
bių atstovai. Norėta reikš
mingai atvaizduoti nacių ver- 
guvėn patekusias tautas ir 
parodyti garbingą pergalę, 
kuri užtikrins visai žmonijai 
šviesų ir laisvą rytojų.

Parado pradžioje parody
ta dabartinio karo kilmė, jo 
pabaisa, nušlavusi visą eilę 
valstybių. Ta pabaisa—Hit
leris—atvaizduota mechaniš
ku skeletonu, paskum kurį 
grotas mirties maršas, pa
skum kurį sekė pavergtų tau
tų vardai. Toliau atvaizduo
tas Perlų Uosto pasalingas 
užpuolimas, Bataano ir Cor- 
regidoro kautynės, Amerikos 
mobilizavimas ir t.t. Po to at
vaizduoti Jungtinių Tautų 
dalyviai, Pietų Amerikos so
lidarumas. Vėliau sekė ame
rikiečių įvairios rasinės ir 
tautinės grupės.

„I am an American” sky
riaus tautinių grupių priešą- 
kyje ėjo lietuviai, kurie už
ėmė visą bloiką. Lietuvių gru
pės priešaky neštos trys vė
liavos — Jungtinių Amerikos 
Valstybių daugi ažvaigždė, 
Lietuvos trispalvė ir Dariaus 
Girėno posto. Lietuvių gru
pei, kurią sudarė 150 asme
nų, vadovavo kun. J. Laury- 
naitis ir „New York at War” 
lietuvių komiteto pirm. adv. 
K. R. Jurgėla. Žygiavusių lie
tuvių priešaky ėjo Angelų 
Karalienės par. benas, kurs 
visą laiką, beveik be pertrau
kos, grojo ir grojo.

Po beno sekė dvi grakščios 
merginos, atvaizdavusios A- 
meriką ir Lietuvą. Amerikai 
atstovavo Marijona Rusaitė, 
o Lietuvai—Aldona Valaity
tė. Paskum jas neštos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos, o 
po to žygiavo septynios gre
tos po 16 asmenų kiekvieno
je. Pirmąsias dvi gretas iš
imtinai sudarė moterys ir 
merginos, apsirengusios tau
tiniais kostiumais, kurių be
veik kiekvienas buvo kitoniš
kas. Kitas grupes sudarė į- 
vairaus amžiaus moterys, 
merginos ir vyrai. Maršuoto- 
jų tarpe buvo ir senyvo am
žiaus asmenų, peržengusių 
daugiau kaip 60 gyvenimo 
slenksčių. Tačiau jie ir jos 
ėjo visą kelią, daugiau kaip 
tris valandas, saulei kepi
nant, orkestrų garsams ai
dint, milijoninės minios 
žvilgsniams ir sveikinimams 
lydint.

Vargu, ar parade buvo ki
ta tokia tikrai amerikietiška 
grupė, susidėjusi iš įvairaus 
amžiaus, abiejų lyčių, įvairių 
užsiėmimų asmenų!

Lietuviams teko eiti beveik 
nuo Holland tunelio ir iki pat

~ ' Birželio 22 d. Hartforde,
"Conn., į 53 seimą susirinks 

Rietuvių Katalikų Susivieni
jimo Amerikoje kuopų at
stovai. Lengvai spėjame, kad 

. ... , Girnas bus našus ir darnus.
• bkių peštynių ar lenktynių 

' . ’ - - -<ėl vietų šioje draugijoje nė- 
Prieš visus narius vienas .... .. -

-Y jendras tikslas.
77% 'T į

"Į Sveikindami L. K. Susivie
nijimo 53 seimą, linkime jo 

... ."'Y...' , atstovams vertingų darbų. 
„'Šia pačia proga „Amerikos” 

Y '%"skaitytojus kviečiame pla- 
~ čiau susipažinti su Susivie-

nijimu, apie kurį antrame 
.— - .puslapyje rašo pats Sus-mo 
_ /pirm. Leonardas šimutis.
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Rūpinasi spauda vei

Antanas Vaičiulaitis
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Birželio - June 19, 1942

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

niausiai apdraudos kompani
jai. Be abejojimo, visiems 
yra žinoma, kad visos naujos 
reformos buvo daromos su į- 
vairių valstybių (štatų) ap
draudos departamentų žinia, 
nes organizacija yra griežto
je jų kontrolėje.

tenai
Vieni

gų žemė, bet laisvės norinti, 
dėl jos kovojanti ir laiminti.

Bet laisvės kova dar ne
baigta. Lietuvių tautinę vy
riausybę, kuri kaip iš dabar 
gaunamų žinių matyti 
Ke ir Nt^iseviKų okupi

Šv. Kanizijaus Kolegiją 
Buffalo, N. Y. suteikė seną^ 
toriui David Walsh (Mass 
valstybės) teisių garbės dak8 
taratą už jo darbus tikybai ų 
Amerikai.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Mayoras LaGuardia pru’ 
mato, kad New Yorko mie& 
tas gaus dvi dideles dirbtiik 
ves, būtent: Queens pradė.s 
statyti didžiulį alumino fahs 
riką, o tarp Greenpoint b- 
Maspeth būsianti didelė plie
no dirbtuvė.

Washingtone birž. 9 d. mi
rė Katalikų Universiteto rek
torius, vyk. J. M. Corrigan 
Turėjo 63 m. amžiaus.

Washingtone siūloma už
dėti rūkytojams daugiau mo
kesčių. Sako, kad ir geležin
keliais ir autobusais keliau
jantiems bus padvigubinti 
mokesčiai. Iki šiol mokėjo 
5%, vėliau mokės—10%.

Milijonierius
1931 m. mūsų Sus-mas vir

to milijonierium, t.y. jo tur
tas pasiekė vieno milijono do
lerių vertės, šiuo metu, bū
tent, 1942 m. LRKSA turtas 
siekia suvirs pusantro mili
jono dolerių. Iš centro valdy
bos raportų, iš aktuaro ap
skaičiavimo ir pranešimo 
matome, kad Sus-mas yra 
stiprus — „solvent,” kad jis 
gerai yra tvarkomas, kad 
valstybių apdraudos departa
mentai yra patenkinti ir or
ganizacijos stoviu ir visa 
tvarka. Šiais įvairių sukrėti
mų laikais tikrai yra sunku 
vadovauti fraternalinėms ap
draudos organizacijoms, glo
boti jų turtą, investuoti jų 
pinigus taip, kad nuostolių 
nebūtų. Pažymėtina, kad LR
KSA sunkiais 1941 m. pui
kiai globojo savo turtą ir už 
jį uždirbo virš trijų nuošim
čių. Tai duoda garantijų, kad 
Sus-mas kaip praeityje lai
mingai pergyveno ekonomi
nes ir kitokias krizes, taip 
pergyvens ir šią krizę.

tiltų ir sandėlių, dar kiti į- 
staigų namuose ir prie karei
vinių. Tėvynės vaikai sukilo 
numesti to jungo, kuris savo 
žiaurumu troškino visą šalį ir 
kuris kasdien darėsi baises
nis. Iš kulkosvaidžių antai 
sušaudė ištisus ūkininkų pul
kus pakaunėje. Ilgos trauki
nių eilės vežė vaikus, seseris, 
tėvus į Sibiro dykumas. „Jau 
ir ašarų pritrūko bever
kiant,” aimanavo kaimietė, 
netekusi savo artimųjų. Nie
kas nežinojo, kas dabar bus 
bolševikų suimtas, į kalėjimą 
įmestas, kankintas, sušaudy
tas, į tolimą kraštą ištrem
tas. Visi pasijuto to paties li
kimo sujungti.Ypač tai skau
džiai turėjo pergyventi jau
noji karta, kuri savo amžiu
je nepažino kitokios valsty
bės, kaip tik Lietuvą: jie gi
mė, augo ir mokėsi jau ne
priklausomoje Lietuvoje. Jie 
gražiausio savo žydėjimo nūn 
buvo sulaukę, ir tą jaunystės 
žiedą kirto du skaudūs smū
giai; jie matė, kaip tie, ku
rių pareiga buvo savo gimtą 
žemę ginti ir kurie per dvide
šimt su viršum metų buvo tai 
lemiamai valandai rengiami, 
nuleido ginklus ir be šūvio 
spruko į saugesnę vietą; jie 
matė taip pat, kaip tėvynės 
laisvė buvo sumindžiota, iš-

Šiandien suėjo metai 
Kauno gatvėse praskarfnbėjo 
pirmas šūvis prieš taulAps 
žudytojus bolševikų. Ir vėn 
ateina žinios apie naujus šū
vius ir naujas aukas tose pat 
gatvėse ir aikštėse. Tai 
mums kalba, kad lietuviai 
nenori jokio jungo ir kad pir
mųjų sukilėlių krauju tirštai 
įtręšta žemė neša tikrą der
lių: ji siunčia naujus laisvės 
kariautojus.

Mūsų seneliai mėgdavo at
eiti prie milžinkapių, apie ži
lus laikus pasvajoti ir pasi
klausti, kur toji žmonių lai
mė iš mūsų šalelės išsidangi
no ir kur tie mūsų dainų gar
sūs karžygiai pradingo. Bet 
ilgainiui tie milžinkapiai su
nyko, apiro ir buvo apmirš-

Narių stovis
Tik reikia labai rimtai 

sirūpinti organizacijos narių 
stoviu, jaunimo pritraukimu. 
Prieš keliolika metų Sus-mas 
turėjo netoli dvidešimties 
tūkstančių narių. Bet iki 
1938 m. narių skaičius mažė
jo. Nuo 1938 m. po truputį 
vėl pradėjo augti. Tai įvyko 
dėka naujos valdybos, ypač 
rūpestingo ir sumanaus sek
retoriaus V. T. Kvietko- 
Kvietkausko, kuris daug en
ergijos įdėję,^ąd jr centro

Pažinau jį. Buvo lieknas, 
jaunas, tamsiaplaukis inži
nierius ir technikos fakulte
te asistentas. Ką tik stojęs į 
savarankišką gyvenimo ke
lią, jisai galėjo būti patenkin
tas, jei ne laimingas. Ateitis 
rodėsi aiški universitete prie 
mokslo ir namie savųjų tar
pe: vieną dieną susitikau jį 
meno parodoje drauge su jo 
mergaite. Jie neseniai buvo 
susižiedavę, ir abiem ant ran
kų blizgėjo aukso žiedai — 
stori žiedai, kurie turėjo 
tverti visai ilgai šių dienų ke
lionei.

Tada jį mačiau paskutinį 
kartą. Bet girdėti jo vardą 
vėl išgirdau po pusantrų me
tų. Laikraščiai pranešė, kad 
jis buvo nušautas pernai per 
birželio 22 dienos sukilimą 
Kauno radijo stotyje. Iš toli
mo krašto aš jį vėl pamačiau 
tokį, kaip anomis laisvos Lie
tuvos dienomis: liekną, tam
siaplaukį, rimtą ir gražų, su
kniubusį toje radijo stotyje, 
kur tiek sykių esu vaikščio
jęs. Mačiau, kaip iš smilkinio 
sunkėsi jam kraujas ir kaip 
ant piršto švietė aukso žie
das — giedrios ateities 
lauktų pažadų ženklas.

Tūkstančiai jų žuvo 
nuo bolševiko kulkos.

kovėsi gatvėse, kiti prie

CljOSL 
metu, tuo būdu parodydama, 
kad lietuviškasai savarankiš
kumas nė pikčiausios prie
spaudos metu nebuvo išnai
kintas, likvidavo nauji oku
pantai, — likvidavo tik iš pa
viršiaus, nes kur nors pože
miuose ji ir toliau veikia, 
daug ko pasimokiusi pirmo
sios vergijos dienomis. Kiek
vienas lietuvis gerai žino, 
kad tėvynės vaikai galvas 
padėjo ne tam, kad po raudo
nojo teroro viešpatautų ru
dasis: jų kovų ir mir/ties 
prasmė buvo laisvoji Lietu
va. i

J.A.V. pašto vadovybė už
draudė siuntinėti paštu šiuos 
mėnraščius ir savaitraščius 
anglų kalba: „College Hu
mor,” „Amazing Detective 
Cases,” „Squads Riot,” „Real 
Screen Fun,” „Spark” ir 
„Keen,” kaip nemoralinius 
leidinius.

pradžioj rūpinosi ir knygų ir 
laikraščių leidimu. 1897 m. 
nupirkta nuosava spaustuvė, 
pradėta leisti organizacijos 
organas „Tėvynė,” 1896 m. 
išleista „Kražių Skerdynės.” 
Tačiau 1902 m. parduota 
spaustuvė, sustabdyta „Tė
vynė,” ir organu paimta kun. 
A. Miluko leista „žvaigždė.” 
Dėl laikraščio seimuose kil
davo nemažai kivirčų, nes 
kiekvienas laikraščio leidėjas 
seimuose susidarydavo savo 
šalininkų ir piršdavo Susivie
nijimui savo laikraštį. 1909 
m. Wilkes Barre, Pa., kunigų 
rūpesčiu išleistas laikraštis 
„Draugas,” kurį Sus-mas pa
ėmė savo organu. Pagaliau, 
1917 m. nupirktas namas 
Brooklyn, N. Y., įsteigta nuo
sava spaustuvė ir pradėta 
leisti savas laikraštis „Gar
sas,” šių metų gegužės 
nesį atšventęs sidabrinį 
biliejų.

Pas mus ir kitur
Kai imi lyginti, kiek daug 

turime parapijų — apie 120, 
ši narių skaitlinė yra labai 
mizerna. Mūsų idėjos priešų 
Susivienijimai—liberalų SLA 
ir komunistų LDS neturi tiek 
galimumų augti, kiek mūsiš
kis, tačiau pirmasis turi ne
toli 15 tūkstančių narių, o ko-

Amerikos šviesuomenė ir 
valdžios viršūnės kiekvieną 
dieną daugiau ir daugiau pa- ; 
mato, kiek gali padaryti ža
los šiai šaliai komunizmas, 
todėl kelia balsą prieš tą si i- 4 
biną ne tik miestuose, bet ir \ 
atstovų ir senatorių rūrnuo- z 
se Washingtone. f
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Liberalų atsiskyrimas
1887 m. įvyko pirmieji ki

virčai tarp katalikų ir vadi
namųjų liberalų - laisvama
nių. 1889 m. pakeičiamas var
das į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj. 1890 m. prie to 
vardo pridedamas žodis „Ka
talikų.” 1892 m., vadinasi, ly
giai prieš 50 metų, liberalai 
pradeda kovą prieš kataliky
bę. 1893 m. sutvarkyti narių 
mokesčiai, o 1894 m. įvesta 
$150 pomirtinės skyrius. 1900 
m. Elizabeth, N. J., seime ki
lo rimtų kivirčų tarp katali
kų ir liberalų, o 1901 m. ge
gužės 2 Id. Wilkes Barre, Pa., 
seime Susivienijimas skilo į 
dvi dalis — katalikų ir lais
vamanių. žodžiu, liberalai, 
norėję šią organizaciją pa
versti bedievių tvirtove, bet 
nepajėgę, atsiskyrė nuo LR
KSA ir įsisteigė savo — Su
sivienijimą Lietuvių Ameri-

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:
A. Gečaitė, E. Stroudsburg, Pa. - - -
Mrs. E. Kuras, Maspeth, N. Y. - - - 
Kun. J. Inčiūra, Kingston, Pa. - - - - 
Ant. Šinkūnas, Brooklyn, N. Y. - - - 
Kun. J. šiupšinskas, Sugar Notch, Pa. - 
Kun. Ignas Albavičius, Cicero, III. - - 
E. Brusokienė, Maspeth, N. Y. - - -
K. Kučinskas, Kingston, Pa. - - - -
J. Bačėnas, Kearny, N. J. - - - - -
B. Pranckevičius, Brooklyn, N. Y. - -
Ona Šarkaitė, Florida ------ 
Kun. K. J. Klevinskas, Minersville, Pa. - 
Al. J. Aleksis, Waterbury, Conn. - - - 
Kun. Al. Jurgutis, Bridgeville, Pa. - - 
A. Juška, Brooklyn, N. Y. - - - - - 
Uršulė Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y 
Mrs. P. Peikus, Richmond Hill, N. Y. - 
Antanas Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. - - 
Aldona Stašinskienė, New York, N. Y. - 
J. A. Ribinskas, Elizabeth, N. J. - - - 
Uršulė Jaudzimas, Waterbury, Conn. - 
Kun. V. P. Karkauskas, Ansonia, Conn.
M. Jasulaitienė, St. Albans, 
Nellie Melinis, Brooklyn, N.
L. Labanauskas, New York, 
P. Jokubauskas, Waterbury, 
J. Liudvinaitis, Linden, N. J 
Janina Simutienė, Laurelton, N. Y. - 
D. Anilionis, Elizabeth, N. J. - - - 
Martynas Urban, Maspeth, N. Y. - - 
J. Skužinskas, New York, N. Y. - -

(Bus daugiau)

Šią valandą suvargusi senė 
vedasi savo anūkėlį prie nau
jo milžinkapio: ji eina ten, 
kur didžiuliame kauburyje 
guli mūsų tylūs ir kuklūs did
vyriai sukilėliai, tie visi ža
liūkai vyrai ir iš mokyklos 
suolo atsikėlę jaunuoliai. 
Nulenkusi žilą galvą, ji nu
sišluosto ašarą ir kužda sa
vo maželiui: „Kai Lietuva vėl 
bus laisva, tavo broliukui ir 
kitiems šiam kape gulintiems 
pastatys gražų paminklą.”

Anūkas supranta šiuos žo
džius: jis yra laisvos Lietu
vos vaikas, ir toji kalba yra 
laisvės ilgesio ir tikrumo pa
gimdytas balsas.

Daro pažangą
Beveik kiekvienais metais 

įvykę Sus-mo seimai šį tą 
naujo į organizaciją įvedė. 
1905 m. nutarta mokėti tau
tiški centai. 1907 m. įvestas 
vaikų skyrius. 1908 m. įves
ta du nauji pomirtinės sky
riai — $250 ir $500. 1914 m. 
įvesta mokesčių lentelė ir 
penki pašalpos ligoje skyriai. 
1919 m., siautus „Ispaniško
sios Influenzos” epidemijai, 
išmirė nemažai narių ir tu
rėjo uždėti nariams ekstra 
mokesčius. 1921 m. Sus-mo 
turtas pasiekė $295,356.30. 
1926 m. nutarta centro rašti
nę iš Brooklyno perkelti į 
Wilkes Barre, Pa. Vėlesniais 
laikais įvesta visa eilė moder
niai sutvarkytų apdraudos 
skyrių—„Twenty Year Pay
ment Life Plan,” .,20 Year 
Payment Life,” „20 Year En
dowment,” „Endowment 
Plan at Age Sixty” ir kitus. 
Sumoderninti vaikų ir jauni
mo skyriai. Apsidrausti gali
ma iki $2.000. Taip kad šian
dien LRKSA prilygsta savo 
skyriais ir tvarka moder-

munistinis, neseniai tesusi- 
organizavęs, jau turi apie de
vynis tūkstančius narių. Ko
dėl? Atsakymas aiškus. Jų 
inteligentija ir pati prie Su
sivienijimų priklauso ir ki
tus į juos traukia, ypač rūpi
nasi jaunimu. Pas mus ne tik 
kitų profesijų žmonės, pasau
liečiai inteligentai mažai te
sidomi savuoju Sus-mu, bet 
ir pačių kunigų mažuma te
priklauso. Pagaliau, mes e- 
same perdideli lokalistai. Kai 
kurie iš mūsų net nekenčia
me centralinių organizacijų 
ir tiesiog trukdome jų kuopų 
ar skyrių veikimą. Tai labai 
greit pajunta vietiniai veikė
jai ir jie šalinasi nuo centra
lizuotos veiklos, pasitenkina 
veikti tik savo parapijoj, sa
vo lokalinėj draugijoj. Toks 
nusistatymas užkerta kelią 
augti ne tik LRKSA, bet ir 
kitoms mūsų centralinėms 
organizacijoms, turinčioms ir 
pasaulinės valdžios užgyrimą 
ir globą, ir dvasiškos val
džios paraginimą ir palaimi
nimą.
Dėmesio svarbiam reikalui
Ir airių, ir lenkų, ir čekų, 

ir slovakų ir kitų tautų ka
talikai išaugino sąvo susivie
nijimus arba fraternalines 
katalikų apdraudos organiza
cijas į gausingas nariais ir 
stiprias turtu, ir tai jiems 
daug padeda siekti šio kraš
to politinio, kultūrinio ir eko
nominio gyvenimo aukštumų, 
tik kažkodėl, mes, lietuviai 
katalikai, šiuo atžvilgiu esa
me atsilikę, lyg nenorėdami 
būti stipriau organizuoti, vie
ningi ir viskuo kilti. Mes vis 
dar savo veikimą skaldome į 
mažytes grupeles, lyg ir ne
norėdami išeiti į platesnius 
veikimo ir gyvenimo horizon
tus. Ir taip, rodos, aiškus yra 
reikalas, ir Šventojo Tėvo 
pabrėžtas, ir vyskupų daug 
daug kartų pakartotas, būti 
stipriai organizuotiems, kad 
atremtume ir fašistų, ir ko-

pavoju® katalikybei. Doram 
lietuviui aišku ir tai, kad rei
kia būti ir vieningiems ir or
ganizuotiems, kad pavergtai 
Lietuvai padėtume išsilais
vinti, kad ji ir vėl galėtų gy
venti laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu.

Šie motyvai ir mūsų bro
lių dvasinė ir medžiaginė ge
rovė šaukte šaukia mus iš 
visų savo pajėgų auginti ir 
stiprinti Lietuvių R. K. Susi
vienijimą Amerikoj.

Leonardas Šimutis.

Birželio 22 - 25 d.d. Hart
ford, Conn., įvyksta Lietuvių 
R. Katalikų Susivienijimo A- 
merikoj 53 seimas, kurio pro
ga pravartu plačiau prisimin
ti šią vertingą ir garbingą 
organizaciją.

Pirmasis LRKSA seimas, 
susirinkęs 1886 m. lapkričio 
22 d., Plymouth, Pa., užsimo
jo „jungti lietuvius katali
kus prie LRKSA, ugdyti 
Jungtinėms Valstybėms ir 
jos institucijoms lojalybę, pa
laikyti dorą ir tautybės dva
sią, laikyti paskaitas palai
kymui ir gaivinimui savo kil
mės ir krašto meilei, teikti 
medžiaginę paramą.”

Pirmoju organizatorium 
buvo kun. A. Burba, šv. Ka
zimiero par. Plymouth, Pa., 
klebonas, kuris, davęs LRK
SA rimtą pradžią, mirė 1897

Fad“LRKSAJraštihę sutvarlfytų'ir šu“kuo- 
pomis palaikytų ko geriau
sius santykius. Dabar Sus-me 
turime netoli vienuolikos tūk
stančių narių.

Praeitą savaitę paskelbta, kad Londone gegužės 26 d. 
pasirašyta Anglijos ir Sovietų Sąjungos tarpusavio pagal
bos sutartis, kurios galiai paskirta 20 metų. Sovietų vardu 
pasirašė užsienių reikalų komisaras Molotovas.

Naująja sutartimi, anglų ir rusų vyriausybės pasižada 
viena kitai padėti visomis jėgomis prieš Vokietiją ir ašies 
valstybes Europoje. Pasižadama nedaryti taikos atskirai. 
Abi valstybės: 1. pasižada po karo artimai bendradarbiau
ti saugumui užtikrinti; 2. sutinka drauge veikti taikai Eu
ropoje atsteigti, saugumui pertvarkyti, ekonominei gero
vei užtikrinti; 3. pasižada nesiekti svetimų teritorijų ir ne
sikišti į kitų valstybių vidaus reikalus.

Iš Londono Molotovas buvo atlėkęs į Washingtoną, 
kur buvo prezidento Roosevelto svečias. Šia kelione norėta 
įsitikinti, ar tikrai Amerikos vyriausybė nuoširdžiai remia 
Sovietus kovoje prieš nacius.

Paskelbus apie minėtos sutarties pasirašymą ir Molo
tovo lankymąsi Washingtone, pasipylė spaudoje visa eilė 
žinių apie buvusius Sovietų reikalavimus. Visi žinių šal
tiniai skelbė, kad Sovietai griežtai reikalavo užtikrinti 
jiems 1941 m. birželio 22 d. ribas. Vadinasi, Maskva norė
jo, kad Lietuva, Latvija ir Estija būtų pripažintos Sovietų 
Sąjungai; taip pat ir dalys Suomijos ir Lenkijos.

Rusai reikalavo atiduoti jiems tris Pabalčio valsty
bes ir keliolika milijonų žmonių su dalimi teritorijos iš ki
tų valstybių. Tokį reikalavimą jie statė Anglijai, kurios mi- 
nisteris pirmininkas drauge su Amerikos prezidentu Atlan
to Čarterio dokumentu pažadėjo visoms pavergtoms tau
toms laisvę ir teisę į nepriklausomą valstybinį gyvenimą. 
Viešai skelbiama, kad Anglijos vyriausybe jau buvo nusi
leidžianti, bet tvirtai įsikišo prezidentas Roosevelt. Prezi
dento vardu Londone didelių žygių padarė Amerikos am
basadorius Winant, kurs sulaikė rusus nuo reikalavimų 
Pabalčio valstybių atžvilgiu.

Dabar skelbiama, kad Atlanto Čarteris išlaikęs pirmą 
didelį bandymą. Prezidento Roosevelto griežtas gynimas 
Pabalčio valstybių nepriklausomybės ir laikymasis Atlanto

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams ..................... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .............  1.60
Užsienyje metams ........................ 3.25
Užsienyje pusmečiui ...................  1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

juokta ir kaip visa tauta bu
vo paversta vergais. Bet jie 
buvo laisvos Lietuvos vaikai, 
kurie nežinojo kitokių ponų 
ir valdovų, kaip tik savuo
sius. Jie buvo laisvėje gimę, 
augę ir norėjo laisvi mirti.

Ir jie mirė. Mirė ten, kur 
slaptoji tautinė lietuvių vy
riausybė buvo juos pastačiu
si: radijo stotyje, prie įstai
gų, gatvėse, aikštėse, prie 
sandėlių ir kareivinių, arba 
plikomis rankomis užpulda
mi bolševikų tankus ir juos 
nuginkluodami. Jie kovėsi 
taip atkakliai ir taip narsiai, 
kad platusis pasaulis paskui 
jų darbais stebėjosi. Jų žuvo 
tiek daug, kad ilgi mūsų ne
priklausomybės karai nė 
trečdalio tiek nepakirto, kiek 
tos kelios dienos Lietuvoj.

Jie žuvo kaip laisvos tėvy
nės sūnūs. Paskutinę savo 
gyvenimo valandą jie girdėjo 
paskelbiant Nepriklausomy
bės atstatymą iš tos pat sto
ties, per kurios bangas dar 
tik vakar pora parsidavusių 
Maskvai bernų ir komisarų 
pavaduotojai rusai buvo 
triukšmingai atšventę Lietu
vos pavergimo metines. Jų 
mirtis buvo graži ir prasmin
ga: didvyrių mirtis dėl bran
gios tėvynės. Tą tiesą žinojo 
žmonės nuo senų senovės ir 
ją giesmėje atžymėjo romė
nų poeto Horacijaus žo
džiais: „Miela ir gražu dėl 
tėvynės mirti.” Istorijos ei
goje tą tiesą pamiršdavo iš
lepę ir sulenkėję ponai, par
sidavėliai, silpnavaliai ir pa
skutiniu metu rusų žaislu 
virtę Lietuvos komunistai: 
keletas kitataučių, pora teat
ro artistų, lietuvių sunkiai 
surinktais pinigais Prahoje 
ir kitur mokslus išėję, pora 
rašytojų, kurių vienas buvo 
pasižymėjęs kyšių ėmimu, 
kol buvo įstaigoje, ir kuriam 
ministerija prieš kelerius 
metus buvo nurašiusi kelias
dešimt tūkstančių^ litų skpT 
lot?}—o vienas Kitas
estetas dailininkas, dar taip 
neseniai už lietuvišką stipen
diją šliaužiojęs po Paryžiaus 
kavines, ir saujelė darbinin
kų, kurie paskui su tokiu į- 
tūžimu daužė bolševikus. Bet 
tikrieji Lietuvos vaikai žino
jo tik laisvos tėvų šalies li
kimą, ir jų skaičius buvo— 
visa Lietuva.

Pirmieji tėvynės vaduoti 
šoko tie, kurie svetimų dievų 
nepažinojo ir niekados jun
go nebuvo nešę: laisvosios 
Lietuvos karta. Nenuostabu, 
kad žuvusių krūvose gulėjo 
tiek daug jaunų, dar vaikiškų 
veidų. Iš mokyklos suolo vai
kai puolėsi tėvynės ginti, pil
ni ugnies, savo šalies nepa
laužiamos meilės, nors ir be 
karinio patyrimo ir be gink
lo rankoje. Su jais petys į pe
tį ėjo studentai, kaimiečiai, 
darbininkai ir mokytojai. Ėjo 
prisikeliančios Lietuvos pul
kai, kurių niekas nebuvo ruo
šęs karui ir kurių narsumas 
stebino žmones.

Po kelių dienų daugeliui jų 
kasė didelę duobę. Prieš dvi
dešimt metų Vaižgantas, tuo
se pat kapuose laidodamas 
nepriklausomybės kovose 
kritusius jaunuolius lakūnus, 
sakė: baisi toji tauta, kurios 
vaikai - jaunuoliai eina dėl 
tėvynės žūti. Iš tikrųjų baisi 
toji tauta, kuri su tokiu at
kaklumu ir tokiomis auko
mis savo laisvę gina. Baisi ji 
priešui ir garbinga, didelė ir 
graži mums, kurie esame jos 
sūnūs, ir visiems tiems, ku
rie pasaulį nori tvarkyti ne 
išdavimu, šaudymais ir kan
kinimais, bet amžinais teisy
bės ir žmonių širdžių įstaty
mais. Mums gi, kurie esame 
joje gimę ir augę, nėra pa
saulyje brangesnės vietos už 
tas mūsų tėviškės lygumas ir 
medžiais apaugusias sody
bas, už tas lėtas upių vagas, 
už tuos artojus prie žagrių ir 
už tuos jaunuolius per bir
želio sukilimą Kauno gatvė
se. Jų kraujas išaukštino tau
tą, parodė, kad ji nėra ver-

■ — — —*' ■

kiškus užpuolikus neatsisakoma aukštųjų dorovės dėsnių, 
kad siekiama visoms tautoms laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuvos nuoširdiems draugams tikrai džiugu, kad jos 
byla bent kiek apginta labai svarbiu momentu. Turime būti 
tikrovės atviri stebėtojai. Neužmirškime — Sovietų valdžia 
nėra išsižadėjusi nei Lietuvos, nei jos šiaurės kaimynų. 
Dar vis kalbama apie galimus pokarinius plebiscitus ir pan. 
Lietuvos draugai ir jos tiesioginiai pareigūnai turi dar la
biau sugyvinti savo veiklą. Lietuva neprižadėta Rusijai, ta
čiau ir nėra aiškaus jai nepriklausomybės užtikrinimo. Tad 
kas darytina Lietuvos draugams?

Pirma, tenka visomis jėgomis dalyvauti Amerikos kari
nėse pastangose. Antra, Lietuvos draugai turi būti gerai or
ganizuoti. Kadangi nuoširdžiausi Lietuvos draugai pirmoje 
eilėje yra lietuvių kilmės amerikiečiai, tad ir — budėkime, 

-"dirbkime, kovokime, o tikrai laimėsime!



fSilfc
M. Pečkauskaitė

AUKLĖTOJA

Mandagumas
J. švabaitė FoersterisKARAS IR VEDYBOS
Niek

Ne visados

Žino

sa

Kun. S. P. Kneižis

i’tl-A.-,

(Paskaita skaityta Moterų 
S-gos N. A. Apskr. Suvaž.)

Eikit šaltos minios, eikit pažiūrėti, 
Ten drugelis miršta prie tylios širdies - 
Niekas jojo skundo niekas šalto juoko, 
Ir skaudžių jo žodžių niekas negirdės .

taip ir dabar pasaulinis ka
ras visą gali sunaikinti, bet 
Moterystė pasiliks, jei tik 
mes tikrai Dievo akimis į ją 
žiūrėsime ir branginsime.

Aš norėčiau melstis iš gražiausio rašto 
Ir save surasti žodyje dainos.
Ant sugriauto miesto vėjas dulkes neša, 
Vėjas neša dulkes gęstančios dienos.

Atėjau ilsėtis ant pasaulio rankų, 
Ant rasos lašelio žydinčioj taurėj. 
Nusileis drugelis, nusileis ant rankos, 
Nusileisk į žemę, žemės vytury.

Visi tautos idealai, tikslai 
siekia ateities. Be realaus pa
grindo idėja būtų tuščia. Tuo 
realiu pagrindu yra vaikas.

V. Putvys.

skir 
elekt

Pašalinti dulkes nuo auksi
nių paveikslo rėmų geriausiai

Maldos galybė yra didesnė, 
negu tūkstantis mokslo pa
žangų ir tuo garbingesnė 
pikto pergalė, kuo daugiau 
kovota nusižeminimu.

Kiekviena šeimininkė yra 
raginama pasidaryti uogie
nių atsargas šiai žiemai, kol 
sezoniniai vaisiai ir uogos pi
gios ir jų pakankamai galima 
gauti. Viena problema tai 
cukrus. Bet iki liepos mėne
sio pirmos dienos norinčioms 
galima bus gauti extra cuk
raus tos žiemos marinadoms

Kuo daugiau įsigilinsi, tuo 
aiškiau patirsi, kad visuo
menės darbas tam reikalin
gas, kad šiek tiek sumažintų 
vargą.

Mokytoja. — Ką mes turi

*----------~ .......... ......
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Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

Juodus kailius galima šiaip 
išvalyti: Pirmiausiai, atvira
me ore, aštriu šepečiu gerai 
išdulkinti, švaraus minkšto 
šilko gabalėli pamirkyti ga
zoline ir trinti kailius. Gerai 
ištrinus — laikyti saulėie, kol 
išdžius. Paskui vėl šepečiu iš- 
braukvti kailius. Niekuomet 
nekeikia valyti kailius vande
niu. nuo ko jie labai traukia
si. Norint sugražinti kailiams 
blizgėjimą, reikia juos leng- 

tinka plunksninis šepetukas.' vaj patrinti briliantinu.

Kaip didžiausias medis 
užauga iš mažo grūdelio, taip 
šykštumo ir godumo liga 
prasideda iš menkiausių 
mažmožių. Prasideda ji tada, 
kada pinigų mėgimas žmogu
je yra stipresnis už prietely- 
bę, už meilę savųjų ir už tei
singumą. Kas nesisaugo j a, 
tas bus supančiotas visam 
savo amžiui.

Mo- 
yra 
gin- 
nuo

ras, gyvas ar miręs? Kas 
žmonai daryti? Tiesa, val
džios įstatymai leidžia žmo
nai eiti už kito vyro jei po 
penkerių metų jos vyras ne
surandamas. Bet Bažnyčia 
tokio leidimo neduoda. Kata
likų Bažnyčia neleidžia antrą 
sykį priimti Moterystės Sak
ramentą, iki nėra tikro įro
dymo, kad pirmas vyras mi
ręs. Ir štai kareivio - vyro 
žmona pasilieka gyventi visą 
amžių viena.

Apsvarsčius pavojus, ku
riuos karas sudaro Moterys
tės gyvenimui, reikia mer
gaitėms ir vaikinams rimtai 
pagalvoti. Jei jų meilė yra 
tikra, tai ji pasiliks, iki tie vi
si pavojai praeis; jei gi ne
tikra, tai negalima susituok
ti, nes gyvenimas be meilės 
virs pragaru.

Kas reikia daryti? Kada 
jaunieji ateina pas kunigą, 
tada jau per vėlu jiems kal
bėti, ar nurodyti, kodėl jie 
turėtų palaukti. Jie jau yra 
nusprendę ir visa žmogiška 
išmintis ir galybė jų nusista
tymo nepajudins, šiame rei
kale daug gali prisidėti mo
tinos. Motinos turėių savo 
dukterims protingai paaiš
kinti Moterystės svarbumą 
ir nurodyti visus pavojus, 
kokius neša karas.

Į moterystę reikia žiūrėti, 
kaip į galingą Dievo malonės 
priemonę paskutiniam ir 
aukščiausiam žmonijos tiks
lui įgyvendinti, tai yra, su
jungti žmoniją su Dievo Avi
nėlio Puota. Moterystė pri
klauso Dievui. Jei ji yra Die
vo ir Dievui pašventinta, tai 
reikia ją tokią ir palaikyti; 
reikia žiūrėti, kad į ją nebū
tų neapgalvotai sueita. Visas 
žmonijos pagrindas yra 
terystė. Mūsų pareiga 
saugoti savo pagrindus, 
ti savo gyvybės šaltinį 
pagonizmo dvasios. Skaisti, 
nesutepta, tikra krikščioniš
ka moterystė bus naujos ka
talikiškos bendruomenės šal
tinis. Kaip pradžioje pasau
lio užėjęs visuotinis tvanas 
visą prarijo, išskyrus šeimą,

vactmas, 
niekuomet netarsime blogo 
žodžio, stengsimės padėti, 
meiliai sveikinsime, vienu žo
džiu, užlaikysime visas man
dagumo taisykles, tai pama
žu mūsų širdyje ims rastis 
vis daugiau gero, meilingo 
jausmo. Ir priešingai, jei šir- 
dvje ir turėsime meilės, bet 
jei nei kiek nesistengsime pa-

ir blogai rodo.
veidrodžius, pirma 

nuvalomi rėmai, paskui sti
klas. Rėmai valomi kuriuo 
nors baldams valyti tepalu. 
Veidrodžio stiklus geriausia 
valvti spiritu. Be to, galima 
padaryti košelė iš alkoholio ir 
kreidos, ja ištepti ir vėliau 
minkštu skuduru nušluosty-

Lietuvių tautos pranašas 
ir dainius Maironis dainavo 
mums apie gražią, skaisčią 
Lietuvos ateitį. Kiekvienas jo 
žodis plaukė iš širdies, my
linčios savo žmones, savo 
kraštą. Ir to Dainiaus žo
džiai nebuvo tušti, neprany
ko kaip vėjas. Lietuva, kaip 
kūdikis ant motinos rankų, 
buvo išėjusi į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą, jai 
šypsojosi jos vaikų darbu ir 
pasišventimu išpuoštas gra
žesnis ir sveikesnis rytojus. 
Deja, po eilės metų vėl tam
sūs debesys aptraukė Lietu
vos padangę, vėl suskambėjo 
naujos vergijos pančiai, vėl 
pasiliejo skausmo ašaros. Vi
so pavergto krašto viltis — 
tai jos sūnūs, dukros už to-

Jei dažnai nevartoji sida
briniu šakučių, peilių ir no
ri, kad nepajuoduotų per 
visą stovėjimo laiką, nuva
lius sausai nušluostykiir iš
trinki juos alvva (olive oil), 
suvinioki minkšta medžiaga. 
Prieš vartojant, paruoški 
karšto vandens su muilu, nu
niauki ir bus gražūs vartoji
mui.

Makaronų Kukuliai
V2 svaro makaronų,

1 kvadratėlis mielių, 
% puoduko šilto pieno,
3 šaukštai cukraus,
3 kiaušiniai,

IV2 puoduko miltų,
V2 šaukštuko druskos,

1 šaukštukas kepamų mil
telių.

Minkštai išvirti makaro
nus. Nusunkti, atvėsinti. Su- 
piaustyti į smulkius gabalė
lius. Supjaustytų makaronų 
turėtų būti 2 ir % puoduko. 
Piene praskiesti mieles, su
maišyti su makaronais, cuk
rumi ir vienu puoduku miltų. 
Palaikyti šiltoje vietoje iy2 
vai. Po to įmaišyti likusieji 
miltai persijoti su kepamais 
milteliais, druska, išplakti 
kiaušiniai, ištirpintas svies
tas. šaukštu leisti tešlos ga
balėlius į karštus riebalus - 
taukus, kurie turi būti ištir
pyti giliame indėlyje. Kepti 
kol paraus. Išėmus apibars
tyti cukrumi. Labai tinkami 
prie pusryčių stalo, šį patie
kalą galima pagaminti iš už
silikusių nuo kitų valgių ma
karonų ar spaghetti.

kaip ir kiti sakramentai su
teikia sakramentalinę malo
nę. Apaštalas Povilas, pri
mindamas moterystėje esan
čių pareigas, sako, kad jie 
privalo vienas kitą mylėti to
kia meile, kaip Kristus myli 
Bažnyčią ir Bažnyčia myli 
Kristų, o paskui sako: „Tai 
yra didis Sakramentas, Kris
tuje ir Bažnyčioje.”

Tikrai negalima buvo ge
riau išaukštinti moterystę. 
Kaip Kristus ir Jo Bažnyčia, 
lygiai ir esantieji moterystė
je vienas kitam priklauso. 
Kaip Kristus ir Bažnyčia, jie 
turi visuomet mylėtis. Kaip 
Bažnyčia yra pašvenčiama 
dėl savo vienybės su Kristu
mi, taip jie pašvenčiami gy
vendami vienas antram. 
Koks tai kilnus ir šventas 
Krikščioniškos moterystės 
supratimas!

Moterystės vyriausias tik
slas yra palaikyti žmonių gi
minę, auginti, auklėti garbin
gus krašto piliečius, ištiki
mus Bažnyčios vaikus.

Popiežius Pijus XI savo 
rašte „Skaisti Moterystė” 
sako: „Krikščionys tėvai su
pras, kad jie yra pašaukti ne 
tik žmogaus giminei žemėje 
platinti ir palaikyti, bet duo
ti Bažnyčiai sūnų, pagimdyti 
draug su šventaisiais ir Die
vo įnamių.”

Priėmę Moterystės Sakra
mentą, privalo sykiu gyventi 
iki mirtis juos perskirs. „Ką 
Dievas sujungė, žmogus te- 
neperskiria.” Tikroje mote
rystėje nėra persiskyrimų, 
nėra divorsų. Pijus XI sako: 
„Dėl to kiek kartų kalbama 
apie Moterystės sudarymą, 
tai sudaroma arba taip, kad 
ir yra tikra moterystė, ir 
tuomet savyje turi tą amžiną 
ryšį, glūdintį dieviška teise 
kiekvienoje, tikroje moterys
tėje; arba jei prileidžiama, 
kad moterystė yra sudaroma 
be šio amžino ryšio, tuomet 
bus ne moterystė, bet neleis
tina sąjunga, tiesiog priešin
ga dieviškai teisei; sąjunga, 
į kurią todėl negalima nei 
stoti, nei liktis.” Vyras ir

Veidrodžių priežiūra
Veidrodžių stiklams ken

kia saulės šviesa, todėl jų 
nereikia kabinti ar statyti 
toje kambario dalyje, kur pri
eina saulės spinduliai. Taip 
pat reikia saugoti veidrodžių 
stiklų apatinę pusę nuo 
drėgmės, nes nuo drėgmės 
ilgainiui veidrodis pasidaro 
dėmėtas
Valant

Mandagumas yra mokėji
mas gražiai apseiti. Kiekvie
nas supranta, kad su manda
giais žmonėmis daug leng
viau gyventi, negu su neap
tašytais stačiokais. Neman
dagus žmogus stumte stumia 
nuo savęs. Todėl žiūrėkite, 
kad vaikai būtų mandagūs.

Bet gal pasakysite: kam 
čia dabar reikia to mandagu
mo? Juk dėl nemandagumo į 
praganą neisi. By tik žmogus 
mylėtų artimą, o dėl to gra
žaus elgimosi kam čia kvar
šinti galvą.

Tiesa, mandagumas nėra 
savaime tokia dorybė, kaip 
artimo meilė, bet yra artimo 
meilės dorybės ištikimas pa
dėjėjas ir tikras brolis. Tą 
meilę, kurią mes jaučiame 
širdyje, jis iškelia aikštėn.

Mandagumo šaltinis yra 
artimo meilė. Juk elgdamies 
mandagiai, pavyzdžiui, nie
ko neužgauliodami,' atsipra- 
šinėdami, užleisdami kitiems 
geresnę vietą, patarnaudami, 
mes tedarome tai, ką mums 
liepia artimo meilė.

Bet mandagumas dar stip
riau padaro: jis stiprina mū
sų artimo meilę, o kartais ir 
įkvepia. Šv. Teresė sako: 
„Daryk taip, lyg kad mylėtu
mei ir pamylėsi.” Iš tikro, jei 
nejaustumėm meilės žmo
nėms bet jei žinodami tai es
ant nuodėmę ir norėdami pa
sitaisyti, imsime elgtis su

u,1 g<įuiruiTie1 nukJ-j jais, lyg
dėmių atleidimą. Ar gali man • - 
atsakyti?

Mokinė: — Taip. Turime 
pirma nusidėti.

Jakuos buterbrodams
Keptos jautienos ar veršie

nos jaknos puikiai tinka bu
terbrodams. Jos yra maistin
gos ir skanios jei paruoštos 
su prieskoniais. Galima su
kapoti keptas jaknas su kep
to bekono gabalėliais, svogū
nais, druska, pipirais, pami- 
dorais( įsunkti citrinos sun
kos pagal skonį įdėti majo
nezo jei norima. Tinka įmai
šyti ir riebalai, jei kas ne
mėgsta majonezo. Taip pa
ruoštas jaknas užtepti ant 
duonos ir tarpduonyj varto
ti salotas.

žmona yra viena visuma. Ta 
vieninga visuma yra neišar
doma. „Dievas sujungė.”

Taip reikia suprasti krikš
čionišką moterystę.

Tačiau ar taip šį Sakra
mentą supranta jaunieji? 
Koks yra gyvenimas vyro, 
kuris karo yra atskirtas nuo 
savo žmonos? Vyras karo 
fronte, žmona viena atskirai 
gyvena. Ar jų pažadėtoji prie 
Dievo altoriaus meilė ir išti
kimybė išsilaikys per tuos il
gus persiskyrimo mėnesius, 
gal metus ?Kiek rūpesčių, 
kiek vargų žmona turi pakel
ti, kada jos vyras karo fron
te, gal išsiųstas į svetimą 
kraštą.

Koks yra užtikrinimas, kad 
karui pasibaigus vyras - ka
reivis sugrįš? Gal jis žus ka
ro lauke. Ar negeriau būtų 
buvę mergaitei palaukti iki 
po karo? Gal jis bus sunkiai 
sužeistas karo lauke? Gal su
grįš sužeistas visam gyveni
mui? Ar žmona pasiliks išti
kima ligoniui vyrui? Gal su
grįš be rankų, ar be kojų? 
Ar žmona turės ištvermės 
slaugyti ligonį iki mirties?

Gal žmona gaus iš valdžios 
pranešimą, kad jos vyras 
dingo — ar jis pateko į ne
laisvę, ar jis nužudytas, jo
kios tikros žinios nėra. Ką ta
da žmona darys? Gal praeis 
metai, dveji, treji, penkeri —

Braškes atsargai
Braškių sezonas jau bai 

giasi. Tad vertėtų pasirūpin
ti jas paruošti žiemos atsar-

pasidarbuoti. Tik stoka tos 
pareigos meilės, stoka gilios 
tėvynės meilės, stoka tikro 
pasišventimo. Darbas, dirba
mas egoistiniams tikslams, 
tuščiai garbei, norui pasiro
dyti, greit baigiasi, ir nauda 
menka. Jei kokiame darbely
je kas papeikė, tuojau nulei
džiamos rankos, metamas ir 
didžiausias darbas nebaigtas, 
vietoj dirbti tik sielojamasi. 
Pareigos atlikimas, ištesėji
mas iki galo padaro moterį 
savarankišką, susipratusią, 
jautrią kilniuose reikalavi
muose ir tyros sąžinės.

Ir tokių moterų šiuo mo
mentu, skaudžiausiu visai 
žmonijai momentu, reikia ko 
daugiausiai. Ir mūsų Tėvų že
mė šaukiasi savo nelaimėje 
. . —V---iV- A- J-F 
į mus, supraskime ir isgirski- 
me jos balsą, atlikime savo 
pareigas be išsikalbinėjimų 
ir su didesniu pasišventimu.

Laimutė

ir uoginėms. Be to reikalau
jama cukraus kiekį bet ko
kios uogienės recepte galima 
sumažinti ir praporcionaliai 
tada reikia padidinti virimo 
laiką.

Verdant uogas ir vaisius 
cukraus vietoje pilnai galima 
vartoti kornų syrupas ar me
dus. 2 puodukai cukraus yra 
lygūs vienam svarui cukraus. 
Vienas ir vienas trečdalis 
puoduko medaus ar syrupo 
yra lygus vienam svarui cuk
raus. Tas svarbu atsiminti 
verdant uogas ar vaisius.

Amerikai pradėjus kariau
ti su priešu - užpuoliku, jau
nuosius įgilę „meilės vabalė
lis.” Kiekvienoje parapijoje 
vedybų skaičius labai padidė
jo.Dažnai jaunieji nesupran
ta Moterystės luomo svarbu
mo ir nepramato pavojų, ku
rie gręsia jų gyvenimui.

Moterystė yra šventa, nes 
Dievas ją įsteigė. „Veskitės 
ir dauginkitės ir pripildykite 
žemę ir ją pavergkite.” Štai 
yra Dievo žodžiai, kuriais Jis 
palaimino pirmųjų tėvų mo
terystę. Adomas gi, supratęs 
Dievo mintį, pridūrė: „Štai 
dabar yra kaulas iš mano 
kaulų ir kūnas iš mano kū
no. Ji vadinsis žmona, nes iš 
žmogaus paimta. Todėl žmo
gus paliks savo tėvą ir moti
ną, ir glausis prie savo mo
ters; ir bus du viename kū
ne.” Tokia yra Moterystės 
pradžia. Remiasi ji ne žmo
gaus kūno palinkimais, tik 
yra tiesiog paties Dievo į- 
steigta tuo pat laiku, kai bu
vo sutverta pirmoji žmonių 
pora.

Jėzus Kristus Moterystę 
pakėlė į Sakramentą, malo
nių šaltinį. Ir taip nuo Kris
taus laikų Moterystė jau ne 
tik šventas dalykas, bet ir

Mes turime nenuleisti ran
kų, turime dirbti, kovoti. O 
lengviau bus kovoti, jei mūsų 
kovotojų tarpe bus didelis ir 
gilus religinis susipratimas, 
didesnė artimo meilė, dides
nė mūsų visų pasiaukojimo 
dvasia.

Vyrų gyvenimas yra nepa
liaujamas judesys ir veiki
mas, susikaupusios energijos 
veržimasis pirmyn, tai nera
mus ko nors ieškojimas, ne
kantrus siekimas, kyląs ar iš 
nepasotintų garbės, valdžios, 
turtų, ar kitų egoistinių troš
kimų, arba iš kilnaus idea
lizmo, kurio vedinas žmogus 
ieško naujų kelių.

Moterims tuo tarpu skirta 
papildyti vyro atliktus dar
bus dvasinėmis savybėmis: į- 
nešti į juos meilės, daryti 
švelniais, gražesniais. Jai, 
kuriai skiriamas šeimos ži
dinio saugotojos uždavinys, 
kuri moka mylėti, pasiauko
ti, užjausti svetimą, gydyti 
žaizdas, kuri tyliai, be žo
džių, su šventu džiaugsmu 
aukoja savo gyvenimą ki
tiems, Kūrėjas skyrė dar vie
ną labai svarbią pareigą — 
sudėti tuos savo darbus ant 
tėvynės aukuro.

Švenčiausias dalykas mo
ters gyvenimo programoje 
turi būti pareiga ir tos 
reigos meilė. Dalis mūsų 
sučių supranta tą kilnią 
reigą aukoti savo darbus 
vo kraštui. Tačiau didelė 
lis moterų pluša, dirba per 
dieną kaip ir pirmosios, bet 
dejuoja laiko stoka, išsisu
kinėja negalinčios nei kiek 
prisidėti viename ar kitame 
kraštui reikalingame darbe.

Ne laiko stoka ir įvairūs 
darbai neleidžia josioms da
lyvauti, pagelbėti ir nors kiek

rodyti jos savo kasdieniame 
apsiėjime su tais žmonėmis, 
būsime šiurkštūs, užsispyrę, 
akyplėšos, tai pamažu ta 
meilė ims nykti ir širdis auš
ti. Nes mūsų siela ir kūnas 
tampriai yra surišti su kitu: 
siela skatina dvasina kūną, 
o kūnas stiprina sielą.

Mandagumas yra ne tik 
meilus, glaudus apsiėjimas 
su kitais. Tai yra ir gražus 
apsiėjimas. Mandagus žmo
gus viską daro gražiai: gra
žiai vaikščioja, valgo, sėdi. 
Šventasis raštas sako, kad 
mūsų kūnai prisikėlę būsią 
atsimainę, dvasingi. Galima 
sakyti, kad elgdamies man
dagiai, gražiai, mes begyven
dami jau šiek tiek artiname 
juos prie to dvasingumo.

Jei mes nepaisome jokių 
mandagumo taisyklių, jei ne
varžome kūno, darydami vis
ką, kaip mums liepia prigim
tis, tai labai netoli testovime 
nuo gyvulių. Pažiūrėkime, 
pavyzdžiui, į du valgančiu 
žmogų. Vienas gerai išauklė
tas, mandagus, antras visai 
neaptašytas. Pirmasis valgo 
švelniai, tyliai, gražiai. An
trasis sėdi užsikniaubęs ant 
stalo, lyg pusgulsčias, go
džiai ryja valgį, čiaukšnoda- 
mas ir šliurpdamas, padeda 
sau pirštais, lyg grobuonis 
nagais, laisto ir mėto aplin
kui valgio trupinius.

Žiūrėdamas į pirmąjį, už
miršti, kad valgymas yra gy
vuliškas, žemesnės rūšies 
darbas, taip čia siela pakėlė,.

»f '-ax -T- - _ •; ii

sudvasino kūną. 'Žiūrėdamas?3 
į antrąjį, beveik užmiršti, 
kad jame yra nemirtingoji 
siela, kad jis sutvertas Die
vo panašumu ir paveikslu — 
tematai alkaną gyvulį ir 
daugiau nieko.

Taigi aišku, kam reikia 
mandagumo ir kodėl jis yra 
toks svarbus žmogui: todėl, 
kad jis stiprina mūsų sielos 
jausmus, eina jiems į talką. 
Pratindami savo kūųą gra
žiai, švelniai judėti, manda
giai su visais elgtis, prista
tome jį tarnauti sielos tiks
lams. Mūsų kūnas tada pri
pranta klausyti sielos, o ne 
siela kūno.

Jei žmogus yra papratęs 
gražiai elgtis, tai jam daug 
lengviau yra valdytis. Imki
me pavyzdžiui du supykusiu 
žmogų: nemandagų ir man
dagų. Pirmasis rėkia, keikia, 
plūsta, o jei pykti smarkus, 
tai ir to permaža — ir rankos 
ir kojos turi jį parodyti. Tuo
met kliūva ir žmonai, ir šu
niui, pasipainiojusiam po ko
jų. Antrasis gi — jei tik jis 
yra tikrai, giliai įpratęs į 
mandagumą — savo pyktį te
parodys vien akių žybtelėji
mu ir veido raudonumu. Jo 
rankos, kojos, liežuvis, bal
sas taip yra papratę pildyti 
kilniųjų sielos jausmų palie
pimus, kad tiesiog atsisako 
tarnauti blogiesiems palinki- 
mams. Ir kas iš to išeina?

Užgniaužtas viduje, nepa
rodytas pyktis greičiau gęs
ta, kaip gęsta ugnis, nepriei
nant orui. Išsiveržęs, jis vis 
auga, kurstomas ir vis pade
damas kūno. Todėl ir Šv. 
Pranciškus Salezietis, klau
siamas vieno vienuolyno vir
šininkės, kaip numalšinti 
smarkųjį būdą, duoda tokį 
patarima: „Stenkis, kad visi 
tavo judėjimai būtų kuo ra
miausi, kuo švelniausi. Kūno 
ramumas ramina sielą.”

Mokykloje
Mokytoja: — Koks 

tumas tarp žaibo ir 
ros?

Mokinė: — Skirtumas tas 
kad už žaibą nereikia mokė-

Ona: — Ar tavo vyras tau 
visados meluoja?

Marė: — Ne, ne visados, aš 
kai kada esu perdaug pa
vargus, kad jį apklausinė- 
čiau.

Visa tai a p m ą s č 
stenkitės, kad jūs1 
būtu mandagūs. / 

. Y.(Bus daug—rr 
l f-

iiiiiminmmumiiiMiiiiBmiiHmimIltflBIUIHHIIIIHBIIIIMIIIIIHHIIIIHBIIIIHilIlHilIt



Baltimore, MclKorespondentų Pranešimai

mos
KARIŲ PAGARBAI

Abiturienčių Išleistuves

DR. ČELADINAS KARYS

25 METŲ SUKAKTIS

PRAŠO NEUŽMIRŠTI

Montreal, CanadaPRAŠO PAREMTI

jum:

D. StaknytėVIS/

ATSISVEIKINIMO ŽODIS
IEŠKOMI ASMENYSTel. DEW. 5136TA)

SAV

Tel. POPlar 4110

Tel. REGent 8881

Juozas Balinskas

Tel. REgent 8434.

Philadelphia, Pa.

gramai išlaikyti, šis tikslas 
yra geras ir lietuviams labai 
naudingas, tad būtinai pa
remkime savo atsilankymu.

Naujai paimti kariuome
nėn vyrai tuojaus gaus 14 
dienų atostogų, kurių metu 
turės progos sutvarkyti savo 
įvairius reikalus.

1601 - 03 So. 2nd St.

Birželio - June 19, 1942

Prel. Julius Maciejauskas 
iš Californijos pasakė įdomią 
prakalbėlę ir rodė gražius 
krutamuosius paveik sius. 
Hartfordiečiai suaukojo lie
tuvių bažnyčiai Los Angeles, 
Į^i rtrarugra u ~Va?ip 
veikslai žmonėms patiko.

L.R.K.S.A. 53 seimas bus 
birželio 22, 23, 24 ir 25. Pra
sidės iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioje (Capi
tol Ave.) pirmadienį, birž. 22 
d., 9 vai. ryte. Mišias laikys 
prel. kun. Jonas J. Ambotas, 
parapijos klebonas. Pamoks
lą sakys Susivienijimo dva
sios vadas kun. Pr. M. Juras. 
Dalyvaus J. E. Hartfordo vy
skupas Maurice F. McAu
liffe, D.D.

Pirmoji sesei ja (visos sesi
jos bus Hotel Bond, English 
Room) prasidės 11:30. Svei
kins Hartfordo miesto mayo- 
ras Thomas J. Spellacy.

Birž. 22 d. 7:30 vai. vak., 
parap. mokyklos salėje, kam
pas Capitol Ave. ir Broad St., 
bus susipažinimo vakaras ir

LIETUVIŲ RADIJO 
PIKNIKAS

Parvažiavo dentistas Al 
bertas Povilonis iš Yale Me 
dical School, taipgi ir Tamo 
šiūnas, kuris mokosi gydyto 
ju Yale Medical School.

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

AKADEMIJOS 
ĮVERTINIMAS

Sekmadienį, birželio 21 d., 
A. Mikolaičio sodne įvyks 
Lietuvių Radijo Valandos di
delis piknikas su stambiais 
laimėjimais. Jame minėsime 
lietuvių radijo programos iš 
stoties WTEL penkerių metu 
gyvavimą. Prie progos palin
kėkime Lietuvių Radijo Pro
gramai ir gabiam vedėjui p. 
Antanui Dzikui dar daug 
nenkmetinių 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-

Lietuvos Konsulatas
30 No. La Salle St., Chicago

Gaunamuose iš karių laiš
kuose daugiausia prašoma 
laiškų. Jie pažymi, kad drau
gų bei pažįstamųjų laiškai 
teikia daug džiaugsmo. Tiesa, 
reikia mokėti laiškus rašyti 
—nerašyti tokių dalykų, ku- 
jM-P yjrą slapto^ pan. .

Čia nepaduodu ir karių ad
resų. Norintieji rašyti, adre
sus lengvai gaus iš karių ar
timųjų. Mūsų laiškų ypač 
laukia serž. P. Burokas, serž. 
Alb. Kernagis, korp. Kaz. 
Bernotas, St. A. Šapkus, ir 
kiti. K. D.

Šįmet slaugystės mokslus 
baigė Matutytė (kun. Matu
čio sesuo iš Stamford, Conn., 
St. Francis Hosp.) ir Krikš
čiūnaitė, įžymaus lietuvio 
veikėjo Krikščiūno iš Wash
ington Depot, Conn., duktė.

Sveikiname jaunuosius Ed. 
Mončiūnus, kurie susilaukė 
gražios lietuvaitės dukrelės. 
Taipgi Mrs. Deck’ienę, kuri 
susilaukė dvynukų.

Daug iš jaunimo apsiveda 
mūsų parapijoje. Linkime 
jiems linksmo gyvenimo ir— 
nepamiršti savo lietuviškos 
parapijos.

KELRODIS: iš Philadel- 
phijos paimkite gatvekarį 
Nr. 3 arba Nr. 5, arba Frank
ford „L” ir važiuokite iki 
Bridge Street; už tą patį mo
kestį (tik nepamirškit trans
fer) paimkite gatvekarį Nr. 
66, kuriuo važiuokite iki ga
lo linijos, iki City Line. Nuo 
ten per kelias minutes būsi
te nuvežti automobiliais į 
pikniką. Kvieslys.

Kun. J. Vaišnoro sukaktis
Birželio 6 d. sukako 40 me

tų, kai įšventintas kun. Jonas 
Vaišnoras, Šv. Vincento pa
rapijos klebonas.

Kun. J. Vaišnoras gimė 
1874 m. lapkričio 11 d. Kiby- 
sų kaime, Liškiavos par., Sei
nų apskr. Amerikon atvyko 
būdamas 18 metų. Apsigyve
no Pittsburghe ir iš čia įsto
jo į lenkų seminariją Detroit, 
Mich., kur baigė gimnazijos 
kursą. Filosofijos ir teologi
jos mokslus baigė Šv. Vin
cento seminarijoje, Latrobe, 
Pa. Kunigu įšventintas 1902 
m. birželio 6d.

Po primicijų jaunasis ku
nigas paskirtas vikaru į Šv. 
Kazimiero parapiją, kur žmo
nės džiaugėsi susilaukę nau
jo dvasiškio savo tarpe.

Neilgai tenka naujam ku
nigui darbuotis South Side, 
nes netrukus jis pasiunčia-

kyklos vaikučiai programėle 
pagerbs ir pasveikins savo 
brangų Tėvą.

Ilgiausių metų, mylimas 
Dvasios Vade! Telaimina Ta
ve Aukščiausiasis, kurio išti
kimas tarnas buvai per tiek 
daug metų. Tegrąžina Jis 
Tau sveikatą, kad vėl sustip
rėjęs galėtum Jam ir toliau 
ištikimai tarnauti ir darbuo
tis savo žmonių labui, ir link
smai sulaukti auksinio savo 
kunigystės jubiliejaus.

Tokiais jausmais kupini, 
Tavo žmonės, Brangus Vade, 
uoliai melsis prie Gerojo Die
vulio šį ateinantį sekmadienį.

Tave gerbiąs.

Dar 100 dol. Lietuvai
Birželio 4 d. įvyko Federa

cijos skyriaus susirinkimas. 
Pranešta, kad pas iždininką

1100 dol., kuriuos nutarta per^ 
duoti centrui. Tarp aukoju
sių žymesnes sumas buvo šv 
Petro ir Povilo dr-ja—50 dol. 
šv. Jurgio dr-ja—25 dol. La
bai ačiū joms! Taipgi ačiū 
Juozui Baranauskui, prira
šiusiam 15 naujų narių.

Iš likviduoto jaunųjų sky
riaus per kleboną įteikta 5 
dol. Bet šiuo klausimu dar ne 
viskas aišku. Buvo skelbta, 
kad į jaunųjų skyrių buvo į- 
rašyta 70 narių, tad lauksime 
sekančiame susirinkime tiks
lios apyskaitos.

V. Apanavičius, 
sekr.

nijimo pirm. Leonardas ši
mutis. Dainuos Valerija Kau- 
nietytė, Ona Vailionienė ir 
Matas Kripas. Akompanuos 
varg. Justas F. Balsis. Va
karo vedėjas bus kun. J. Kri
pas.

Trečiadienio vakare dele
gatai ir svečiai bus pavežio- 
jami po įdomesnes miesto ir 
apylinkės vietas.

Vietinė komisija darbuoja
si, kad seimas visapusiškai 
pavyktų. Komisiją sudaro: 
Antanas J. Kaunietis, pirm.; 
J. Petraitienė, vicepirm.; raš- 
tin. Boleslovas Sitkus, garbės 
pirm. prel. kun. Jonas Ambo
tas, Navickienė, Kaunietienė, 
S. Srupšas ir kun. J. Kripas. 
Daug veikia ir Pranas Kati
lius, Susivienijimo organiza
torius.

Vietinė spauda gražiai ap
rašo komisijos darbuotę.

Antradienį, 8 vai. ryte šv. 
Mišias už mirusius Susivieni
jimo narius-es atnašaus kun. 
Pr. Juras.

Birž. 23 d. vakare Hotel 
Bond Ballroom bus šaunus 
bankietas. Prasidės 7:30. Bus 
muzikos, prakalbų, vakarie
nė, šokiai. Kalbės prel. J. 
Ambotas, gub. Robert Hur
ley, mayoras Thomas J. Spel
lacy, apdraudos komisijonie- 
rius John C. Blackall, teisė
jas Francis Smith ir Susivie-

Mūsų Kazys Vidikauskas 
gavo kvietimus prisidėti sa
vo kūriniais prie spaudai 
ruošiamo didžiulio eilėraščių 
rinkinio - antalogijos ,,T h e 
voice of freedom,” kurią New

Dėdė Samas pašaukė į ka
riuomenę Dr. Joną Čeladiną- 
Cheledan. Dr. čeledinas pri
imdavo ligonis pas save ir 
daug dirbo Jefferson ligoni- 

I nėję. Paskutiniu laiku jo ofi
sas buvo 267 So. 19 St.

Linkime daktarui gražiau
sio pasisekimo kariuomenėje.

— Birželio 12 d. buvo par. 
mokyklos užbaigimo progra
ma. Seselių kazimieriečių pa
ruošti vaikučiai puikiai pasi
rodė. Vaidinimas „Ne vienas 
ginsiu” sužavėjo publiką iki 
ašarų. Visi džiaugėsi, kai ka
reivėliai nuplėšė nuo Lietu
vos krūtinės svastiką ir iš
kėlė Lietuvos trispalvę ir A- 
merikos daugiažvaigždę!

diplomu, 
atsiektą 

primena, 
mokyklą 

nežinomą

mn 
mii

tingumu mūsų mylimų tėve
lių, kurie nieko negailėdami 
davė progos siekti aukštesnio 
mokslo, taipgi dideliu darbu 
prisidėjo Seselės - mokytojos, 
jos teikė mokslo žinias ir 
kartu su mūsų tėveliais mus 
auklėjo ir tiesė doros pagrin
dus, taip reikalingus ir būti
nus žmogaus gyvenime.

Ketverių metų laikas pra
bėgo, tarsi vienas akimirks
nis, o tas parodo, kad mums 
čia buvo labai gerai. Mes 
šiandien jaučiamės stiprios 
dvasia ir protu.

Taigi, ačiū Tau, Tvėrėjau, 
kad leidai mums šiandien 
džiaugtis savo laimėjimu. Ta
vo Apveizda telydi mus ir to
liau, nes dar nenudirbti dar
bai mūs laukia. Dėkui bran
giems tėveliams, kurie savo 
dosnia meile mus iki šiol au- 
klėjot. Dėkui gerbiamoms Se
selėms, už^išlvoi^įuggį^ęąMz 
aukojimą, kuriuo mus atlydė- 
jot iki šio paskutinio slenks
čio. O Jums, brangios moks
lo draugės, nors tariam „Su
diev,” vienok mūsų „Alma 
Mater” ryšiai pasiliks tam
prūs ir laikys mus dvasios 
vienybėje.

mas į Ellsworth, Pa., o dar 
vėliau į Roscoe, Pa. Nuo 1905 
m. rugpiūčio 26 d. pradeda 
eiti klebono pareigas Šv. Vin
cento parapijoje Pittsburghe, 
Espleno dalyje, kur ir iki šiai 
dienai garbingai klebonauja, 
visų gerbiamas ir mylimas.

Visą Jubiliato darbuotę ir 
gyvenimą būtų sunku trum
pame raštelyje aprašyti. Už
tenka pasakyti, kad jo jau
nystės puikios ypatybės, kaip 
dievotumas, klusnumas ir 
kuklumas, gyvai reiškėsi jo 
kunigystėje, tebesireiškia ir 
dabar. Taip tautinėje, kaip ir 
dvasinėje dirvoje, kun. Jonas 
dėjo visas savo pastangas, 
uoliai aukojosi. Jo pasitarna- 
vimas savo žmonėms visuo
met davė puikių vaisių. Ta 
meilė, kuria jis dirbo tarp Šv. 
Vincento parapijiečių, buvo 
ir didelių ir mažų jaučiama, 
ir visus taip uždegė, kad tarp 
visų žydi sutarimas ir sugy
venimas ir neša gražius vai
sius. Ir tas gražus darbas ir 
toliau tęsiamas, tik deja, kad 
nelemtoji liga yra pakirtusi 
Gerb. Jubiliato jėgas, nelei
džia jam taip pilnai toliau 
vykdyti savo norus ir suma
nymus.

Parapijiečiai nutarė nors 
bent mažu būdu parodyti jo 
darbų įvertinimą, minint jo 
keturiasdešimt metų kunigy
stės sukaktį ir sykiu pasvei
kinti savo Kleboną vardinių 
proga. Sekmadienį, birželio 
21 d., įvyks dvi puotos — vie
na, dvasinė puota, iškilmin
gos sumos metu, kai eis visi 
jo dvasini vaikai, seni ir jau
ni, prie Dievo stalo priimti 
komuniją, prašydami pas gy
vybės ir sveikatos Davėją, 
sveikatos ir ilgiausių metų 
savo mylimam dvasios tėvui; 
antra, vakare, vieša pagerbi
mo puota, parapijos mokyk
los salėje. Prie to dar, prieš

me.
sem 
peni 
laik
kur

Besišypsanti birželio sau
lutė nustebusiom akim žvel
gė pro langą į Vilos koplyčią. 
O štai kas ją stebino: didelis 
skaičius svečių, maloniai 
svaiginantį kvapą keliančios 
gėlės ir, svarbiausia, šešios, 
tyliai savyje susikaupusios, 
Vilos abiturientės. Iškilmin
gų šv. Mišių metu giedojo 
mokinių choras.

Pietūs praėjo linksmoj šei
myniškoj nuotaikoj, besida
linant įspūdžiais su savo tė
veliais ir artimaisiais.

3 vai. prasidėjo išleistuvių 
aktas. Muzikalinę programos 
dalį išpildė mergaičių choras 
amerikoniškomis ir lietuvių 
liaudies dainomis. Abiturien
čių vardu atsisveikinimus pa
sakė: Leona Fayertaitė ir 
Anne Neville. Po kun. Valan- 
čiūno ir kun. Bagdono kal
bų, abiturientėms buvo įteik- 
JL dirjJamajx-i/L> 
vairius pasižymėjimus: Anne 
Neville už aukščiausią pažy
mį mokslo atžvilgiu, Leonai 
Fayertaitei—už lietuvių kal
bą ir Nancy Miller—už stro
pumą.

Išleistuvių aktas buvo už
baigtas abiejų tautų himnais. 
Pilni malonių ir jaudinančių 
momentų, svečiai išsiskirstė.

Šioms abiturientėms įteik
ti diplomai: Marijai Bigeny- 
tei, Leonai Fayertaitei, Dor
othy Maar, Nancy Miller, 
Anne Neville ir Emilijai Ra- 
žickaitei.

sic
ni<

Asmenys, kurių vardai čia 
seka, yra Lietuvos Konsula
to Chicagoje ieškomi.

1. ADOMONIS, Konstan
tas, gyv. Chicagos apylinkėj.

2. BABILIUS, Antanas. Sa
vo laiku gyv. St. Paul. Minne
sota, apylinkėj. Vėliau gyv. 
Milwaukee, Wisconsin.

3. ČIŽAUSKAS, Juozas. 
Apie 40 metų amžiaus. Buvo 
privatus šoferis, Jam pri
klauso apdraudos pinigų.

4. KLEVAS, Pranciškus. 
Gyveno adresu 1810 S. Jef
ferson St., Chicago. Taipgi 
žinomas kaip Frank Kleiva 
ar Levas.

5. LIPINSKAS, Vincas. Ki
lęs iš Marijampolės apylin
kės. Gyv. adresu 13 Hobart 
St., Passaic, N. J., vėliau 
Newark, N. J.

6. VEŽELIS, Andrius. Sa
vo laiku gyv. Lowell ir Wor
cester, Mass. Dirbo anglių 
kasyklose.

Ieškomieji asmenys arba 
tie, kurie turite žinių apie 
juos, prašomi tuojau atsiliep-

Atostogos! K i e k v i enam 
mokiniui malonus žodis! 
Joms artėjant, rodos, dienos 
slenka, vietoj bėgti. Bet man, 
kaip abiturientei, jos ne to
kios malonios, nes su jomis 
reikės pradėti darbuotis.

Mokslo dienos baigėsi, reik 
tarti sudiev! Reikės atsiskir
ti su savo mylima Villa ir Se
selėmis. Reiks tarti sudiev 
draugėms, su kuriomis taip 
artimai susipažinau per ket- 
veris metus.

Net širdis skauda, kaip pa
mąstau, kad jau laikas ke
liauti į „margą pasaulį.” čia 
Seselės mus prižiūrėjo, glo
bojo, auklėjo, mokė. Dabar 
reikės ant savo kojų atsisto
ti ir pasirodyti, ką galiu pa
daryti.

Per visus ketveris metus 
man buvo labai linksma Juo
zapo Marijos Vilos Akademi
joje. Aš žinau, kad aš gavau 
geriausią mokymą ir auklė
jimą. Mano tėveliai man la
bai daug gero padarė, siųs
dami į Vilą, kur aš gavau 
gražų katalikišką, lietuvišką 
išauklėjimą. Aš jiems niekad 
negalėsiu tinkamai atsidėkot 
už tokią didelę dovaną.

Trokštu, kad visos mergai
tės, kurios turi progos siekti 
aukštesnio mokslo, rinktųsi 
savas mokyklas. Įsigilintų į 
jų reikšmę ir dėkotų Dievui 
už tą laimę, kad gali mokytis 
Seserų mokyklose.

Esu labai dėkinga Šv. Ka
zimiero Seselėms už visą rū
pestį ir mokymą. Dabar jau
čiuosi stipri dvasia ir protu. 
Tegu Dievo palaima lydi šią 
mūsų brangią įstaigą.

Emilija Ražickaitė,
Abiturientė.

Vincas ir Veronika (Drau- 
gelytė) Valaičiai, gyv. 1732 
E. Moyamensing Ave., mini 
savo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Jie išauklėjo 
gražią šeimą: Eleną, Vincen
tą ir Alfredą.

V. Valaitis gyvena Ameri
koje per 30 metų. Jis turi au
tomobilių taisymo biznį, ga- 
ra'zą?7fisryra aaug pfTšičTeyęs 
lietuviškam darbui. Kai lan
kėsi adv. Skipitis ir kiti, Va
laičiai maloniai priimdavo. 
Jis yra šv. Kazimiero para
pijietis, visada yra aukotojų 
eilėse. Amerikos gynime pri
sideda bonų pirkimu.

Valaičiai labai malonaus 
būdo žmonės. Nuoširdžiai 
sveikinu.

Jų sukaktis paminėta Mi
kolaičio parke. Atsilankė 
daug draugų, pareiškė svei
kinimus. Balandėlis.

LAIDOTU VTU 
DIREKTORIUS

3336 E. Topmson St. 
Philadelphia Pa.

— Nuo birž. 7 d. mirė Pr. 
Aniulis, K. Kučauskas, A. 
Raulinaitytė (Ciambruchini) 
ir EI. Gričiūnienė.

— Karys J. Valčeskas yra 
lėktuvų radijo operatorium. 
Už nuopelnus jau apdovano
tas Distinguished Flying 
kryžiumi.

— Birželio 15 d. sukako 9 
metai, kai įšventintas kun. 
Kaz. Keidošius. Kurį laiką jis 
darbavosi New Yorko lietu
vių Aušros Vartų parapijoje. 
Atsiminkim jį maldose, lin
kėdami laimingai sulaukti 25 
metų sukakties kunigystėje.

—— Birželio 14 d. įvyko šv. 
Vardo vyrų dr-jos bendra 
Komunija. Nuo tos dienos 
prasidėjo bažnyčioje vasari
nė tvarka. Mišparų sekma
dieniais nebus iki rugsėjo 
mėnesio. Palaiminimas bus 
teikiamas po sumos. '

— Meilės Seserų Seton 
aukšt. mokyklą baigė 300 
mergaičių, kurių tarpe trys 
lietuvaitės: Marė Akelaitytė, 
Adelė Budelytė ir Pranciška 
Kirstukaitė. Iškilmėse daly
vavo kun. Dr. L. Mendelis. 
Džiaugiamės, kad lietuvaitės 
siekia aukštesnio mokslo ka
talikiškose mokyklose. J. K.

'Birželio 14 d. šv. Kazimie
ro parapijiečiai, gyveną Fer- 
nan St.,' turėjo gražias iškil
mes — jie surengė savo apy
linkės karių pagerbimą. J. 
Kazelio, Ant. Noreikos ir 
Daunoro rūpesčiu paruošta 
karių garbės vėliava, kurią 
kun. V. Vėžis pašventino. Ry
te buvo užprašytos mišios, o 
vėliava iškelta 2 vai. popiet, 
grab. J. Kavaliausko vadovy
bėje. Iškeltoje vėliavoje de
šimt žvaigždžių liudijo, kad 
iš Fernan 'St. vieno bloko 
(tarp antros ir trečios gat
vių) dešimt lietuvių išėjo A- 
merikos kariuomenėn.

Vėliavos šventinime ir iš
kėlime patarnavo M. Ado
maitytė, K. Baltrukonytė, J. 
Balčaitytė, Rita Renzi, Ir. 
Daunoraitė ir A. Noreika. Iš
kelta vėliava atžymėti šie lie
tuviai kariai: Stasys Ado
maitis, Kaz. Baltrukonis, Al. 
Daunoras, Vincas Daunoras, 
Alb. Kazelis, Ant. Mačiulis, 
Petras Padoris, Alf. Rimeiza, 
Pr. Rinius ir Tomas Thron.

Iškilmių gale pasakyta kal
bų, pagrota ir padainuota. 
Garbė šio sumanymo įvykdy
to jams! K. D.

Žinutes
Šiomis dienomis mirė Povi

las Tamošiūnas ir Magdale
na Sabienė. Amžiną atilsį 
duok jų sieloms, Viešpatie.

Kanados Lietuvių Taryba 
rengia Lietuvos užgrobimo 
(rusų ir vokiečių okupacijos) 
sukakties gedulingą minėji
mą. Tai bus birželio 21 d. po 
atviru dangumi, Ville La 
Salle parke( ties First Avė.).

Iš Čikagos atvyksta „Nau
jienų” vyr. redaktorius Dr. 
P. Grigaitis, kuris pasakys 
reikšmingą kalbą ir nušvies 
lietuviams aktualiausius šių 
dienų klausimus.

Tikimasi, kad į šį minėji
mą atsilankys Lietuvos Gen. 
Konsulas Kanadai, pulk. G.. 
L. P. Grant-Suttie, K.L.T. To
ronto atstovai, iš Montrealo 
kai kurie aukšti valdžios pa
reigūnai ir lietuvių klebonas.

Parke bus įrengtas mikro
fonas su garsiakalbiais, to
dėl prakalbos bus plačiai gir
dimos. Bus taipgi graži me
ninė dalis, kuri bus išpildyta 
dainomis bei kitokiais pa- 
marginimais. Programos 
pradžia 3 vai. po pietų (pik
nikas prasidės ryte).

Kviečiame visus Montrea
lo lietuvius į šį minėjimą at
silankyti.

Gausiai atsilankydami ir 
iškeldami protesto balsą 
prieš Lietuvos okupantus, 
bei pareikšdami užuojautos, 
kaip ankstyvesnėms bolševi
kų aukoms—Sibiran ištrem
tiesiems, taip ir šiandieninėj 
Hitlerio verguvėj dejuojan
tiems, parodysim pasauliui, 
kad ir Montrealo lietuviai e- 
same sąmoningi ir vieningi 
savo Tėvynės ir Tautos iš
laisvinimo reikale, kad suge
bame vieningai reikalauti to, 
kas mums teisėtai priklauso.

Rengia ir kviečia,
Kanados Liet. Taryba.

Yorke išleis knygų bendrovė 
„The Haven Press.” Anks
čiau Vidikausko kūriniai at
spausdinti trijose skirtingo
se antalogijose, kurias išlei
do Avon House Publishers.

Kiek žinau, iš lietuvių per 
Vidikauską tų knygų po vie
ną įsigijo kun. S. Mažeika, 
Pr. Pūkas, J. Kavaliauskas ir 
Ch. Ramanauskas. Kas next? 
Antologijos kaštuoja po $4. 
K. Vidikausko adresas yra 
2833 Livingston St., Philadel
phia.

Vidikauskas daug rašo ir į 
nelietuvių spaudą. Įsigydami 
iš jo antalogijų, daug jį pa- 
remsime. Įvertinkime savo 
plunksnos veteraną. K. D.

Charl cs J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon Si., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di 
delfi, graži koplyčia, erdvi salė. Pa 
keleivingiems suteikiama nakvynė 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
. PERKAME ČIA —REMIAME S AVUS!
fe6 Richmond Street

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

(Abiturientes Leonos Fayer- 
taitės pasakytas)

Šiandien mūsų širdys ku
pinos džiaugsmo, ir mūsų 
sujaudintuose veiduose kiek
vienas išskaitys gerą nuotai
ką bei pasitenkinimą, šian
dien švenčiame ketverių me
tų darbo sukaktį, šiandien 
vainikuojame laiką, kurį pra
leidome šiuose, mūsų atmin
tyje amžinai pasiliekančiuose 
rūmuose. Kiekvieni čia pra
leisti metai lavino mūsų pro
tą, didino mokslo žinias, dė
jo auklėjimo ir dorovės pa
grindus. Mes šiandien di
džiuojamės laimėtu 
kuris liudija mūsų 
tikslą — bet kartu 
kad baigusios šią 
žengiame į naują, 
gyvenimą. Nežinom dar, ką 
mes sutiksim klaikaus gyve
nimo kelyje, gal ne vienai 
teks nugalėti sunkios kliūtys, 
bet mes kovosime ir laimėji
mas bus mūsų pusėje.

O jeigu nelaimės kartais 
būtų viršus, ir tuomet mes 
nenusivilsim, ir kartu su mū
sų klasės globėja šv. Joana 
Arkiete, apšarvavusios tikė
jimu — drąsiai žengsim pir
myn, nes mūsų brangios auk
lėtojos įkvėpė tą drąsą, ku
rios niekas nebepajėgs iš mū
sų išplėšti.

Tačiau visa tai įvyko ne 
mūsų dėka, bet dideliu rūpės-



NAUJAS KOSTIUMAS

VIETOS ŽINIOS
SIUVĖJŲ RINKIMAI

n**,

Mari

PADĖKOS ŽODIS

JIE NEŽYGIAVO

MALDŲ ŠALTINIS

stoti prieš Amerikos valdžią

Lietuviai GraboriaiBrookly
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Bimba rašo, kad prie Ko- 
munistiį Partijos iždininko 
buvo panašiai prikibta, kaip 
ir prie Browderio. Anot jo, 
tie bolševikiški agentėliai bu
vo visai nekalti, o tik Dėdės 
Šamo valdžia taip sau priki
bo. Tas parmazonas visai gė
dos netur taip negražiai iš-

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
PASKYRIMAI

Birželio - June 19, 1942

Manufacturers of Men’s Clothes

tyžėlio dar nesame turėję.
Dar vienas įdomus dalykė

lis. Kai kurie kontraktoriai, 
kiek teko nugirsti, deda pa
stangas tą kvislingų tarną 
vėl išrinkti. Man atrodo, kad 
ne tiktai gėda, bet ir negar
binga, kaipo lietuviams, rem
ti tokį asmenį, kuris yra tau
tos išdavikų pakalikas.

Tad kokį asmenį pasirink-

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonu ir Ženklelių?

ČIGONŲ KARALIUS
KALĖJIME

Skaityk ir Platink laikraštį
---------—„Ameriką.”------------

54-41 — 72nd Street.

lietu
Ame

sekmadienį, 
Apreiškimo 
po sumos.

Yra labai

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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

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.

Laisniuotas Graborius ir 
Baisamuotojas

ir tvarką. Juk Amerika yra 
demokratinė šalis, konstitu
cija garantuoja piliečių tei
ses, kiekvienas gali apsigin
ti, jeigu jis jaučiasi nekaltas. 
Anot Bimbos, jei tik komu
nistas, tai jam ir dokumen
tus klastoti galima ir šnipi
nėti galima, o jei už tą jis 
yra nubaudžiamas, tai „prie 
jo neteisingai prikibta.”

Mano bobutė ant tokių sa
kydavo: „Parmazone, parma- 
zone, stebiuos, kad tave tokį 
dar šventa žemė nešioja.”

i me- 
Taip 

teisė-

jimo grotų vieneriems 
tams ir vienai dienai, 
nusprendė federalinis 
jas H. W. Goddard.

Kaslov yra 55 metų 
kus vyras, su dideliu maka- 
ru. Jis norėjo išgelbėti vieną 
čigonėlį nuo karinės prievo
lės. Na, ir apsimelavo. Mat, 
čigonėlis Dimitro gyveno su 
sesere, o karalius pareiškė, 
kad tai ne sesuo, o ne Dimit
ro žmona, ir turinti du vai
kus. Bet tiesa išplaukė viešu
mon, ir čigonų viešpats dabar 
pakūtavoja.

New Yorko čigonų valdo
vas, vadinamas karalium 
Steve Kaslov pateko už kalė-

Praeitą savaitę „Laisvėje” 
Bimba, Mizara ir kiti pana
šaus plauko bolševikai ragi
no savo skaitytojus gausiai 
dalyvauti „New York at 
War” parado Sovietų Sąjun
gos grupėje. Jie kalbėjo ir 
apie dalyvavimą „I am an A- 
merican” skyriaus lietuvių 
amerikiečių grupėje.

Bet iš jų raginimo išėjo 
tikras nepasisekimas. Bolše- 
vikuojautieji lietuviai netu
rėjo teisės dalyvauti lietuvių 
amerikiečių grupėje — šioje 
grupėje dalyvavo tik patrio- 
tingi lietuviai amerikiečiai.

Sovietų Sąjungos „floto” 
sekcijoje ėjo tik maža grupe
lė bolševikuojančių lietuvių. 
Nei Mizaros, nei Bimbos čia 
nebuvo. Iš pačių bolševikuo- 
jančių teko patirti tokį aiš
kinimą: Bimba ir Mizara bi
jojo eiti paskum Sovietų f lo
tą, nes abu tik naturalizuoti 
Amerikos piliečiai, o šiais lai
kais naturalizuoti piliečiai 
labai sekami, jei jie viešai

svarbių reikalų. 
Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti.

V. Pūkas, pirm.

Park, L. I., mirė 
d., palaidotas bir- 
šv. Kazimiero ka-

Lenkai savo angliškam 
biuletenyje išdirbo lietuvius 
ir sulygino juos su naciais, 
nes lietuviai esą kėlę pogro
mus ir išžudę Vilniuje 30,000 
žydų. Lietuvos Generalinis 
Konsulatas, paduodamas tą 
lenkų propagandinę žinią, pa
žymėjo, kad Lietuva per visą 
nepriklausomybės laiką ne
turėjo nė vieno pogromo, ko
kiais buvo garsi Lenkija. 
Kas, manote, dėl to Konsula
to atsikirtimo užsigavo? Ne
manykite, kad lenkai, o ne — 
jie žino faktus. Čia labiausia 
užsigavo „Naujoji Gadynė,” 
kuri karščiau už lenkus tvir
tina, kad Lietuvoje pogromų 
buvo į valias. Matyt, „Nau
josios Gadynės” daraktoriai 
nežino,, kas tikras pogromas 
yra, jei išpūsto Slabados inci
dentą pavertė į pogromą. 
Pliumpis iki šiol kovojo su 
burliokų gazietomis lietuvių 
kalboje, nejau dabar jam 
teks atidaryti naują frontą 
su beatsirandančiomis lenkų 
gazietomis lietuvių kalboje?

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

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

Vienas neviernas Tamo
šius užklausė, kaip gi Plium
pis galėjo pabėgti iš bolševi
kų užimtos Lietuvos, jei ru- 
bežiai buvo labai saugomi. 
Juk, esą, žinoma, kad ant ru- 
bežiaus bolševikų sargų bu
vo labai daug ir dar jie šunis 
turėjo. Pro sargus gal ir ga
lima šiaip taip prašliaužti, 
bet juk šunys labai jautrūs ir 
kiekvieną besiartinantį ne tik 
nugirsta, bet ir suuodžia.

Aš dar prieš bėgdamas 
„per beržyną į Berlyną” tą 
bolševikų gudrybę, kad jie 
rubežius su šunimis saugo, 
žinojau, todėl tris dienas ir 
tris naktis atsidėjęs galvo
jau, kol sugalvojau išeitį. 
Mat, aš, Pliumpis, priklausau 
prie tos rūšies žmonių, ku
rie tiki, kad nėra padėties be 
išeities.

Aš nušvilpiau Telšiuose to
kį didelį juodą katiną Runcį 
ir įmovęs jį į maišą dūmiau 
rubežiaus link, džiaugdama
sis lyg durnius geležėlę ra
dęs. Normaliais laikais sve
timo katino neužkabinčiau, 
bet bolševikams atėjus Run- 
ciui vistiek gyvenimo nebe
buvo. Patys nebeturėdami ko 
valgyti, žmonės visai nieko 
nebedavė tokiems keturko
jams sutvėrimams, kaip ka
tinai ir šunys. Pakelyje užė
jęs pas vieną gaspadorių ga
vau pieno, Runcį gerai pala
kinau ir prišėriau, šis nelai
mingas sutvėrimas tuojau at
sigavo, man pasidarė labai 
draugiškas ir glaustydama- 
sis apie alkūnes net kurkčio- 
ti pradėjo.

Vargais negalais pasiekiau 
rubežių, išsitraukiau Runcį iš 
maišo ir pasikišęs po pažas- 
čia susilenkęs pakrūmiais ir 
selinu, galvodamas, kad abu 
su Runciu galim patekt „per 
beržyną į Berlyną.” Bet kur

skyriaus atstovu, 
ir narių priėmimo 

Ne vienam, bet 
yra pasitarnavęs.

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

pliur, pliur . . . Kada jie visi 
nubėgo paskui Runcį, aš tada 
išlindau iš krūmų ir cigaretę 
rūkydamas nužygiavau link 
Prūsų žemės. Ant rubežiaus 
nė vieno sargo nebebuvo likę. 
Kiek paėjęs sutinku vokietį 
kareivį. Tas ir klausia: „Was 
ist loss?” Tai aš ir sakau: 
„Aš tai esu liuosas, bet su 
Runciu blogai, jei jis nesu
spėjo į kokį medį įšokt.” Tas 
vokietis tada nusijuokė ir sa
ko: „Komm, komm šamait.” 
Tai tokia buvo pradžia mano 
kelionės „per beržyną į Ber
lyną.”

Pernai lapkričio mėn. lie
tuvių raudonųjų kvislingų 
fiureris (A. B.), pasišaukęs 
kelis pakalikus, įsakė šaukti 
„vietinių lietuvių konferenci
ją.” Tų pakalikų tarpe buvo 
ir buvęs siuvėjų delegatas 
Vincas, kuriam fiureris įsakė 
būti konferencijos šaukimo 
sekretorium, už ką jam už
tikrino delegato vietą. Vincas 
taip ir padarė, jis galvojo 
šiaip: girdi, dar yra daug 
laiko ligi rinkimų, ir kol jie 
ateis, tai svietas užmirš apie 
tai ir aš vėl būsiu delegatas!

Apie Vincą noriu štai ką 
pasakyti. Būdamas delegatu 
jis nieko gero nedavė siuvė
jams ir jokio gabumo kaip jų 
atstovas neparodė. Prisimin
kime čia Matulio dirbtuvę, 
kai jos darbininkai dirbo vie
no manufakturininko darbą, 
kurs pradėjo būti siuvamas 
New Jersey valstybėje, pas 
vieną darbdavį; Matulio dar
bininkai vaikščiojo gatvėmis, 
o delegatas nieko nesugebėjo 
tą reikalą sutvarkyti. Jeigu 
ne dirbtuvės pirmininkas ir 
komisija, tai klausimas, kas 
būtų su ta dirbtuve įvykę. 
Tik dėka tų komisijos narių, 
kurie važiavo po keliolika 
kartų į kitą valstybę, darbas 
buvo susigrąžintas. Baigian
tis laiku delegato tarnybai, 
vienas siuvėjų yra pasakęs 
taip: mes kriaučiai turėjome

Brooklyno vyskupijoje pa
skelbti tokie lietuvių kunigų 
paskyrimai:

Kun. Juozas Vaškas per
keltas vikaru į Brooklyno 

_ _. Švč. Marijos Jūrų žvaigždės
- parapiją; kun. Antanas Pr.

- rPažereckas paskirtas į Cen-
tral Islip, L. I., o kun. Eduar- 

-- ~-das S. Nedzinskas — į Lyn
'S "brook, L. I.

Girdėjau, kad kandidatuos 
Kazys Kundrotas. Siuvėjams 
jis yra labai gerai žinomas, 
taip pat ir Joint Boardo vir
šininkams. Per daugelį metų 
Kundrotas buvo direktorių 
tarybos 
taip pat 
atstovas.
daugeliui
Apie jo sąžiniškumą nėra jo
kio klausimo. Tai nuoširdus 
lietuvis ir demokratas. Visi 
gerai tai žino, ir jam reikėtų 
duoti progą ir garbę būti siu
vėjų delegatu, ko jis pilnai 
užsitarnavo.

Siuvėjai! Jūsų, kaipo orga
nizacijos narių, pareiga daly
vauti susirinkime ir atiduoti 
savo balsą už tinkamą kan
didatą — Kazį Kundrotą. Jū
sų, kaipo lietuvių, pareiga pa
sirūpinti, kad jums atstovau
tų Amerikai ir lietuvių tau
tai ištikimas asmuo. Tegu 
nelieka nė vieno, kuris savo 
pareigos neatliktų, žiūrėki
me, kad ir į kitas valdybos 
vietas, į Pildančią Tarybą iš
rinktume tinkamus asmenis.

Gintaras.

Šliomskis Nelaisvėje rašo: 
„Faktais įrodyta, kad Fin- 
landijos provokacinis karas 
prieš Sovietų Sąjungą 1939 - 
1940 . . .” Anot to bolševikio- 
ko Suomija išprovokavo karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Jeigu 
Suomija nebūtų priešinusis, 
tai su ja būtų įvykę tas pats 
kas įvyko su Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Su Šliomskio ti
po bolševikiškais bendrake
leiviais kalbėtis nėra pras
mės, o tik galima padainuoti 
jau visiems žinomą dainelę: 
„Asile, asile, durnių kara
liau ...”

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.

cErba svetimų valstybių inte
resams.

Taigi, šie bolševikuojančių 
vadai kitus ragino žygiuoti 
drauge su Sovietų sekcija, 
bet patys pasislėpė. Tai bent 
drąsuoliai!

LRKSA 135 kuopos extra 
susirinkimas šaukiamas šį 

birželio 21 d., 
par. salėje, tuoj

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Birželio 26 d., penktadienį, 
11-27 Arion Pl„ Brooklyne, 
7:30 vai. vak. didžiulėje uni
jos salėje įvyks pusmetinis 
siuvėjų susirinkimas. Jame 
bus renkamas delegatas ir 
didesnė dalis valdybos, bet 
svarbiausia—delegato rinki
mai.

Laidotuvių Direktorius 
(Prieš pat Apreiškimo baž.) 

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

VERONICA R. VALANTTEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT

Gražiai praleidęs savo pir
mąsias iškilmingas mišias - 
Primicijas, noriu išreikšti gi
lų dėkingumą visiems, kurie 
taip maloniai bendradarbia
vo, kad Primicijų diena liktų 
atmintiniausia diena mano 
gyvenime.

Pirmiausia noriu padėkoti 
mano mylimiesiems tėve
liams, kurių pastangos, jo
kių nuovargio ribų nežinoju
sios, padarė mano Primicijas 
niekada neužmirština diena. 
Reiškiu nuoširdžią padėką 
kun. J. Balkūnui už jo tėviš- 

Aką rūpinimąsi manimi ir taip 
gražų pamokslą per mano 

' mišias. Dėkoju muz. A. Vis- 
? minui ir par. chorui už gra- 
I žų giedojimą bažnyčioje ir 

dainas salėje per pietus. Dė-
* kojų seselėms pranciškie- 

tems už puošnų altorių išda-
* binimą. Dėkoju visiems ku- 
, nigams, giminėms ir drau

gams, kurie dalinosi džiaugs-
■ mu drauge su manimi.

Padėka priklauso ir „A- 
merikai,” kuri lankė mane 

' seminarijoje kas savaitė per 
penkeris metus, per kurią pa-

* laikiau santykius su lietuviš- 
Ą kurnu.

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

Vincas Podbelskis, 53 m. 
amžiaus, gyvenęs 220 McKee 
St., Floral 
birželio 10 
želio 13 d. 
pinėse.

Gedulingas pamaldas 
laikė kun. K. Paulionis 
Jurgio par. klebonas, šv. Jad
vygos bažnyčioje, Florai Pk., 
L. L

Liko dideliam nuliūdime 
našlė Marijona, sūnus Bro- 
niukas ir duktė Florence; 
Lietuvoj liko sesuo Uršulė 
Mickevičienė.

Vincas Podbelskis buvo ki
lęs iš Norvydų kaimo, Gra
žiškių parapijos. Į Ameriką 
atvažiavo 1905 m. Dirbo dau
giausia sunkiose geležies 
dirbtuvėse; sunkus darbas 
trumpino jo gyvenimo die
nas.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Bruklyniškė burliokiukų 
gazieta džiūgauja: „Vadinas, 
Lietuva pasilieka tarybinė ir 
Amerika, kuri iki šiol nebuvo 
pripažinusi tarybinės Lietu
vos vyriausybės, anksčiau ar 
vėliau tą padarys.” Tam par- 
mazonui ne „tarybinės Lie
tuvos vyriausybės” pripaži
nimas rūpi, bet Lietuvos pri
pažinimas Sovietų Rusijai. 
Bet to jis lyg ir nedrįsta pa
sakyti, kad jo nelaimingi 
skaitytojai nepradėtų rūpin
tis, kodėl taip jau ta Nelais
vė nori, kad Lietuva būtų pri
jungta prie Sov. Rusijos.

Kaip ten bebuvo, Bimba, 
Mizara, Šolomskas ir visa ta 
žemės vabalų pakaleni j a pra
šovė — Lietuva bus laisva ir 
dargi be bolševikų ar nacių 
globos. Kuku, kuku vyručiai, 
be reikalo džiaugiatės

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

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

TAIP, kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

SAVO amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Lietuvių eiseną New Yorko 
gatvėse birželio 13 d. sekę 
gėrėjosi jos tvarka. Visiems 
patiko lietuvių grupės prie
šakyje žygiavusios dvi 
vaitės, atvaizdavusios 
riką ir Lietuvą.

Amerikai atstovavo 
joną Rusaitė, kurios kostiu
mas buvo pagamintas iš A- 
merikos vėliavos spalvų, o 
galvą puošė balta diadema. 
Lietuvai atstovavo Aldona 
Valaitytė, kuri turėjo kostiu
mą tik iš lietuviškų tautinių 
spalvų, o galvą puošė auksi
nė diadema. Be to, ji turėjo 
juostą su aiškiomis, didelė
mis raidėmis „Lithuania.”

Teko patirti, kad minėtą 
lietuvišką kostiumą suplana
vo M. Strumskienė. Kostiu
mas buvo tikras pasisekimas.

tau? Tiė’biaūrybes“ šunys nTf- 
girdo krūmus braškant ir lo
dami zovada į mano pusę 
pradėjo bėgti. Aš dar palau
kiau biškį, kol šunys priartė
jo, o paskui tik pliumpt Run
cį ant žemės ir sušukau „ška- 
ač,” o pats šokau į krūmus 
ir laukiu kas čia bus. Runcis, 
matyt, nenorėjo per rubežių 
bėgti, todėl staigiai metėsi 
atgal ir girdėdamas šunų bal
sus pasileido bėgti kaip vė
jas. Aš gi ramiai sau sėdžiu 
krūmuos ir stebiu, kuom tas 
viskas baigsis. Pro mane pra
švilpė smarkiai lodami kokie 
keturi ar penki, dideli britvo- 
nai, o paskui juos nudūmė 
liežuvį išleidęs, strielbą atki
šęs bolševikų kareivis, gerk
lę išvertęs rėkdamas ..stoi, 
štai, streliat budu ...” Po jo 
dar pralėkė keli kareiviai pa
našiai šaukdami. Net ir raitų 
būrelis nulapatavo. Prasidėjo 
šaudymas. Pradžioj tik iš 
strielbų bumbt, bumbt, o to
liau jau ir iš pulemiotų pliur,

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

J



161 No. 6th Street

Tel. STagg 2 - 7177

LIEPOS JULY 4 ADVOKATAS

PARKE

APREIŠKIMO MOKYKLOS IŠKILMES

IŠVAŽIAVIMAS

Maspetho Žinios

RESTAURANT ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTES

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

KAZYS JANKUS, Savininkas

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

gams
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

INSURANCE 
SURANCE

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

Birželio - June 19, 1942

Tel.: Commack 1472

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

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

1.25
3.00

13.00

aukojo 
šilkines 
Vėliavos

Apreiškimo par. jaunimo 
organizacija CYA birželio 14 Žodžiais nelaimėsime karo, 

bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Birželio 13 d. Mot. S-gos 30 
kp. pirm. A. Kivytienė suren
gė netikėtą puotą savo vyrui 
Juozui, jo 50 metų sukakties 
proga. Pagelbėjo dukrelės. 
Susirinko gražus būrys sve
čių. Pareikšta linkėjimų, į- 
teikta dovanų, šeimininkavo 
ir programai vadovavo gimi
naitė M. Kivytienė iš Brooh> 
lyno.

Mūsų parapijos jaunuolių 
benas New Yorko parade 
gražiai pasirodė. Dalyvavo 26 
berniukai ir vaikštynėse ga
vo daug aplodismentų. Tenka 
sveikinti kun. Laurynaitį, ku
rio dėka šis benas gyvuoja. 
Jis daug yra padėjęs dvasinių 
ir medžiaginių pajėgų, kad 
viskas gražiai parade nusi
sektų. Garbė ir ačiū jam ir jo 
vadovaujamu! benui!

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

Gamtos 
Saldumynas 
į. Sveikatai

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Sesuo Nikodemą, O.P.,
Apreiškimo parapijos moky 
klos Vyresnioji, besidžiaU'

kareivių garbės sąrašo. Ka
reivių surašyta per 160.

— Birž. 14 d. priėmė pir
mąją Komuniją 41 vaikutis. 
Jiems pusryčius paruošė šv. 
Onos sodalicijos moterys.

— Kun. J. Balkūno seserė
nas Simas Degulis baigė su 
pagyrimu Marianapolio High 
School. Ten pat tęs Kolegijos 
mokslus.

— „New York at War” pa
rade birž. 13 d. dalyvavo bū
rys maspethiečių. Parado rei
kalams draugijos suaukojo 
per 60 dol. (aukojo Šv. Onos 
sodalicija, Mot. S-gos kuopa 
ir k.).

— Birž. 21 d. parapijos sa
lėje mokyklos vaikučiai sta
tys operetę „Aguonėlę.” Pra
džia 7:30 vai. vak. Tai bus 
abiejų kunigų Jonų pagerbi
mo ir mokyklos uždarymo 
proga. Seselės vasarai išva
žiuos Pittsburghan.

— Joninių dieną, birželio 
24, bus ryte pamaldos 8 vai.

Onos sodalicija pa- 
dvi amerikoniškas 
vėliavas bažnyčiai, 
buvo tinkamai pa

šventintos Vėliavų Dieną bir- 
Pašventino jaunasis kunigas 
Vincas Galčius, C.M. Vėlia- 
želio 14 d. per 10 vai. Mišias, 
vos išstatytos prie parapijos

300 JAUNIMO PRIE 
DIEVO STALO Birželio 28 d., sekmadienį, 

5 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.

Bilietus reikia iš anksto į- 
sigyti. Jie kaštuoja $1.65. Ti 
kimasi ir laukiama atsilan
kant ir brooklyniečių.

Šią savaitę klebonas kun. 
J. Gurinskas yra išvykęs re
kolekcijų.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Moterų S-gos 29 kp. ren
giamas išvažiavimas į For
est parką įvyks šį sekmadie
nį, birželio 21 d., 11 vai. ryte. 
Sąjungietės kviečia visus at
vykti į Forest parką. Turėsi
me gardžių valgių, gaivinan
čių gėrimų, kvėpuosime ty
ru oru, susitiksime su savo 
draugais. Rengėjos.

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Angelui Karalienes 
Parapija

Karių Motinų Pagerbimas
Parapijos jaunuolių karių 

motinų pagerbimas įvyko 
birželio 14 d. Jį sumanė ir su
ruošė jaunų moterų susivie
nijimo dr-ja, dar jauna ir ne
skaitlinga, bet gražiai vei
kianti.

Karių motinos buvo su
kviestos par. salėn prieš su
mą;* jos buvo papuoštos gėlė
mis su amerikoniškų spalvų 
kaspinais. Visos ėjo į bažny
čią; neštos Amerikos, bažny
tinė ir raudono šilko baltame 
dugne mėlynoms žvaigždė
mis išsagstyta vėliavos. Vė
liavas nešė rengėjų narės.

Klebonas su procesija jas 
patiko prie durų. Vargonai 
grojo maršą, - buvo giedama 
Amerikos himnas. Mišios, už
prašytos rengėjų, buvo laiko
mos karių ir jų motinų inten
cija. Solo giedojo dain. Pra
nas Stankūnas. Choras gie
dojo iškilmingas mišias. Kun. 
V. Pinkus pasakė pamokslą. 
Prie Komunijos ėjo karių 
motinos ir rengėjos, kas da
rė gražų įspūdį. Žmonės labai 
gėrėjosi šiomis pamaldomis.

Vakare buvo viešas gar
bingų motinėlių priėmimas. 
Joms buvo paruoštas garbės 
stalas. Vakarą sumaniai ve
dė p. B. Brundzienė, rengėjų 
draugijos pirm. Visi kalbėto
jai pasakė gražias kalbas. 
Kalbėjo „Amerikos” redak
torius, S. Subatienė, Sipavi
čienė, kleb. kun. Paulionis, 
Binkinienė, Graunienė (kapi
tono motina), Jakubčionytė- 
Cassano, Brangaitienė, muz. 
Brundza. Dain. Pr. Stankū
nas gražiai padainavo; jis vi
siems patiko ir susilaukė 
daug dėkingumo. Buvo pasa
kyta ir tinkamų eilių.

Stalai buvo papuošti gyvo
mis gėlėmis, kurias atvežė iš 
savo darželio p. Graunienė iš 
Ozone Park, L. I. Užkandžiai 
buvo tikrai skaniai pagamin-

Vis.p už
silaikymas buvo stebėtinai 
ramus. Visų nuotaika labai 
jauki.

Garbės viešnios labai įver
tino jaunų moterų tokį pasi
šventimą jų pagerbimui. Rei
kia tik džiaugtis tokiu suma
numu, nes jis nors trumpai 
valandėlei subūrė krūvon ka
rių motinėles ir davė progos 
pasidalinti viena su kita sa
vo širdies skausmus. Vaka
rienėje buvo apie 150 asme-

Rackaitė, Joana Žemaitytė, 
Juozas Beganskas, Juozas 
Butkus, Alfredas Dragūnas, 
Konradas Kašėta, Aleksan
dras Kušinskas, Vincentas 
Zelanis.

Tikimasi, kad Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai tinkamai 
įvertins šias iškilmes. Moky
klos graduantai perėjo „Re
gents” egzaminus ir gavo 
aukščiausius pažymius. Gar
bė mūsų lietuviškai mokyk
lai, ją išlaikančiai parapijai,

Alfred J. Wentz 
(Vencius)

Kariuomenėn išvyko Gra 
Žulių sūnus inžinierius; ji< 
jau karininkas.

jas miesto tarnautojas, Ko
lumbo Vyčių narys, Šv. Var
do vyrų dr-jos vieno skyriaus 
pirmininkas, — p. Lampton.

Gražia CYA veikla savo 
pasitenkinimą išreiškė kleb. 
kun. N. Pakalnis, kurs kvie
tė jaunimą visada būti vieny
bėje, arti savųjų, neužmiršti 
savo tėvų ir protėvių gražių
jų lietuviškų papročių. CYA 
dvasios vadas kun. B. Kru
zas kvietė atsiminti CYA na
rius karius laiškais ir maldo
mis; jis pažymėjo, kad šiuo 
metu kariuomenėje yra 75 
CYA nariai.

Visus pusryčių dalyvius 
savo dainelėmis puikiai pa
linksmino ir nuteikė Olga 
Pusnikaitė ir Leone Juodytė.

G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas
STEIKAI IR KARBONADAI — MŪSŲ SPECIALYBE

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

jai vadovaujančiam klebonui, 
joje dirbančioms seselėms 
domininkonėms ir jon savo 
vaikučius leidžiantiems tė
vams !

Tel. EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

396 7th 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

KATHLEEN
396 7th Ave.,

Galima gauti ir

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

Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų
Parkas piknikams ir išvažiavimams—Rezervuokit dabar

TIK 40 MYLIŲ NUO NEW YORKO

VISI PATOGUMAI 
YOUNGSVILLE, (Sullivan County), N. Y.

AUTOBUSAI ATVEŽA TIESIOG I VASAROJIMO VIETĄ 
Platesnių Informacijų kreiptis pas sav. K. JANKŲ. 

State Highway 52 Telefonas—Jeffersonville 158-F-3

KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA
iki Elderts

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Parkas Atdaras 11 vai. ryte
ŠOKIAMS GROS JONO NAVICKO ORKESTRAS

Highway, Borough of 
Kings, to be consumed

& MIRIAM WEINER
& Liquor Store)

Brooklyn, N. Y.

d. turėjo savo metinę bendrą 
Komuniją ir bendrus pusry
čius. Per 300 jaunuolių klau
sėsi šv. Mišių 10 vai. ryte ir 
drauge organizuotai ėjo prie 
Dievo Stalo. Mišias laikė 
kleb. kun. N. Pakalnis. Per 
mišias giedojo par. choro 
CYA nariai, muz. J. Jankaus 
vadovybėje.

Tuoj po mišių par. salėje 
įvyko bendri pusryčiai, per 
kuriuos gražiai patarnavo 
jaunesniosios CYA narės. 
Turiningą kalbą apie tikrąjį 
amerikonizmą ir pagarbą bei 
meilę savo tautinei kilmei pa
sakė kun. Jonas Balkūnas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIUSEPPINA CERULLI
546 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 7th Avenue, Borough 

Kings, to be con-

HARTE 
Brooklyn

Lietuviška 
ALUDE

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battely St. 
No. Abington, Mass.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

Įžanga — 45 centai
KELRODIS: Iš Williamsburgho važiuokite Jamaica Line 
Lane. Automobiliu—Jamaica Avenue iki Cypress Hills.

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

domių vaidinimų, dainų, šo
kių. Gausus atsilankymas 
džiugins ir graduantus, ir vi
są mokyklą.

Sausio mėnesį Apreiškimo 
mokyklą baigė šie mokiniai: 
Pauline Curtolo, Florence 
Day, Marie Blasio, Eleanore 
Napolitano, Joseph Lazzeri, 
Joseph Lianzo, Povilas V. 
Valonis, Juozas Valukas, 
Blanche Fusco ir Joseph Eve- 
lino.

Š. m. birželio mėnesį moky
klą baigė: Rosalito Anterio,

kadi j a Galaskaitė, Eleanora 46-ta laida, kuri baigia mo- 
Gudaitytė, Aldona Jasinskai- kyklos kursą birželio 21 d. 
te, Julia Peters, Mildreda Ji buvo liudininke visų 46 lai

dų iškilmių. Liepos 7 d. su
kanka lygiai 25 metai, kai ji 
tapo sesele domininkone ir 
kai dirba mokytojos darbą 
Apreiškimo par. mokykloje.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 181 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec- 

107 of the Alcoholic Beverage Controltion
Law at 586 Kings 
Brooklyn, County of 
off the promises.
ALBERT WEItfER 

(Culver Wine 
586 Kings Highway,

June 27 d., 1942
74-11 Jamaica Avenue 

Woodhaven, N. Y.

žio Orkestras

Šį sekmadienį, birželio 21 
d., bus Apreiškimo Parapijos 
Mokyklos mokslo metų iškil
mingas užbaigimas. Iškilmių 
pradžia bažnyčioje, kur prieš 
9 vai. mišias graduantai bus 
iškilmingai atlydėti. Kleb. 
kun. Norbertas Pakalnis baž
nyčioje įteiks visiems gradu- 
antams mokyklos baigimo di
plomus. 7 vai. vak. parapijos 
auditoriume įvyks iškilminga 
programa, kurios metu bus 
išdalintos dovanos.

Šįmet mokyklą baigė 25 
.nįgkįniai. Tai iaiLiš, .46--- 
ta laida. Mokykla per 23 me
tus vis turėdavo dvi gradu- 
antų laidas. Mokyklos Vyres
nioji, sesuo Nikodemą, O.P. 
ypatingai gali džiaugtis, nes 
ji visą laiką buvo mokytoja-dr 
prie jos buvo visos tos 46 mo
kinių laidos.

Mokyklos vadovybei būtų 
labai malonu, kad į šias iškil
mes vietos visuomenė gausin
giausiai atsilankytų. Juk tai 
vienintelė lietuviška mokyk
la mūsų apylinkėje. Kaip 
kasmet, taip ir šiemet moky
klos užbaigimo programa bus 
labai įdomi. Yra paruošta į-

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos šv. Vardo draugija 
turėjo bendrą šv. Komuniją 
9 vai. mišių metu. Po pamal
dų buvo mažas susirinkimė
lis. Aptarti įvairūs reikalai. 
Nutarta dalyvauti Amž. Ro- 
žaančiaus dr-jos rengiamoje 
kun. J. Laurynaičiui - jo var
dinių dienoje — pagerbti va
karienėje, įvyksiančioje bir
želio 24 d., trečiadienį.

Vasaros metu nutarta su
sirinkimus palikti taip, kaip 
yra priimta. Susirinikimai ir 
bendra šv. Komunija įvyks 
kiekvieno mėnesio antrą sek-

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7 - 2940

JOSEPH VASTUNAS
REAL 

and
Mortgages Loaned and Bought 

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES

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

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