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rėjo plačių atgarsių, 
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Tablet” laikraštis pa- 
nepasitenkinimo mies- 
liteto žygiais, kuriais 
a Lietuvai atstovauti 
ųjų ir prisikelsiančių 
arpe.
pats laikraštis įdėjo 
gą ir gyvą kun. J.

Maskva. — Amerikiečių 
spaudos pranešimu iš Mask
vos, Rusų - Vokiečių karas 
pradėjo reikštis visu žiauru
mu. Daugiau negu milijonas 
karių iš abiejų pusių pradėjo 
žūtbūtinę kovą ties Karkovu 
ir Sevastopol. Paskutinės, ži
nios skelbia, kad vokiečių 
gen. Fedor von Bock sutrau
kė net 400,000 karių vien tik 
prie Karkovo ir stengiasi už
imti svarbias strategines po
zicijas ties Karkovo ir Ros
tovo geležinkeliu. Atrodo, 
kad artymiausias vokiečių 
tikslas yra paimti Kupyansk 
—kuris riša derlingą Ukrai
ną su centrine Rusijos dali
mi. Gen. von Bock motorizuo
tos dalys, gausiai paremia
mos lėktuvais ir sunkiaisiais 
tankais — privertė rusus po 
truputį trauktis Karkovo 
fronte.

Kita vokiečių armija va
dovaujama gen. Fritz von 
Manstein žvėrišku įnirtumu 
puola Sevastopol ir pagal vė
liausius pranešimus, jau pra- 
silaužė pro miesto fortus ir 
kariauja nuo durų iki durų 
gatvėse. Didesnė miesto dalis 
jau skęsta liepsnuose ir tik 
heroiškas rusų karių ir civi
lių narsumas dar laikinai su
stabdo nuo visiško pralaimė
jimo.

Žiniomis iš Londono, Se
vastopol uosto jūrininkai no
rėdami sustabdyti besiver
žiančius vokiečių tankus, pri
sirišę prie savęs minas, meta
si1 po jais, ir taip patys žūda- 
jni bando ir juos išsprogdinti. 
Spėjama, kad Sevastopol il
gai negalės išsilaikyti, nes 
naciai turi sukoncentravę 
daugiau kariuomenės ir tan
kų negu rusai, ir be to var
toja per 2,000 lėktuvų tuo 
tarpu kai rusai turi žymiai 
mažiau.

MOBILIZUOKIME 
DOLERIUS!

MAIRONIS — PREL. J. MAČIULIS, 
miręs prieš dešimt metų Kaune.

IŠ L R. K. SUSIVIENIJIMO 53 SEIMO
Hartford.—LRKSA 53-čias 

seimas iškilmingai pradėtas 
Švč. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioje birželio 22 
d. 9 vai. ryte. Mišias laikė 
vietos klebonas, prel. Jonas 
Ambotas; jam asistavo kun.

Kunigų Vienybės vardu 
sveikino pirm. kun. Pr. Ju
ras, o L. K. Federacijos svei
kinimus perdavė pirm. Juo
zas B. Laučka. Kiti sveikin
tojai — kun. J. Simonaitis, 
kun. J. Balkūnas, komp. Al.

Libija Vėl Ašies Rankose
Churchill Atšauktas 

Anglijon
London. — Winston Chur

chill, šiomis dienomis viešėjo 
Jungt. Valstybėse ir turėjo 
labai svarbius pasitarimus su 
prez. D. Rooseveltu. Lybi jos 
karui netikėtai pasibaigus 
Anglų nenaudai — Londonas 
ir plačioji Britų visuomenė 
pradėjo reikšti didelio nepa
sitenkinimo Churchilliu, ku
ris yra netik premieras bet 
taipgi ir krašto apsaugos mi- 
nisteris. Britų senato lyderis 
Sir John Wardlaw-Milne pa
reikalavo, kad W. Churchill 
būtų kuogreičiausiai atšauk
tas iš Washington© ir duotų 
pasiaiškinimą apie savo vy
riausybės žygius bei tolimes
nius karo planus. Manoma, 
kad W. Churchill bus labai 
griežtai kritikuojamas ir kai 
kas spėja, kad jo dabartinė 
vyriausybė bus pagrindiniai 
pakeista.

Netekta 15 Laivų
Washington. — Vyriausy

bės pranešimu tarp birželio 3 
ir 15 d. vokiečių submarinai 
nuskandino 15 Jungt. Valsty
bių ir alijantų laivų. Tryliką 
laivų nuskendo Karibų van
denyse, ir du žuvo Atlante. 
Drauge su laivais nuskendo

Čebatorius iš Waterbury IHAleksis (Vąy^Nnininkų S-gos dalig karo medžiagos , ir> 229

Kairas. — Daugiau pusan
trų metų traukęs karas Libi
joj šiomis dienomis gana ne
tikėtai pakrypo ašies naudai, 
kai maršalo E. Rommel Af
rikos kariuomenė, po 7 mė
nesių labai planingo ir inten
syvaus puolimo galutinai pa
ėmė Tobruką. Tobrukas yra 
vienas iš stambiausių Vidur
žemio jūros militarinių uos
tų, kuris savo puikiais įrengi
mais bei sustiprinimais visa
da buvo labai didelės strate
ginės vertės. Praėjusiais me
tais Libijos karas net du 
kart buvo pakrypęs Alijantų 
nenaudai, bet Tobruko tvir
tovės su 15,00 j australų ir ki
tų alijantų kariais abu puo
limu atlaikė. Paskutinėmis 
dienomis Tobrukas buvo dar 
labiau sustiprintas ir net 
nauja pagelba buvo siunčia
ma iš Anglijos, deja—ji buvo 
jau pavėluota, nes tvirtovė su 
28.000 karių ir šešiais gene
rolais bei gana dideliais karo 
ištekliais jau buvo patekusi 
gen. Rommel rankose.

Tobruko žlugimo priežas
tys kol kas dar nėra visai pa
aiškėjusios, tačiau daugumos 
nuomonė yra, kad jis pateko 
priešams dėl stokos karių ir 
tinkamų ginklų. Kilus japo
nų karui—australų ir žymi 
dalis kitų Britų kolonijų ka
riai turėjo grįžti namo. Gi,qų 
vietas užėmė nauji kariai'ūš 
Anglijos ir kitų vietų, kurie 
neturėjo nei tinkamo pasi
ruošimo jjeį pagaliau pride- - -----------------
rančio apginklavimo. Žin!b-XtKauKazo aiyvos versmes. r

ma, didelė svarba tame kare 
tenka skirti ir gabiam gen. 
Rommel, kuris sugebėjo pa
rodyti netik didelį strateginį 
sumanumą, bet taipgi ir stip
rią karinę discipliną, kuri 
sunkiose dykumų kovose tu
ri gana svarbią reikšmę.
Gen. Rommel kariuomenė da
bar yra jau tik 80 mylių nuo 
Egypto sienų, ir pagal Britų 
korespondentų pranešimus, 
bet kuriuo momentu gali pra
dėti veržtis gilyn į Egyptą, 
tikėdamiesi pasiekti Aleks
andriją ir Suezo Kanalą. Ka
dangi Egypto pakraštys yra 
gana stipriai militarizuotas 
ir paskutiniu metu dar labiau 
sustiprintas, tų pačių anglų 
korespondentų nuomone, vo
kiečiai gali bandyti pulti ne
tik tiesioginiu frontu, bet 
taipgi ir iš vidaus, pagelba 
savo parašiutininkų, kurių 
apie 250,000 yra sukoncen
truota Graikijoj ir Kretos sa
loj. Tų pačių šaltinių teigimu, 
net ir Tobruko žlugimas iš 
dalies buvo pagreitintas tų 
parašiutininkų pagelba.

Kol kas Tobrukas yra dar 
liepsnose ir Ašies kariuome
nė dar nebando jokio dides
nio puolimo, tačiau yra ma
noma, kad ji žūt būt bandys 
tęsti savo pražūtingą darbą 
ir neatsižvelgdama į didelias 
aukas vis vien bandys verž
tis prie Aleksandrijos ir Su
ezo, kuri? ~ ra ne tik tiesiaur cs
sia£Lvės nr Rytus> bet taipgi 

įsį-iOg>r ans-Jordevn^ bei

pirm.), kun. Ad. Markūnas 
(Marianapolio kolegijos var
du).

Seimui vadovauti išrinktas 
tokio sąstato prezidiumas: 
pirm. adv. J. Grišius (Chica
go, Ill.), vicepirm. Pranas Ju
revičius (Pittston, Penna.),
I sekr. Juozas B. Laučka,
II sekr. Leokadija Žemaitytė 
(Scranton, Pa.). Sveikinimų - 
rezoliucijų komisijos — prel. 
J. Ambotas, kun. J. Simonai
tis, Matas Zujus, komp. Al. 
Aleksis ir Ed. Jasaitis Pitts
ton, Pa.); skundų ir prašy
mų — Pr. Rakauskas (Bing
hamton, N. Y.), Jurgis Tu- 
masonis (Brooklyn, N. Y.) ir 
Ignas Budreckis (Elizabeth, 
N. J.) ; mandatų—J. P. Tam- 
kevičius (Pittsburgh, Pa.), 
M. Markūnienė (Worcester, 
Mass.) ir J. Puodžiūnas 
(Pittston, Pa.).

Pirmos dienos popietinia
me posėdyje išklausyti ir pri
imti dvasios vado kun. Pr. 
Juro, pirm. Leonardo šimu
čio ir vicepirm. P. Karašaus- 

: ko pranešimai - apyskaitos. 
Susivienijimo pirm. Leonar- Seimo dalyviai entuziastiškai 

. tt._x.__ ._x pasveikino kun. Pr. Jurą, ne
seniai sulaukusį kunigystės 
20 metų sukakties.

Seimą sveikinusiųjų raštu 
tarpe buvo Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. šalna, Varg
dienių Sesęlės, tėvų marijo
nų provincijolas kun. Dr. K. 
Rėklaitis, Marianapolio kole
gijos rektorius kun. Dr. J. 
Vaškas ir kt.

kun. Jonas Kripas, vietos vi
karas. Mišiose dalyvavo J. E. 
Hartforde vyskupas augzilia
ras O’Brien. Mišių metu gie
dojo rinktinis choristų būrys. 
Solo giedojo A. Kaunietytė ir 
O. Valionienė.

Pamokslą pasakė Susiv. 
dvasios vadas kun. Pr. Juras. 
Savo mintis jis paskyrė vie
ningai veiklai apibūdinti ir 
jon paskatinti. Pamokslinin
kas savo turiningą pamoks
lą pradėjo reikšmingais, mo
mentui pritaikintais švent
raščio žodžiais: „Būkite visi 
vienos minties . . . Nes kas 
nori mylėti gyvenimą ir ge
rų dienų matyti . . . tegul jis 
nusigręžia nuo pikto ir te
gul daro gera, teieško ramy
bės ir tegul ją seka” (I Petro 
3, 8-11).

Posėdis pradėtas 11 vai. 
ryte Bond viešbučio pata1*~o- 
se. Seimo rengimo kom: 
pirm. A. J. Kaunietis p 
kino seimo dalyvius, 
damas, kad viskas p. uošta 
seimo pasisekimui užtikrinti.

Seimą oficialiai atidarė

jūrininkai, iš kurių didesnė 
dauguma buvo civiliai tar
nautojai. 802 jūrininkai tapo 
išgelbėti.

Pagal oficialius vyriausy
bės pranešimus nuo sausio 
vidurio iki šio laiko Atlanto 
ir Karibų vandenyse nusken
do iš viso 319 J. V. ir alijantų 
laivų. Dauguma iš tų laivų 
buvo vidutinio dydžio preky
biniai laivai, kurie karui išti
kus buvo mobilizuoti ir nau
dojami karo medžiagos tran
sportui.

Hitleris Pageidauja Prancūzų Darbininkų
Vichy. — Gigantiško maš

tabo vokiečių karo industrija 
jau nebeužtenka savo darbi
ninkų, nes daugelis iš jų buvo 
pašaukti šį pavasarį į frontą. 
Prieš kurį laiką tarptautinės 
spaudos skiltyse pasirodė ži
nios, kad vokiečiai importuo
ja tūkstančius darbininkų iš 
pavergtų šalių, kaip pav. 
Lenkijos, Lietuvos, Belgijos, 
Danijos ir kt. Paskutinės ži
nios iš Europos skelbia, kad 
Hitleris panoro dar daugiau 
tautų sugrūsti i savo praga
rišką karo mašiną ir reika
lauja net kelių šimtų tūks
tančių darbininkų iš Prancū
zijos. Jojo pataikūnas Lavai, 
dabartinis neokupuotos 
Prancūzijos premieras, nese
niai paleido atsišaukimą į 
Prancūzų darbininkiją, kad ji 
„savo noru” vyktų darbuotis 
nacių karo dirbtuvėse. Kaipo 
atlyginimą, jis pažadėjo, kad

Hitleris paleis iš nelaisvės 
tam tikrą skaičių karo belai
svių, kurie galės sugrįžti į tė
vyne ir darbuotis ūkiuose. Be 
to, Lavai dar pažymėjo, jog 
visi prancūzai darbininkai 
Vokietijoj bus „lygiai” trak
tuojami kaip ir vokiečiai, ir 
gaus gerą atlyginimą.

Tame pačiame atsišaukime 
prancūzų premieras trumpai 
apibūdino savo santykius su 
Hitleriu, ir sakė, jog Hitleris 
buvo pasiruošęs Prancūzų 
sunkią padėtį labai paleng
vinti, bet dėl kaikurių nesiti
kėtų incidentų ir dėl nuola
tinio alijantų spaudimo, ne
galėjo to įvykdyti. Dabar jis 
iš nauio duodąs „progą” tų 
santykiu pagerinimui — rei
kia tik, kad prancūzų darbi
ninkija tai suprastų ir paro
dytų savo gera valia. Lavalis 
be to dar pridūrė, kad po ka
rui Prancūzijoj, kaip ir vi
soj Europoj bus nauja socia
linė santvarka būtent—socia
lizmas.

Reikia manvti, kad pran
cūzai nebus akli ir patvs sa
vo noru nenorės išsižadėti 
laisvės, idant taptų groboniš- 
kos priešų tautos vergais.

Amerikos valstybė šaukia 
karinio amžiaus piliečius ka
rinei tarnybai. Kai jauni pi
liečiai eina atlikti tas svar
bias pareigas — mes mobili
zuokime savo dolerius, pirk
dami War Savings bonus. Tų 
bonų kaina prasideda nuo 
$18.75. Tie pinigai per dešim
tį metų užaugs iki $25. Pini
gai gali būti sugrąžinti bet 
kada, su didėjančiu nuošim
čiu jūsų kreditui.

Vienam žmogui bonų par
duodama ne daugiau, kaip už 
$5,000 per metus. Bet bonų 
pirkimą galima pradėti ir su 
visai maža suma — su 25c„ 
perkant taupymo ženklelius. 
Galima tokiu būdu pradėti ir 
su 10c. Bet dešimts centų, de
šimts dolerių, šimtas dolerių 
ar tūkstantis — kiekvienas 
centas bus apsaugotas ir už
tikrintas. Tais savo centais 
ar doleriais mes užtikrinsime 
apsaugą stipriausios ir de
mokratiškos valstybės liki
mą — Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

Jei jūsų mieste yra War 
Savings bonų pardavimo lie
tuvių komitetas ar skyrius, 
pirkite bonus per tą komite
tą ar skyrių. Jei nėra tokios 
vietos—pirkite pašte, banke 
ar kur tik galite gauti.

Japonai Vėl Apšaudė 
Amerikos Pakraštį

San Francisco. — Antrą 
kartą nuo Pearl Harbor įvy
kio japonų submarinai bandė 
„pagąsdinti” ' amerikiečius, 
šaudydami nakties metu į A- 
merikos žemyną. Pirmą kar
tą buvo apšaudytas Kalifor
nijos pakraštys, gi dabar 
priešas bandė šaudyti į Ore
gon valstybės pajūrio.vasar- 
vietą — Seaside. Nuostolių, 
taipgi jokių gyvybės aukų 
nėra.

;uojama prieš miesto 
:to pasidavimą sveti- 
’eikalavimams. Džiugu, 

—- tuvis amerikietis kuni- 
ivusio pasaulinio karo 

- nas, taip drąsiai ir at- 
eagavo.

BOtf

os 
yei- 
aeš-

Sekančias 
ke bus M 
mo bony p 
Kiekviena f 
jininkai— - 
rie supažii- 
gijimo reM 

Kiek tetoi 
plačiai ir p- 
nus. Bona£ 
darytas ir
tas, kurio- 
Bedford Aft

o

B

Telephone 
EV 7-1W

JOSEPB 

REALES!' 
tndun

MortpjM 
498 Grindi 
Residence: 
87-34 90th S-

os 28 d. sukaks 20 me- 
i Jungtinės Amerikos 
bes pripažino Lietuvą, 
a ir Estiją nepriklau- 
lis valstybėmis. Šio 
inimo mūsų krašto vy- 
bė niekada neatšaukia 
die jo garbingai ir tvir
tos!.
Lietuvos draugai ame- 
ai, tikime, suras tinka- 
ogų besiartinančiai su- 
■i atžymėti. Lietuvos, 
os ir Estijos žmonės, 
5, tikrai niekada neuž- 
: Amerikos idealizmas 
na viso pasaulio žmo
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nis dienomis Sąjungi- 
! turėjo skaudžių pra- 
imų Afrikoje. Tobruko 
įas buvo lyg perkūnas 
iro dangaus. Bet karo 
įei laikiniai pralaimėji- 
lei žaibiški laimėjimai 
išmušti kovojančių iš 

d iros.
ų prezidentas Roose-

velt turėjo svarbius pasitari
mus. Su jais drauge buvo vy
riausi kariuomenės pareigū
nai. Tikėkime, kad jų paruoš
ti ir priimti planai priartins 
pergalės valandą, kurios visi 
taip laukiame.

das šimutis. Vietos lietuvių 
sveikinimus perdavė prel. 
Jonas Ambotas Hartfordo 
miesto sveikinimus perdavė 
pats miesto mayoras, Spel- 
lacy. Jis pasidžiaugė lietuvių 
amerikiečių ištikimybę Ame
rikai ir priminė, kad dabar
tinis karas baigsis visos žmo
nijos išlaisvinimu. „1918 m. 
jūsų tėvu ir protėvių kraš
tas, Lietuva atsteigė nepri
klausomą valstybę. Tai įvyko 
prezidento Wilsono vadovy
bėje. Nors ne pranešąs, bet 
giliai tikiu ir žinau, kad prie 
prezidento Roosevelto Lietu
va vėl bus laisva ir nepriklau
soma” — pareiškė Hartfordo 
mayoras.

Valstybės iždo departa
mento atstovas Ashmead 
sveikinimo kalboje pareiškė 
vyriausybės pasitenkinimą 
Susivienijimo lojalumu Ame
rikai ir kvietė visus narius 
nuolatiniai investuoti savo 
taupmenas į karo bonus.

S
■O»

.....

Japonai Vėl Puola

Amerikos Lėktuvai 
Sprogdino Bengazi
Washington. — Afrikos 

karui kaskart labiau besiple
čiant, vis didesni ir didesni 
Amerikos aviacijos daliniai 
atvyksta Egyptan ir ima da
lyvauti kovoje su vokiečiais. 
Praėjusį sekmadienį Ameri
kos ir Anglijos lėktuvai 
smarkiai bombardavo Ben- 
gazi uostą, kuris dabartiniu 
metu yra ašies rankose ir 
tarnauja kaipo karinė bazė. 
Britų korespondentų prane
šimu Bengazi uostas smar
kiai nukentėjo. Tuo pačiu me
tu amerikiečių lėktuvai smar-

Washington. — Šioj savai
tėj japonai vėl bandė atakuo
ti Amerikai priklausančias 
Aleutų salas ir dvi iš jų: At- 
tu ir Kiška, sakoma, yra jau 
užėmę. Tos salos yra mažai 
aP&yventos ir apskritai ne
turi nieko ypatingo, kas galė
tų patraukti japonus. O vis
dėlto jie bando įsitvirtinti, kiai apdaužė ir kitas mažes- 
matyt nori turėti atramos nes tvirtoves Viduržemio jū- 
tašką šiaurės vandenyse. 1 ros pakrašty.

Kinai Atėmė Svarbą 
Kwangfeng Miestą
Chungking. — Japonų ar

mija rytinėj Kiangsi provin
cijoj narsių kiniečių tapo su
stabdyta. Pranešimai iš fron
to sako, kad kiniečiai atsi
ėmė Kwangfeng miestą, ku
ris riša svarbų geležinkelių 
mazgą rišantį Burmą su 
Shanghai.

Buenos Aires. — Žiniomis 
iš Pietų Amerikos, dabarti
nis Argentinos prezidentas 
Roberto M. Ortiz, ketinąs at
sistatydinti. Priežastys dar 
nėra paaiškėjusios, bet ma
noma, kad jis žada pasitrauk
ti iš darbo dėl staiga susilp- 
nėjusios sveikatos, o taipgi 
dėl vis didesnių neramumų 
krašte, ryšium su dabartiniu 
karu.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Am etikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

10 METŲ NUO MAIRONIO MIRTIES
Lietuvių tauta myli savo poetus ir jų dainas. Tokios 

meilės nerasim jokioj kitoj šaly. Vokietijoj niekas taip ne
dainavo Goethės, Schillerio eilių, kaip Lietuvoj Baranaus
ko; Prancūzijoj Ronsard ar Hugo poezija niekados nebuvo 
tapusi visos liaudies turtu; Anglijoje Milton, Shelby ir 
Keats buvo ir pasiliko rinktinių žmonių dainiai; Amerikoj 
vietoj Poe, Longfellow ir Whitman žmonės žino keletą nu
blukusių, kas sezoną besiriečiančių posmų. Didieji poetai 
'čia nesutampa su visa tauta, neperima viso jos gyvenimo ir 
mąstymo. Lietuvoje gi Strazdo, Baranausko, Vienažinskio 
ir Maironio dainos buvo ir šiandien tebėra visos tautos 
turtas. Jie ten skamba kaime per šienapiūtes ir gražiais 
vasaros vakarais; jie skamba bažnytkaimy, miestely, lau
kuose ir giriose. Žmonės išmoko dainų patys per save, me
keno neverčiami ir ar tai vienatvėj prie dalgio, prie rate
lio, ar būryje susiėję traukė ,,Oi tu strazde, strazdeli,” „Oi 
gražus gražus mano rūtelių darželis,” „Nu, Lietuva, nu, 
Dauguva,” arba „Kur bėga Šešupė.” Ir tų dainų mūsų mo
tės, mūsų kaimo mergaitės ir vaikinai mokėjo ne po vieną, 
ne po dvi, bet visomis rieškučiomis. Bent trečdalis Maironio 
eilėraščių buvo perėjęs į visos tautos lūpas ir skambėjo 
drauge su liaudies dainomis.

Tauta mylėjo ir myli savo poetus, kadangi ji apskritai 
myli dainą. Tačiau su Baranausku ir Maironiu ta meilė bu
vo platesnė. Šie du vyrai buvo ir kovos poetai, kėlėjai ir 
šviesesnių takų vadovai. Ypač tai tinka Maironiui. Jis bu
vo vienas iš galingiausių mūsų laisvės troškimo žadintojų 
ir kalvių. Jis savo giesme kalė stiprų ginklą: į visą tautą 
liejo naujos Lietuvos, laisvos ir šviesios idealą. Jis buvo 
nepriklausomybės kovotojas, ir nors niekados jis nedaly
vavo mūšio lauke, jis buvo pats vertingiausias Lietuyos 
nepriklausomybės karys visa šio žodžio prasme. Jo dainos 
buvo ugnis, kovos trimitas, užsnudusiųjų prikėlimas, abe
jojančiųjų padrąsinimas. Maironis savo žodžiu tautą kėlė, 
nešė aukštyn, — ir jo viltys Išsipildė: jis savo tėvų žemę iš
vydo laisvą, hk&yetimo jungo. Jis ir mirė kaip nepriklau
somas, garbinis Balkiuos sūnus, — vienas iš stipriausių tos 
lysves^fįarbiii asnienų ^įulė'galybė .atgulė grabe: tasai vy*- 
ras, kuris savo dainos sparnais suvienijo, sustiprino tautą 
ir buvo jos kovų, tikėjimo ir prisikėlimo milžinas kalvis. Jo 
misija nepasibaigė grabe. Kūnu miręs, savo dvasia ir savo 
žodžiu jis pasidarė juo reikalingesnis ir brangesnis. Kai gat
vėmis pro jo grabą traukė priešo tankai, kai aukštai žydria
me danguje lakstė tūkstančiai raudonųjų lėktuvų, kai lie
tuvių tautos laisvė buvo sutrempta diktatoriaus Stalino į- 
sakymu ir kai būrys išgamų nuėjo vergauti Maskvai, tik
rieji Lietuvos sūnūs negirdėtoj ligšiol priespaudoj, perse
kiojimuose, kraujuose paguodą ir geresnio rytojaus paža
dą vėl rado Maironio žodžiuose. Uždraudus himną, žmonės 
tada traukė šiuos poeto posmus:

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!

Kai apmokami vadai pabėgo, kai kariuomenė ginklo 
nepakėlė ir neatliko savo paskirties, tauta spontaniškai ra
do sau vadą ir seną kovų išbandytą karį: Maironį ir jo dai
ną. Ir šiandien priešas, kuris šaudo Lietuvos vyrus ir tre
mia juos į darbus toli nuo savo tėvų žemės, labai daug už
mokėtų, jeigu kas jam padėtų užgniaužti tautos atsparumo 
ir vieningo laisvės siekimo židinį — didįjį mūsų poetą, tau
tos laisvų dienų pranašą, geresnių laikų simbolį ir kovotoją 
— Maironį. Bet jo užgniaužti nepajėgė nė nepajėgs jokia 
galybė, nors ji būtų tokia kruvina kaip GPU ar Gestapo, 
kadangi tai yra neatskiriamai įaugę į žmonių protus, šir
dis, jų meilę ir į visą lietuvių prakaitu nulaistytą žemę. Jei
gu žmonių lūpos nutiltų ar būtų užgniaužtos, dainiaus gies
mės posmus kartotų girių, kalnų ir kalnelių aidai, — tiek 
kartų jos ten yra skardėjusios!

Iš kur toji Maironio galia ir iš kur toji tautos meilė 
poetui? Pirmų pirmiausia tai rodo, kad tauta gerbia ir su
pranta dvasines ir estetines vertybes. Jos dievaitis yra ne 
automobilis, ne rasinė neapykanta, ne plikas ekonominis 
reiškinys, bet visa tai, kas žmogaus sielą puošia, kelia aukš
tyn ir daro gražesnę bei prasmingesnę. Antroj vietoj, Mai
ronis yra pilnutinis poetas. Pilnutinis poetas savyje apima 
visą pasaulį ir savo meną atremia amžinai tveriančiomis 
vertybėmis. Maironis kaip tik buvo vienas iš tų, kurio pa
saulėžiūra, giesmė ir siekimai buvo uždėti ant nepajudina
mai tvirto pagrindo ir buvo atbaigti darniu, svyravimų ir 
vėtrų nesibijančiu pastatu. Už tai ir tauta į jį atsirėmė.

Esama poetų, kurie dainuoja vien save. Esama ir to
kių, kurie rašo eiles vien apie savo tautą, ar gamtą, ar Die
vą. Toks temų pasidalinimas buvo labai žymus jauniausio
je lietuvių lyrikoje. Maironis gi savo giesmės žodžiu apima 
ir visą tautą, ir gamtą, ir Dievą, ir pagaliau savo grynai 
asmeninius išgyvenimus. Už tai ir sakome, kad Maironio 
poezijoje išreikštas gyvenimas yra visapusiškas. Maironis 
pirmoje vietoje buvo savo tautos dainius: savo žemei pra
eities, dabartinių vargų ir šviesaus rytojaus. Tai buvo pir
mutinis ir didžiausias jo kūrybos siekimas — prikelti savo 
žemę ir duoti jai laisvę. Jis tai ištesėjo, ir žmonės tarė apie 
jį: tai mūsų atgimimo poetas ir pranašas.

Kai verčiame jo knygų lapus, iš pirmos eilutės atsime
name vieną ar kitą dainą, kurios yra tarp gražiausiųjų mū
sų gamtos lyrikoje, — ar tai bus „Užmigo žemė” ar „Va
karas ant Keturių Kantonų ežero,” ar „Ant Birutės kalno.”

Iš tų lapų prabyla į mus ir patsai poetas kaip žmogus 
ir asmuo, su savo rūpesčiais, skausmais ir viltimis. Ne kar-

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunos Dubysos, 
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Graudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Ar saulė leidžias ir vakarėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tik gražybe, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiba; 
Bet dega meilės, maldos galybė, 
Senųjų amžių gyva tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę 
Graudžiai užtraukia: „Pulkim ant kelių” 
Jausmai bedievio, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

Bridgeport, Conn.
Ateinantį sekmadienį su

mos metu, vienoliktą vai. mū
sų bažnyčioje atsilankys 
Hartfordo diecezijos vysku
pas M. F. McAuliffete, D.D., 
kuris suteiks parapijos vai
kučiams, jaunimui ir suau
gusiems Sutvirtinimo Sakra
mentą. Visi turime kuo skait
lingiausiai atsilankyti į tas 
šv. mišias. Turime pripildyti 
bažnyčią, nes vyskupas ma
tys kaip mes lietuviai myli
me savo bažnyčią. Choras 
giedos lietuviškas giesmes, 
bus ir solistų.

Parapijos piknikas jau ar
tinasi. Įvyks liepos 12 d. Mon- 
treys parke, šone miesto. Ims 
tik labai trumpą laiką ten nu
vykti, tad dalyvaukime kuo 
skaitlingiausiai. Parap. cho
rai išpildys dainų programą, 
po kurios bus laimėjimas $25 
vertės dovanų.

žiuojama prie pačios vietos. 
Galima važiuoti pro Eliza
beth Route 27 ir Route 28 
nuo Elizabeth© pašto tiesiog 
į Garwood ir pasukti į Cedar 
St., kur už penkių blokų ran
dasi pikniko vieta: gražus 
miškas.

Klebonas kun. I. Kelmelis 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti į šį metinį pikniką, 
pasigrožėti gamtos grožybė
mis, pakvėpuoti tyru oru ir 
puikiai praleisti dieną.

L. Vyčių 29 kp. liepos 11 d. 
šv. Jurgio dr-jos salėje, 180 
New York Avė., rengia šo
kius, kurių pelnas karių nau
dai. Bilietai po 35c. ir, be to, 
vienas pakelis cigarečių.

Rengėjai tikisi gražios pa
ramos taip svarbiam tikslui.

K. V.

gražiai darbuojasi. Joi 
buotė lai būna pavyzdi 
soms, kad norint už 
tikslo atsiekti, reikia "įpyvarde pla- 
padirbėti. { Amerikoje ir

^navičius, Am- 
Jiy klebonas,

’ Amerikoje ir 
įjdio 28 d. mi-

greičū 
bažnyi

Dar 
čiaus 
damo 1Visi ir Visos į Piku

Vienas svarbiausių n 
mų L. M. Sekcijos—ta 
girnas gegužinės - pi 
Piknikas įvyks šį seki 
nį, birželio 28 d., gražio 
la La Salle gegužinių v 
Ąžuolyne, prie pat Šv 
ryno upės, ši vieta yra 
pramogai, lietuviui p: 
mūsų gimtojo krašto; 
ošiančių miškų pas l je.inamais 
šlamėjimą, ramų vit ”.’lvi.n.. 
upių srovenimą. Kas iL . . . -
būti malonesnio, kaii 1 Pa' A 

r < j-' Hnprn
gus laiko praleidimas 
j e, savo pažįstamų tar 
je pat vietoje ruošdai

.įrt sukak- tytj pr

pirkę t 
Židana 
vieną 1< 

jočius gimė I namais 
^miestelyje, gė laik 
jjo21d.Jo tė- esančia 
Janavičius ir klebonį 
Lvičiūtč —bu- buvo n 
pinkai. Pra- Židanav 

kun. Juozas sklypų

,-0jUarijampo- Vienas 
1 - • - - o
įrašinį luomą, I vietoj 1! 
Įstoti į kunigų ti Šv. K; 
^dangi Seinų 1908 i

Waterbury, Conn.

tą jis taria mums, kaip jam liūdna ir sunku, kaip graužia 
jį vienuma, kaip ašara nurieda iš jo mėlynų akių, kaip jo 
širdis vaitoja, draugų sužeista, kaip nelengva skirti^su my
limu žmogum, kaip žemė jo širdį gundo, kaip „laimingas 
tasai, kurs be kūno sapnavo,” kaip jo jaunystės sapnai ir 
troškimai milžiniški buvo . Drauge matome, kaip jisai pats 
save susiramina, randa jėgos Dievuje ir savo pareigų te
sėjime, kaip stojasi tvirtas ir nepalaužiamas, visos tautos 
lūkesčių atrama ir vadovu virtęs, kaip didžiuojasi savo pa
skyrimu, nes Viešpats jį pašaukė dainium, „menką paskai
tęs su dvasios^valdovais,” kaip iš susigraužimo jis tvirtai 
pakelia galvą ir drąsiai prabyla: „Bet mano — ateinantys 
metai.”

Štai koks tasai poetas: tikras žmogus, su savo sielvar
tais, bet sykiu toks tvirtas, vienalytis, nepalaužiamas ir ga
lingas. Jo galybė yra dvasios galybė, jo aštrusis kalavijas 
yra dainos žodžiai ir jo palikimas naujoms kartoms yra 
amžina tėvynės meilė ir laisva tėvų žemės buitis.

J Iš Ant. Vaičiulaičio straipsnio „Studentų Žodfio” birželio num.) 
K

Biografija. Maironis (Kun. Jonas Mačiulis) gimė 1862 m., 
spalių 21 d. Raseinių apskr. Baigęs Kaune gimnaziją, 1883 m. iš
važiavo į Kijevo universitetą ir stojo j istorijos filologijos fakulte
tą. Kitais metais perėjo į dvasinę seminariją Kaune. Čia pradėjo 
poeziją rašyti. Pirmas jo eilėraštis pasirodė 1885 m. „Aušroje.” 
1888 m. išvažiavo į dvasinę akademiją Petrapily ir ją baigė 1892 
m. Čia jis išgarsėjo savo poezija. 1892 m. Maironis buvo paskirtas 
profesorium į Kauno seminariją, o 1894 m. — j dvasinę akade
miją Petrapily, kur išbuvo 15 metų. 1909 m. jis grįžo į Kauno se
minariją rektorium. Dabar ypač daug jis padėjo lietuvybei sustip
rėti. Atidarius universitetą Kaune, jis ten dėstė teologijos ir litera
tūros dalykus. Jis buvo taip pat Kauno metropolijos kapitulas pir
mininkas. Mirė Maironis 1932 m. birželio 28 d. ir palaidotas Kau
no bazilikoje.

Raštai. žymiausi yra eilių rinkinys „Pavasario balsai” ir 
poema „Jaunoji Lietuva.” Kitos jo poemos — „Raseinių Magdė,” 
„Mūsų vargai” ir viena lenkiškai rašyta. Yra rašęs ir dramų, ypač 
vėlesniame amžiuje, po D. Karo. Tai „Kęstučio mirtis,” „Vytautas 
pas kryžiuočius” ir „Didysis Vytautas - Karalius,” o 1896 m. buvo 
dar parašęs pora libretto. Yra parašęs Lietuvos istoriją, literatūros 
istoriją, publicistikos ir stambų teologijos veikalą lotynų kalba. 
Gražiausi ir žmonių mėgstamiausi Maironio poezijos dalykai yra 
„Pavasario balsuose,” kurių išėjo keletas leidimų ir kurių pasku
tinį .spaudai parengtą leidimą okupantai bolševikai neleido iš
spausdinti. Visus savo raštus Maironis yra surinkęs į kelis tomus.
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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 
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Anna Ruseckas, Reading, Pa. -------- 1.20
J. Saldis, Bronx, N. Y. - -- -- -- -- - 1.00
J. Rasinkus, Ashley, Pa. --------- - 1.00
G. Juškaitis, Brooklyn, N. Y. - -- -- -- - 1.00
Povilas Paulauskas, Maspėth, N. Y. ----- - 1.20
Vincas Paulauskas, Maspeth, N. Y. ----- - 1.20

(Bus daugiau)

Bridgeporto miestas labai 
aptemdintas, kad vakarais 
sunku kur ir automobilium 
išvažiuoti. Važiuojant reikia 
saugotis, nes daug nelaimių 
įvyksta.

Mūsų parapijos veikėja 
Strutinskienė jau kelinta sa
vaitė serga. Linkime greitai 
išsveikti ir toliau darbuotis 
parapijos gerovei. P. Strutin- 
skai yra „Amerikos” skaity
tojai, taipgi ir kitų laikraščių 
rėmėjai.

Liepos 4-tą mūsų parapi
jos chorai dalyvaus miesto 
parade: „I Am an American.” 
Jaunų mergaičių grupė pa
šoks lietuviškus tautiškus šo
kius ir bus pasipuošusios lie
tuviškais kostiumais. Vado
vaus: A. Stanišauskas ir F. 
^Baltrušaitis.

O.

Baltimore, Md.
Praeitą savaitę, J. Muraus

kienė tapo automobilio už
gauta, guli ligoninėje. Nese
niai jos vyras autobuso suva
žinėtas mirė.

Makusienė (Vaitekūnienė) 
našlė, ruošdamos eiti į darbą 
staiga susirgo ir mirė. Jos 
duktė Suz. Makusiutė dirba 
p. Draigino siuvykloje, ku
rios darbininkai sudėjo pini
gų gėlėms ir Mišioms už jos 
sielą užprašyti. Velionė dir
bo p. Gabrielavičiaus siuvyk
loj, kurioj irgi buvo pravesta 
rinkliava gėlėms. Pas Balti- 
morės siuvėjus jau senai yra 
įsigyvenęs paprotys: įniru
siems darbininkams ar jų šei
mos nariams sumesti pinigų 
gėlėms ar mišioms. Tas tai
koma tik senesniems, ilgiau 
dirbusiems darbininkams.

J. K.

Newark, N. J.
Kviečiami į Pikniką

Šį sekmadienį, birželio 28 
d., įvyksta Newarko Šv. Tre
jybės parapijos metinis Pik
nikas, patogioje vietoje: p. 
Vaičiūno, Cranford, N. J., 
166 Division Ave., kuri vadi
nasi Meadow Grove. Pikniko 
pradžia 12 vai. Įdomi progra
ma prasidės 3 vai. popiet. 
Bus įvairūs žaidimai, laimė
jimai ir kitos įdomybės. Ge
ras orkestras gros lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Įžanga tik 35 centai.

Į pikniko vietą privažiavi
mas: Iš Newarko busai nuo 
Washington St. 47 ir 49 į 
Garwood, o iš ten tik penki 
blokai prieiti prie vietos. Bet 
išlipti reikia ant Cedar St., 
Garwood. Automobiliais rei
kia imti Route 29 ir važiuoti 
iki Springfield Ave. iki How
ard Johnson užeigos, pasukti 
po kairei ir važiuoti iki E. 
Broad St., važiuoti Broad St. 
iki Gallow Hill Road, pasuk
ti po kairei, ten seka kelias 
Division Ave. kuriuo priva

Mirė Julia Staseliunienė
Birželio 19 d. šv. Marijos 

ligoninėje, po ilgos ligos mirė 
Julia Staseliunienė, gyv. 86 
Congress Ave. Velionė Wa- 
terburyje išgyveno 37 metus, 
priklausė prie Rūtos, šv. 
Onos, Rožančiaus draugijų, 
uoliai dalyvavo parapijos vei
kime. Nuliūdime paliko vyrą 
Vincentą, sūnus: Petrą, Juo
zapą, Benjaminą, Vincentą. 
Dukteris: Oną, Alice ir J. 
Navickienę, keturis anūkus 
ir vieną anūkę; gimines: kun. 
Juozapą Martis, Gary, Ind. ir 
V. Valantėjienę, Maspeth, N. 
Y.

Birželio 22 d. a.a. J. Stase
liunienė palaidota iš Šv. Juo
zapo bažnyčios į Kalvarijos 
kapines.

Studentų draugija savo 
sekretorei Alice Staseliunai- 
tei dėl jos mylimos motutės 
mirties reiškia gilią užuojau
tą. _ ___ Koyesp,.

Paterson, N. J.

40 Valandų Atlaidai

Šį sekmadienį mūsų para
pijoje prasidės 40 vai. atlai
dai. Pamokslus sakys garsus 
pamokslininkas Tėvas Aukš
tikalnis, S. J. Prašom visų Pa1- 
tersono ir apylinkės lietuvių 
dalyvauti pamaldose.

Parapijos Piknikas

Parapijos piknikas praėjo 
labai sėkmingai, žmonių at
silankė keli šimtai, visi links
minosi prie gero orkestro. 
Bus ir pelno nemažai.

Montreal, Canada
Iš Labdaringos Moterų 

Sekcijos Veiklos

Per trumpą savo veikimo 
laiką Labdaringa Moterų 
Sekcija Raudonajam Kryžiui 
įteikė gražią $210.45 auką. 
Už šį pasidarbavimą sekcijai 
prisiųstas nuoširdus padėkos 
laiškas iš Raud. Kryžiaus at
stovų.

Birželio 12 d. parapijos sa
lėje įvyko L. M. Sekcijos su
sirinkimas. Artimiausioje a- 
teityje nutarta pasiųsti do
vanas — cigaretėmis, Angli
joj esantiems lietuviams ka
riams, kurie itin reikalingi 
mūsų atminimo, nes gyvena 
toli nuo savųjų, kuo jų padė
tis skirtinga nuo vietinių ka
rių.

L. M. Sekcijos valdyba pa
ragino visas savo nares tau
pyti nevartotinus drabužius, 
kad atėjus tokiam laikui, ka
da bus galimas susisiekimas 
su Lietuva ar su ištremtai
siais lietuviais, galima būtų 
skubi parama pasiųsti, visus 
nukentėjusius kuo greičiau
siai sušelpti.

Dėkingumo ir gilios padė
kos žodis tenka Vilimienei iš 
Ville Emard, kuri savo darbu 
ir pasišventimu sukėlė net 
$30. Vilimienė išrinkta į Pik
niko parengimo komisiją vėl

nikus K. Lietuvių Tar JBT0 vietos, ro ]jetux 
jjPlocko semi- baigta ų 
, jaigė 1892 m. įjnfa 77 

lietuvių 
bažnyčią 

’ Kun. . 
’ pat aišk: 
’ tuvybė A 
' laikyti ti 
zuotos Iii 
kur šalia 
čios stovi 
tuviška 1 
pat savo 
džios ku 
rūpinosi 
kyklos įk 
kinosios b 
vėje buvo 
naują baž: 
vo paskir 

. pos.

Parapi j< 
pradžioje 
mantauskj 
kauskas, c 
bono broli 
navičiūtė, 
dėstė lieti 
ros istoriją 
ziką. Angį 
na ameriki 
mokyklai v 
tės seserį 
Mokykloje 
apie 80 vai

Kun. J. 
pėsčiu būvi 
akrų farmą 
paskirta Iii 
kita dalis į1 
mams, likus 
sodinta apie 
dirbama. Vii 
tas šiuo me 
vertės.

Per visus 
mo 38 metui 
vičius rūpine 
mis statyboj 
biau parapij 
tautiniu iša 
sterdamiečia 
viškojo patri 
nybės palmę 
garbingai iki 
)ė jiems už t 
vijai—gražus 
[albingiausia

Apskaičiuo 
sterdamo liei 
ir įvairiems 
kalams paaul 
000.

Pats Jubilis 
danavičius, ne 
dėti prie Lieti 
gyvenimo pal 
rėmė įvairias 
ganizacijas ir 1 
lėšomis spaus 
šelpė neturtii 
vius.

sekmadienį L. M. $ 
nuoširdžiai visus kviei 
skaitlingiausiai atšilai

Pikniko programa i 
vairi ir įdomi. Bus į ;!as Į kunigus, 
lenktynės, laimėjimai 
pamarginimai. Sekcij 
rėš jau suaukojo graž įjimu /ūmasis 
vanas, kurios teks 11 $ parapijos 
jams. Visiems bus pr 
mėginti savo laimę. Į 
Sekcijos Pikniką r 
dalyvauti visos Sekei; 
rėš su savo šeimoms i 
gaiš bei pažįstamais.

Visas šio pikniko 
bus skiriamas lab( 
tikslams, tiems tikslą 
riems yra susiorgar ,'yį turim.

i gyventojai 
jjitiaus suma
ni pritarė ir

L. M. Sekcija. Savo 
kymu į šį pikniką su 
sau malonumo ir prii 
prie kilnaus labdaryb 
bo. šį sekmadienį visi 
keliaukime į Villa L

-jjjbuvopaskir-
:įko parapi-

židanavičius
^-kasiniais pa-

j Plonsko pa- 
žjg neturtin- 
?iamas jiems 
Juozas visoje 
■organizavo

jie įtindamas 
Ąžuolyną. Parengimo kėlaus gabu- 
sija nuoširdžiai dirba, įdėjimą, pa- 
Piknikas būtų vienas "is Mokytojų 
žiausių ir pasėkmin gdionu. Auk- 
Komisijai reikalinga a Juozui la- 
nuoširdžių lietuvių p; jjy mokyto
jų skaitlingas • atsĮyį s jė pašventė ■ 
Kviečiame ir laukiau a Jo dėka re-' 

Sekcijos] ™ari- 
______ _ šariatai la

žo religiniais 
:ūi ėmė eitiToronto, 0

i Juozas ži
li tik kapelio- 
$jos vikaro 
aip ir Plons- 
□i rūpinosi 
'Kno reika-

Pagerbimas ir pal 
spaudai

Gegužės 24 d. para 
Įėję įvyko pietūs, Moi 
čiams artistams p 
Dalyvavo gražus 1
nuoširdžių lietuvių. B 
McGivney savo įspū 
kalboje nušvietė para sijpmos juos 
choro reikalus, ragi ars amato, 
visus domėtis daina i j® jaunuo- 
Po jo kalbėjo P. K. K 3s j Lodzių 
V. Bubelis, A. Vaiš aį. 
Bandžius ir kiti. Apga »btus to a- 
ta, kad negalėjo dl Tam
drauge su visais mui 
žiūnas, kuris turėjo 1 akinas, 
grįžti į Montrealą.

, į®,būda-
Pietų metu buvo r< k ū0_ 

aukos savo spaudos gayo
Viso pinigų surii 1904 

dol. 87c. Iš parengiu į, atva_ 
buvo pusiau su ] 
spaudos paramai pas s , . 
dol., didesnė pelno da • 
dra suma spaudai i Ls . .' 
susidaro: $76.87. Vis ^Clus lai‘ 
mėjams ir aukotoja - 
dingiausias ačiū. | ^P1!'

Prityrusios š e i m » 
pagamino tikrai skai 
gius, kurių visiems 
tektinai. Pietų sui &joatvy- 
daug pasidarbavo: P 
P. Kalinauskas, P. | 
nas, P. Jurtis, P. Gn 
nė, Bepirštienė, F. į 
tienė, P. Motejunieni ^{ra^ymui 
lavan, Grubavičiutė t 
Biznieriui P. J. Gn Ijįjį 
širdingai dėkojamai K k 
tą ir kitus dalykus 
padarytą didelę nuo

Koncerto ir Pietų s„ 
mui darbavosi Aušr . Jis klc- 
pirmininkas F. Kun< į^Ogana 
choro vedėjas bei p 
vargonininkas F. M<

Karo Bonai užtiki 
rikos saugumą. Ar 
jįj įsigijai?

. .....

šb jaunuo

li grįžę at-

^avičius

-ŪU8, būda-
- ir no- 

$ėti savo

kunigų

& Angelų 
.-upijos 

: kleboną,

'Unijos lie-

vysku- 
J. Žida- 

Į organi- 
■s klebonu.

JU žida-

; lietuvių 
J

le-

^turėjo 
ponijos, 

L1* aaujo 
K. i.

K 
D bažuy- 
uPamal- 
plepa-

Rašy

Kun. J. Židar

visuomenininkž 
bus rašytojas, 
raštais jis žino: 
je ir Lietuvoje.

Gerb. Jubili 
Juozas, prade jc 
kęs į Ameriką, 
veikalas buvo 
„Ubagų Akader 
jis yra sukūręs 
40 scenos veik 
buvo statomi L 
merikop -
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ošimai
soma, kad 
tikslo at^ 
padirbį

KUN. JUOZAS ŽIDANAVIČIUS
pačios vietos. 
)ti pro Eliza- 
r ir Route 28 
3 pašto tiesiog 
>asukti į Cedar 
ikių blokų ran- 
vieta: gražus

Visi h d
Vienas J 

mųL.U^ 
girnas gę 
Piknikas į? 
nį, birželio 
laba Salk

jin. J. Židanavičius, Am- 
>damo lietuvių klebonas, 
•ijų Juozo slapyvarde pla- 

žinomas Amerikoje ir 
tuvoje, birželio 28 d. mi- 
:unigystės 50 metų sukak-

un. I. Kelmelis 
lietuvius atsi- 

metinį pikniką, I Ąžuolyne, J 
amtos grožybė- ryno upės.: 

pramogai, | 
mūsų g®: 
ošiančių t 
šlamėjimą, 
upių srovę

amtos grožybė- 
oti tyru oru ir 
sti dieną.

) kp. liepos 11 d, 
>jos salėje, 180 
Lve., rengia šo- 
elnas karių nau- 
po 35c. ir, be to, 
is cigarečių, 
ikisi gražios pa
garbiam tikslui.

K. V.

Jaunystė
tun. J. Židanavičius gimė 
tuvoje, Seirijų miestelyje, 
6 m. rugpiūčio 21 d. Jo tė- 
i— Juozas Židanavičius ir 
e Zmuidzinavičiūtė — bu- 
pasiturį ūkininkai. Pra- 
s mokyklą kun. Juozas 
:ė gimtiniame miestelyje; 
aigęs įstojo į Marijampo- 

Pajutęs pa-f**.! gimnaziją.
je patrik * dvasinį luomą, 

nikus K. |jį

ury, Conn.

as nutarė stoti į kunigų 
. ./nariją, Kadangi Seinų 

narijoje nebuvo viet0Si 
Ttr!rs *st°j° i plocko semi- 
SKaitlngii-Įją, įurįą baigė 1892 m.

i Staseliunienė ’ 
9 d. Šv. Marijos 
>o ilgos ligos mirė 
Liunienė, gyv. 86 
.ve. Velionė Wa- 
įgyveno 37 metus, 
prie Rūtos, Šv. 
mčiaus draugijų, 
avo parapijos vei- 
idime paliko vyrą 
iūnus: Petrą, Juo- 
i aminą, Vincentą. 
Oną, Alice ir J. 
, keturis anūkus 
ūkę; gimines: kun. 
artis, Gary, Ind. ir 
jienę, Maspeth, N.

vairi ir fe Kunigas
lenktynės,; )s įšventintas į kunigus, 
pamargiiį jUOzas tuoj buvo paskir
as jau siię rikaru į Plonsko parapi- 
yanas, t Su užsidegimu jaunasis 

as griebėsi parapijos
mėginti s?| 
Sekcijos į 

alyvautir 
rėš su savo 
gaiš bei fe

Visas ®

dienraštis paduoda žinią, kad 
iš Rygos pasisekė pabėgti žy
miems žydų veikėjams: prof. 
S. Dubnovui, rabinui Nurok, 
prof. Mine. Dubinui, Vaika- 
par ir dar 8.

Jie tai galės įnešti šviesos 
į žydų padėtį Baltijos kraš
tuose. Iki šiol jokių žinių iš 
žydų gyvenimo nebuvo. Ne
buvo dėl suprantamų prie
žasčių :žydai izoliuoti į getą, 
kuris aptrauktas spyliuota 
viela ir apstatytas gestapo 
sargybomis. Nei jiems lei
džiama išeiti, nei su jais su
sisiekti. Nusižengusiems gra
soma mirties bausmė. Ir ne 
tik grasoma, bet kai kurie 
geros širdies lietuvių bandy
mai per tvorą permesti kepa
lą duonos pasibaigė liūdnai— 
jie sargybinių buvo nušauti

S. J. žemaitis

Žemaičiu Žeme
Žemaičių kraštas gintaru dabintas,
Žemaičių kraštas rūtom apsodintas;
Žemaičių žemė vien kalvos ir slėniai,
Žemaičių žemė žemaitėliam vieniem.

greičiausiai pastatyti savo 
bažnyčią.

Dar prieš kun. J. židanavi
čiaus atvažiavimą, Amster
damo lietuviai bažnyčiai sta
tyti prie Eagle St. buvo nu
pirkę tris lotus. Greta jų kun. 
Židanavičius nupirko dar 
vieną lotą su dviem mediniais 
namais, kurių viename įren
gė laikiną bažnyčią, o už jo 
esančiame kitame name — 
kleboniją, šie lotai bažnyčiai 
buvo nepatogūs. Todėl kun. 
Židanavičius nupirko žemės 
sklypą su dviem mūriniais 
namais 260 ir 262 E. Main St. 
Vienas iš jų paruoštas klebo
nijai, o kitas nugriautas ir jo 
vietoj 1907 m. pradėta staty
ti Šv. Kazimiero bažnyčia.

1908 m. nauja Šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčia buvo už
baigta ir iškilmingai pašven
tinta. Tuo būdu Amsterdamo 
lietuvių svajonė turėti savo 
bažnyčią išsipildė.

Kun. J. židanavičius taip 
pat aiškiai numatė, kad lie
tuvybė Amerikoje galės išsi
laikyti tik dėka gerai organi
zuotos lietuviškos parapijos, 
kur šalia lietuviškos bažny
čios stovės gerai vedama lie
tuviška mokykla. Todėl nuo 
pat savo klebonavimo pra
džios kun. J. Židanavičius 
rūpinosi ir lietuviškos mo
kyklos įkūrimu. Jau prie lai
kinosios bažnyčios Eagle gat
vėje buvo mokykla. Pastačius 
naują bažnyčią, mokyklai bu
vo paskirtos didesnės patal
pos.

Parapijos mokyklą pačioje 
pradžioje vedė varg. P. Ka
mantauskas, varg. S. Ra
kauskas, o nuo 1913 m. kle
bono brolio duktė Ona Žida- 
navičiūtė, kuri mokykloje 
dėstė lietuvių kalbą, Lietu
vos istoriją, geografiją ir mu
žiką. Anglų kalbė dėstė vie
na amerikietė. Nuo 1931 m. 
mokyklai vadovauja lietuvai
tės seserys Pranciškonės. 
Mokykloje šiuo metu yra 

; apie 80 vaikų.

Kun. J. Židanavičiaus rū
pesčiu buvo nupirkta ir 52 
akrų farmą, kurios dalis yra 
paskirta lietuvių kapinėms, 

i kita dalis įvairiems parengi
mams, likusioji dalis yra ap
sodinta apie 50 vaismedžių ir 
dirbama. Visas parapijos tur
tas šiuo metu turi $160,000 
vertės.

Per visus savo klebonavi
mo 38 metus kun. J. židana
vičius rūpinosi ne tik įvairio
mis statybomis, bet dar la
biau parapijiečių religiniu ir 
tautiniu išauklėjimu. Am- 
sterdamiečiai nusipelnė lietu
viškojo patriotiškumo pirme
nybės palmę Amerikoje ir ją 
garbingai iki šiol neša. Gar
bė jiems už tai. O visai išei- 

i vijai—gražus, šviesus ir iš- 
; kalbingiausias pavyzdys.

Apskaičiuojama, kad Am
sterdamo lietuviai Lietuvos 
ir įvairiems tautiniams rei
kalams paaukojo apie 
000.

i Pats Jubiliatas, kun. 
danavičius, norėdamas 
dėti prie Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo pakėlimo gausiai 
rėmė įvairias kultūrines or
ganizacijas ir draugijas, savo 
lėšomis spausdino knygas, 
šelpė neturtingus mokslei
vius.

KUN. JUOZAS ŽIDANAVIČIUS, 
šį sekmadienį, birželio 28 d. mini kunigystės auksinį 
jubiliejų.

Vakarus skalauja Baltija gražioji, 
Rytuose Aukštaitija—sesutė brangioji; 
Amžiais šioj padangėj gyveno lietuvis, 
Amžiams čia žemaitis paliks kaip ir buvęs.

Žemaičių žemėj ąžuolai žaliuoja,
Žemaičių žemę milžinkapiai kloja;
Žemaičių dirvoj granitas pasėtas, 
Žemaičių būdas todėl yra kietas.

Nėra pasauly tokios galybės,
Kuri negerbtų žemaičių vienybės; 
Žemaitijos žemėj negyvuos nieks kitas! 
Žemaitija miela, tu esi granitas.

APIE ŽYDŲ ŽUDYMU VILNIUJE
vietoje. Ir lietuvių spauda 
apie žydų gyvenimą privers
ta tylėti, lyg jų Lietuvoje iš 
viso nebūtų. Geto ir visi žy
du gyvenimą reguliuojanti į- 
statymai ne lietuvių sukurti 
ir ta sritis išimta iš Lietuvių 
kompetencijos. Žydus tvarko 
gestapo.

Štai kodėl mes giliai už
jaučiame žydams, bet padėti 
jiems ne mūsų galioje. Ban
dėme padėti Amerikos žy
dams žiniomis apie jų gimi
nes Lietuvoje (kai dar U.S.A, 
nebuvo kare su Vokietija), 
bet mūsų pastangos nepasi
sekė: jokių žinių gauti neį
manoma.

Lietuvos generalinis kon
sulas atsilankė „New York 
Times” redakcijoje, kur ir 
paaiškino padėtį, pareikšda
mas, jog Lietuva okupuota, 
jokios „autonomijos,” kaip 
kai kuri spauda kad rašo, ne
turi, visa valdžios galia yra 
okupantų vokiečių gen. ko
misaro rankose ir už jokias 
keno nors žudynes, jei tokios 
buvo, lietuvių tautos žmones 
negali būti atsakingi. Lietu
vių kaltės yra tiek pat, kiek 
senovės prūsai atsakingi už 
„Prūsijos’1 vokiečių- 
mus dabar.. Lietuviai gi pa
tys, gal mažiau už žydus, irgi 
kenčia nuo okupantų.

Mes žinome, kad Vilnija 
savinama vienos valstybės ir 
kad visą Lietuvą savinasi vėl

„The New York Times” 
birželio 16 d. turėjo prane
šimą, gautą telefonu iš 
Stockholmo, iš savo nuolati
nio korespondento Bernard 
Valery, apie masinį žydų Vil
niuje žudymą.

Visas pranešimas remiasi 
vieno asmens, lenko, neva 
pabėgusio iš Vilniaus per 
Varšuvą ir Gdynią į Stock
holm^, tvirtinimu. Tam pa
bėgėliui pasisekę pasislėpti 
išplaukiančiame iš Gdynės į 
Švediją laive. Dar gegužės 24 
d. jis buvęs Vilniuje ir matęs 
savo akimis, kad nuo gegužės 
7 d. iki 20 d., 12-13 dienų, iš
žudyta 60,000 žydų. Jo žo-

džiais, egzekucija įvykdyta 
specialės lietuvių policijos, 
suformuotos iš Lietuvos vo
kiečių bei kvislingų. Gegužės 
7 d. prasidėjusi egzekucija. 
Žydai, vyrai, moterys ir vai
kai, buvo paimti iš Bokšto 
geto kvartalo ir gabenami 
trokais į Panerių priemiestį 
ir ten žudomi kulkosvaidžių 
ugnimi. Egzekucija buvusi 
tęsiama kas naktį iki gegu
žės 20 d. Dar toliau: dieno
mis po to „darbo” policija 
rinko savo aukų drabužius ir 
juos pardavinėjo. Dvidešimts 
tūkstančių naudingų profe
sionalų, kaip gydytojai, mok
slininkai ir darbininkai spe
cialistai, išvengę egzekucijos. 
Nei vokiečių kariškiai, nei 
gestapo vyrai nedalyvavę ta
me darbe, bet ir nekliudę.

Pats korespondentas sako, 
kad dabar tą žinią patikrinti 
negalima.

Naciai gana pasižymėjo 
žiaurumu visuose okupuotuo
se kraštuose, ypatingai nuo 
to nukentėjo žydų tauta, tad 
mes neliečiame paties žudy
mo fakto, bet mes turime 
griežtai pasmerkti lengvabū
diškai mestą apkaltinimą, 
kad lietuvių tautos žmonės 
galėjo dalyvauti tokiose žu
dynėse, nors jie ir pavadinti 
kvislingais. Mes tikimės, kad

Iki šiol yra atspausdintos 
sekančios Komedijos: Miku
tis ir Genutė, Mažas Kryže
lis, bet Sunkus, Gudrus ap
gavikas, Geras latras, Tris
kart bandytas, Penkis kartus 
vienas bus vienas, Bajoras 
gaidys, Pragaro ir dangaus 
prieangy, Ubagų akademija, 
Ubagų balius, Elgetų gudru
mas, Liuciperis ir pragaro 
karalienė, Cingulingu, Mote
rims neišsimeluosi ir k. Tra

gedijos: Orleano Mergelė, šv. 
Akvilina, Šv. Cecilija, Šv. 
Tarcizijus. Dramos: Šv. Jo
nas ir Erodijada, Juozapas 
Teisingasis, Ugnimi ir kardu, 
Meilės galybė, Liurdo Berna
deta, Jaunosios Lietuvos 
šventė.

Be to, kun. J. Židanavičius 
sukūrė daug giesmių. Gies
mes su melodijomis jis išlei
do atskira knyga „Naujasis 
giesmynėlis” (keturiose da
lyse). Nemaža Seirijų Juozo 
religinio ir patrijotinio turi
nio eilėraščių atspausdinta 
lietuvių laikraščiuose. Dau
gumas kun. J. židanavičiaus 
raštų yra dar rankraščiuose 
ir laukia leidėjo.

Neseniai kun. J. židanavi
čius išleido platų apologetinį 
veikalą „Tikėjimo Skydas,” 
kurio ir angliškas vertimas 
jau yra paruoštas spaudai.

Taip dirbo kun. J. židana
vičius per 50 savo kunigys
tės metų, nesigailėdamas nei 
savo jėgų, nei savo sveikatos.

Už didelius nuopelnus Baž
nyčiai ir Tėvynei gerb. Jubi
liatas yra apdovanotas įvai
riais ordinais. Kai 1917 m. 
kun. J. židanavičius šventė 
25 metų kunigystės jubiliejų, 
Šv. Tėvas Benediktas XV ta 
proga jį apdovanojo ordinu 
„Už Bažnyčią ir Popiežių.” 
1931 m. gerb. Jubiliatui lan
kantis Lietuvoje, Lietuvos 
vyriausybė jam suteikė Lie
tuvos Nepriklausomybės me
dalį, o po kelerių metų—Vy
tauto Didžiojo 3-j o laipsnio 
ordiną.

Šiemet birželio 28 d. kun. 
Juozui židanavičiui šven
čiant 50 metų kunigystės Ju
biliejų, visi jo draugai, prie? 
teliai ir parapijiečiai linki 
gerb. Jubiliatui ilgiausių me
tų ir gausios Dievo Palaimos!

m. Juozas Židanavičius 
losi ne tik dvasiniais pa
lečių reikalais, bet ir 
rijaliniais. Plonsko pa- 
oje buvo daug neturtin

ius skifenonių; norėdamas jiems 
ii, kun. Juozas visoje 
)ijoje s u o r g a n izavo 
jų šelpimą. Visi turtin
ai Plonsko gyventojai 
J. Židanavičiaus suma
nui pilnai pritarė ir 

bo. Šį st oriai padėjo.

riems yn

kymuiq •4i

22 d. a.a. J. Stase- 
daidota iš Šv. Juo- 
yčios į Kalvarijos

ų draugija savo 
Alice Staseliunai- 

s mylimos motutės 
iškia gilią užėjau- 

Koresp.

rson, N. J.

keliaut 
Ąžuolyną ) 
sija nuo® 
Piknikas kj 
žiausiiĮii;

visų bažnyčių išvaryti rado 
prieglaudą Šv. Mikalojuj.

„27 metus sunkiomis sąly
gomis nepasitraukdamas iš 
savo vietos dirbo kun. Čibi
ras. Paskutiniais savo darbo 
metais jis atrodė lygiai pa
slankus ir pareigingas, kaip 
ir pirmaisiais. Su kun. Čibi
ru gyvenimo pabaiga užsiver
čia Vilniaus lietuvių religinio 
gyvenimo viena knyga. Jo šv. 
Mikalojuj niekas kitas nebe- 
pavaduos, kaip kun. Tumo 
nepavadavo Vytauto bažny
čioj Kaune. Ir iš viso šv. Mi
kalojuj, po 40 metų lietuvių

skupas, į v e rtindamas 
J. Židanavičiaus gabu- 
ir jo pasiaukojimą, pa- 
I jį Skempės Mokytojų 
bari jos kapelionu. Auk- 
I darbas kun. Juozui la
te, tiko. Jaunųjų mokyto- 
iuklėjimui jis pašventė 
(Savo jėgas. Jo dėka re- 
B gyvenimas seminari- 
tttgijo. Seminaristai la- I susidomėjo religiniais 
mais ir uoliai ėmė eiti 
Sakramentų.

Pagertė mpėse kun. Juozas Ži- 
! ičius ėjo ne tik kapelio- 
3t ir parapijos vikaro 
;as. čia, kaip ir Plons- 
s ^nuoširdžiai rūpinosi 
į sielos ir kūno reika- 
Norėdamas pagerinti 
)ės parapijiečių ekono- 

McGivutj jadėtį, jis rūpinos juos 
' " . rti kurio nors amato.

s siuntė juos į Lodzių 
is austi, kad grįžę at- 
Skempes ir kitus to a- 
jamokyti galėtų. Tam 
kun. J. židanavičius 

o ir audimo mašinas.

, J. Židanavičius, būda- 
idelis patriotas ir no- 
is labiau padėti savo 

aukosi iams lietuviams, 1904 
p ko Skempes ir atva- 

buvo 
spaudos? 
dol,did£ 
dra snt 
susida®' 
mėjains 
dingi^

Prit^ 
pagauk- 
gins, 
teW: 
daugp^ 

P.KF 
nas,P- 
nė, Bf'' 
ienė. , 
avan. ’

iirdio^’j 
tą ir < (

nuoširdh,.| 
ją 
Kviečiam:

Randų Atlaidai

nadienį mūsų para- 
asidės 40 vai. atlai- 
okslus sakys garsus 
ninkas Tėvas Aukš- 
S. J. Prašom visų Pa1 
.r apylinkės lietuvių 
i pamaldose.

apijos Piknikas

įjos piknikas praėjo 
kmingai. žmonių at
želi šimtai, visi links- 
prie gero orkestro. 
ielno nemažai.

Įėję įvyk: 
čiams r. 
Dalyvavo 
nuošiit.

treal, Canada

kalboje a kurio nors amato, 
choro Ki ;ęs gabesnius jaunuo- 
visus dos 
Po jo bK. 
V. But 
Bandaus-

ibdaringos Moterų 
ekcijos Veiklos

Tumpą savo veikimo 
Labdaringa Moterų 
Raudonajam Kryžiui 

gražią $210.45 auką, 
asidarbavimą sekcijai 
tas nuoširdus padėkos 
iš Raud. Kryžiaus at-

drauges' 
žiūmfc

Pietį)

VILNIUJE PALAIDOTAS KUN. ČIBIRAS

31io 12 d. parapijos sa- 
/ko L. M. Sekcijos su
mas. Artimiausioje a- 

nutarta pasiųsti do-
— cigaretėmis, Angli- 
intiems lietuviams ka- 

kurie itin reikalingi 
atminimo, nes gyvena 
io savųjų, kuo jų pade- 
irtinga nuo vietinių ka-

vĮ,e£ekcijos valdyba pa- 
3 visas savo nares tau- 
levartotinus drabužius, 
tėjus tokiam laikui, ka
is galimas susisiekimas 
ietuva ar su ištremtai- 
lietuviais, galima būtų 

. parama pasiųsti, visus 
atėjusius kuo greičiau- 
sušelpti.
kingumo ir gilios padė- 
sodis tenka Vilimienei iš 
Emard, kuri savo darbu 

asišventimu sukėlė net 
Vilimienė išrinkta į Pik- 
parengimo komisiją vė

Ameriką. kur tada bu
lelis lietuvių kunigų 
tas. Atvykęs Ameri- 
in. J. židanavičius lai- 
psigyveno pas Angelų 
nės lietuvių parapijos 
yne, N. Y., kleboną, 
Varnagirį.

įerdamo kolonijos lie- 
sužinoję apie jo atvy- 
;uoj kreipėsi į vysku- 
šydami kun. J. Žida- 
i paskirti jų organi- 
ds parapijos klebonu, 
as lietuvių prašymui 
pritarė, kun. J. žida- 
B, atvykęs į Amster- 

!' 'Rlgai netrukus, buvo 
p paskirtas lietuvių 

. Jps klebonu.

ąir^'įJ- Židanavičiaus kle- 
jad^P0 Pra-džia buvo gana 
K0<^

mui 
pinoi^j 
choro 5

$60,-

J. ži- 
prisi-

riko5 ų.

lietuviai dar neturėjo 
tyčios, nei klebonijos, 
rą reikėjo iš naujo 
i Kurį laiką kun. J. 
ičius gyveno lenkų 
oje ir lenkų bažny- 
tuviams laikė pamal- 
I tai buvo labai nepa- 
Aplinkybės vertė ko

Rašytojas

Kun. J. Židanavičius yra ne 
tik geras organizatorius ir 
visuomenininkas, bet ir ga
bus rašytojas. Savo gausiais 
raštais jis žinomas Ameriko
je ir Lietuvoje.

Gerb. Jubiliatas, Seirijų 
Juozas, pradėjo rašyti atvy
kęs į Ameriką. Pirmasis jo 
veikalas buvo komedija 
„Ubagų Akademija.” Iki šiol 
jis yra sukūręs daugiau kaip 
40 scenos veikalėlių, kurie 
buvo statomi Lietuvos ir A- 
merikos scenose.

Kauno dienraštis „Į Lais
vę” įdėjo Dr. A. Juškos para
šytą a.a. kun. Krištupo Čibi
ro, žuvusio Vilniuje, biogra
fiją.

„Kun. K. Čibiras gimęs 
1888 m. gruodžio 14 d. Radei- 
kiškėse, Daugėliškio v., Šven
čionių apskr., vadinasi, buvo 
grynas vilnietis. Baigęs 1911 
m. Vilniaus kunigų seminari
ją, įstojo į Petrapilin nukel
tą Lietuvos dvasinę semina
riją, kurią baigė 1915 m. teo
logijos magistru. Pavikara
vęs dvejetą metų Vilniuje, ė- 
mėsi pedagoginio darbo Vil
niaus lietuvių gimnazijoje ir 
pedagoginiuose k u r s u o se. 
Nuo. 1920 m. vėl dirbo para
pijinį darbą vienintelėj nera- 
joninėj lietuvių Šv. Mikalo
jaus parapijoj, eidamas kle
bono pareigas ligi pat savo 
mirties. Drauge jis dar la
biau įsitraukia į švietimo, 
labdarybės, blaivinimo ir kt. 
darbą. 1926 m. jis imasi va
dovauti lietuvių seminarijai, 
tačiau neilgai, nes lenkų ad
ministracija ją uždaro, o jį, 
direktorių, pasodina į Lukiš
kes. Vėliau jį matome pirmi
ninkaujant lietuvių švietimo 
„Ryto” draugijoje - vilniškė
je ir švenčioniškėje. Be to, 
jis mokytojauja Vilniaus ir 
Švenčionių gimnazijose ligi iš 
jo atima „moralumo pažymė
jimą,” tariant, pripažįsta jo 
politinę lenkams neištikimy
bę ir atima teisę mokyti.

„Kun. K. Čibiras pergyve
no „Ryto” draugijų augimą 
ir sunaikinimą. Lenkams 
pradėjus lietuvių švietimo 
darbą griauti, K. Čibiras ran
kų nenuleido: kovojo dėl 
kiekvienos mokyklos, dėl 
kiekvienos skaityklos; kur 
nebebuvo kitos išeities, ten 
bent palikdavo privatinį mo
kytoją. Šiandien vidutinės 
miesto ir kaimo šviesuome
nės Vilniaus krašte netrūks
ta. Jai atsirasti sunkiausio
mis politinėmis ir materiali
nėmis Vilniaus krašto gyve
nimo sąlygomis daugiausia 
padėjo velionis. Velionis bu
vo taip pat kone nuolatinis 
Vilniaus Lietuvių Laikinojo 
Komiteto narys. Jis taip pat 
centralizavo visų lietuvių or
ganizacijų veiklą.

„Būdamas lietuvių parapi
jos klebonu, jis rūpinosi jų 
ne tik religiniu bei doriniu, 
bet ir tautiniu gyvenimu. 
Sunkiausiomis Bocianskio ir 
Vinickio valdymo valando
mis lietuviai rasdavo šv. Mi
kalojuj suraminimo ir para
mos.

„Būdamas kuklaus ir to
lerantingo būdo, kun. Čibiras 
buvo mylimas visų lietuvių ir 
ne tik jų, bet ir gudų ir net 
padoresnių lenkų. Laisvama
niai vertindavo jo pasišven
timą, tiesų būdą ir atsidėji
mą viešosioms pareigoms ir 
ypač lietuvybės reikalams. 
Gudai buvo dėkingi, kad iš

globos, derėtų likti religiškai 
tautine šventove - paminklu, 
leidžiant kasdieniam gyveni
mui išsilieti didesnėmis 
Vilniaus bažnyčiomis: Šv. 
Jonu, Bazilika, Aušros Var
tais, šv. Kazimieru ir kito
mis.

„Š. m. kovo 23 d. mirtis iš
tiko šį neeilinį lietuvį. Kovo 
26 d. tūkstančiai vilniečių jį 
palydėjo į mirusiųjų tarpą 
pas Basanavičių, Čiurlionį, 
Vileišį ...”

Apie a.a. kun. Kr. Čibiro 
laidotuves rašoma:

Kovo 26 d. Vilniuje, Rasų 
kapuose, buvo palaidotas tra
giškai žuvęs kun. Kr. Čibiras, 
žinomasis Vilniaus lietuvių 
visuomenės veikėjas.

Velionis buvo pašarvotas 
Šv. Jono bažnyčioje, kur įvy
ko iškilmingos pamaldos, į 
kurias atsilankė tūkstančiai 
vilniečių. Prie karsto buvo 
sukrauta daugybė vainikų. 
Per pamaldas giedojo Vil
niaus Filharmonijos choras.

Vakarop velionis buvo iš
lydėtas į kapines. Gedulinga 
eisena nusitiesė kelis kilome
trus. Priešakyje buvo neša
ma daug vainikų su įvairiau
siais įrašais. Po jų ėjo moks
leivija ir jaunimas, kurio di
delis bičiulis velionis buvo. 
Toliau aukštųjų mokyklų: 
jaunimas ir Vilniaus visuo
menės atstovai su burmistru 
K. Dabulevičiumi. Po to, or
kestras, o už jo buvo vežami 
velionies ir kitų žuvusiųjų 
karstai, už kurių dešimttūk
stantinės vilniečių minios.

Rasų kapuose kalbėjo kun. 
Bieliauskas, adv. A. Juknevi
čius, Vilniaus universiteto 
studentų atstovybės pirmi
ninkas Urbonas, kun. Pana
vas ir kt.

Kun. Kr. Čibiras palaidotas 
šalia Dr. J. Basanavičiaus 
kapo.

ir dabartiniu metu galima 
bus įnešti kiek šviesos į tą 
lenko pabėgėlio paduotą isto
riją.

„Novoje Ruskoje Slovo” 
kiek sutrumpintai paduoda 
tą žinią. Kitoje vietoje to pa
čio birželio 16 d. numerio

kita valstybė, tad gal tame 
vieno žmogaus mestam ap
kaltinime lietuviams glūdi 
noras lietuvius žmones nuda
žyti pronaciai ir antisemitais, 
kad laimėtų pasaulio opiniją 
savo siekiams?

LSKSZ.

PABALUS PAŽĮSTA KOMUNIZMU
„The Fortnightly,” Angli

jos žurnalas, balandžio mėn. 
įdėjo H. Foster Anderson 
straipsnį „Soviet Russian 
Collaboration,” kuriame ra
šoma:

„Baltijos tautų žmonės 
buvo labai paprasti kurie te
norėjo laisvai, savu būdu, 
tvarkyti savo reikalus. Todėl 
jie kariavo lygiai prieš vo
kiečius ir prieš rusus. Jie iš
gujo iš savo šalių komuniz
mą dėl to, kad, gyvendami 
keletą generacijų po carų 
valdžia, jie pažino komuniz
mą tokį, koks jis buvo, bū
tent, kaip tautinį rusų sąjū
dį.

„Jeigu pokariniam Euro
pos atstatyme Pabalčio tau
tos būtų inkorporuotos į So
vietų Sąjungą, tada lietuvių, 
latvių ir estų galutinas liki
mas gali būti suprantamas. 
Rusų pasaulėžiūra nepripa
žįsta nei asmens, nei tautos 
vidujinių teisių. Nors jis pri
leidžia sąžinės laisvę, bet pa
neigia teisę organizuoti baž
nyčią; lygiai leidžia visokios 
kalbos vartojimą, bet nelei
džia tautinės organizacijos. 
Dėl tų priežasčių lietuviai, 
latviai ir estai būtij atplėšti 
nuo savo krašto ir išblašky
ti Sovietų Rusijoje, kur kiek
vienas turės Sovietų' piliečio 
teisę susikurti tokią padėtį, 
kuri atitinka jo sugebėji
mus. Jis galės kalbėti gimti-

ne kalba, bet negales organi
zuoti gimtinio krašto . . .

,Ar angliškai kalbančios 
tautos pagelbės Europos tau
toms sudaryti savas valsty
bes? Bandymas ateis, kai 
bus sprendžiamos Sovietų va
karų sienos. Baltijos valsty
bės yra simbolinės. Jokia 
tauta, išauklėta Europos tra
dicijose, negali pasirinkti 
Sovietų gyvenimo būdo. Ati
duoti Sovietams bent kokią 
Europos tautą, reiškia even
tualiai tuos gyventojus, kaip 
europiečius sulikviduoti.”

Pastebėtina, kad aukščiau 
suminėtos mintys yr asmens, 
kuris ilgus metus gyveno So
vietuose ir buvo Lenkų šelpi
mo komisijos atstovas Lietu
voje. Jis ten buvo tuo metu, 
kai Lietuva buvo rusų oku
puota ir pasiliko iki 1941 me
tų vasario mėnesio, kada per 
Maskvą ir Vladivostoką su
grįžo į Angliją.

„MALDŲ ŠALTINIS”

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

ti, kad šiomis dienomis kun. 
Dr. Vitas Martusevičius mi
nėjo savo 10-ties metii kuni
gystės sukaktį, mokslo laips
nio įsigijimą, vardadienį ir 
vienerių metų klebonavimo 
sukaktį.

Kun. Dr. V. Martusevičius 
yra gimęs Minersville, Pa., 
kur jo artimieji ir šiandien 
ten tebegyvena. Dar jaunas 
Vitas neteko tėvelių, bet ge
roji teta jį globojo kaip sa
vo sūnų. Pamatę jo gabumus 
ir pašaukimą į dvasišką luo
mą, net kitataučiai padėjo 
siekti mokslo.

Baigęs pradinius mokslus, 
išvažiavo į Romą eiti aukš
tųjų mokslų. Ten baigė semi
nariją, universitetą, gavo 
Daktaratą. Gyvendamas Ro
moje giliai suaugo su religi
niu gyvenimu, pamaldumu. 
Studijuodamas drauge su į- 
vairių tautų studentais, iš
moko svetimų kalbų: italų, 
prancūzų, vokiečių.

Atostogų metu lankydavo 
Europą. Bet mieliausiai va
žiuodavo į savo tėvų šalį — 
mielą Lietuvą. Jis ją kelius 
kartus aplankė, pažino Lie
tuvos gamtą ir lietuvius. To
dėl jis Lietuvą ir lietuvius 
myli visa savo jauna širdimi. 
Lietuvišką veiklą remia ir 
palaiko, šv. Kazimiero Sese
rų Akademiją Viloj visada 
susilaukia jo paramos. Kada 
ruošiamos kokios iškilmės ar 
pagelba Lietuvai ar lietu
viams, jis visada nuoširdžiai 

__Štai—ir „Amerikos” 
įnikui suruošti prisidėjo 

visomis savo jėgomis, pats 
lankė susirinkimus, skelbė, 
platino knygutes. Tik tą die
ną pasitaikiusios primicijos 
sutrukdė plačiau visai para
pijai dalyvauti piknike.

Per dešimtį metų kunigys
tės dirbo ir veikė lietuviško
se parapijose, nors trumpą 
laiką buvo paskirtas kitatau
čių parapijose. Ilgiausią lai
ką išbuvo šv. Kazimiero pa
rapijoj Philadelphijoj—7 me
tus. Iš čia iškeltas klebonu 
į Šv. Jurgio liet, parapiją. 
Kazimieriečiams paliko gra-

žiausią atminimą. Ir šian
dien, kai jis pasirodo, visi 
džiaugiasi ir linksminasi, nes 
taip visi gerbia ir brangina 
jį. Gerai, kad netoli iškėlė, 
kad vis dar gali pasimatyti 
ir susitikti.

Birželio mėn. 15 d. kun. Dr. 
Martusevičius minėjo savo 
vardines, birž. 19 d. vienų me
tų klebonavimo sukaktį. Vi
są tą paminėjimą gražiai su
ruošė parapijos seserys pran- 
ciškietės su savo mokiniais. 
Buvo pritaikyta programa. 
Linkime susilaukti sidabri
nio jubiliejaus.

Dr-gas.

kad jau jie skaitė ir rašė lie
tuviškai, o kalbėti mėgino 
visi. Tai tikrai didelis nuopel
nas lietuvių kalbai. Jos mo
kymas ir auklėjimas buvo 
persunktas didele Dievo ir 
Jėzaus Širdies meile. Vaikai 
pergyveno didžią dievišką 
meilę.

I

Tel. DEW. 5136
t 
I
I 
I

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

*—

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA Į
• Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.»
• Direktorius J
. ANTANAS DŽEKAS Į
■ 3619 East Thompson Street ■
Į Philadelphia, Pa. Į

Telefonuokite: Regent 2937

$ Tel. REGent 8881

| Juozas Balinskas |
§ LAIDOTUVIŲ |

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St.,

§ Philadelphia, Pa.

VĖLIAVŲ DIENA IK 
LIETUVIAI

Šią dieną lietuviai Fernon 
gatvėj tikrai įspūdingai pa
minėjo. Mat, ten beveik iš
imtinai lietuvių apgyventa. 
Todėl jie susitarę suruošė sa
vo gatvės kareiviams pagerb- 
tuves. Rytą pasimeldė ir šv. 
mišių aukas užprašė, o 2 vai. 
p.p. susirinko vėliavų šventi
nimo ir iškėlimo iškilmėms. 
Iškilmes pradėjo vėliavų 
šventinimu ir maldos už ka
reivius ir taiką kalbėjimu. 
Šventinimo apeigas atliko 
kun. V. Vėžis. Vėliavas iškė
lė kareivių sesutės, orkestrui 
Amerikos himną grojant. 
Taip vadinama Service vėlia
va iškelta iš tiek žvaigždžių, 
kiek nuo tos gatvės kareivių, 
t.y. 10, o visos žvaigždutės 
taip sudėtos, kad sudaro V— 
pergalės ženklą. Patrijotinę 
kalbą pasakė J. Kavaliaus
kas, kurs ir visus kareivių 
vardus išskaitė, o publika pa
lydėjo su gausiais plojimais. 
Po to dar visi jautriai sugie
dojo „God Bless America” ir 
kitas dainas. Tai buvo tikrai 
gražus lietuvių pasirodymas. 
Tarp tų kareivių buvo viso
kių karo jėgų - jūrininkų, 
marinų ir lakūnų.

VAIKŲ LIŪDESIO DIENA

Birželio 14 d. mokyklą vai
kai atsisveikino su savo mo
kytojomis seserims, kurių 
vienos išvyko į Vilą Joseph 
Maria, kitos gi išvažiavo į 
Chicago. Visi nuoširdžiai pa
simeldė už savo mokytojas, 
o paskiau ašaromis sakė su
diev. Ypač jautriai atsisvei
kino mažieji mokiniai su sa
vo mokytoja Seserimi Uršu
le, kuri išvažiavo toliau, ir 
nebežinia ar begrįž, nes pa
skutiniu laiku sveikata su
silpnėjo. Sesuo Uršulė kelius 
kartus jau mokytojavo Phi
ladelphijoj ir yra gerai pa
žįstama. Ji ypač pasižymėjo 
širdingu lietuviškumu. Ir nė 
žodžio nemokančius vaiku
čius per metus tiek išmokė.

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 M t. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

| Tel. REgent 8434.

t ' RICHMOND GROCERY CO. |
S WHOLESALE GROCERS $
▼ iŠ

Savininkai Lietuviai Staponavičiai §
$ PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
0 V
§ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. X

MOKYKLŲ PIKNIKAS

Buvo birželio 11 dieną. Vi
sų trijų lietuviškų parapijų 
mokyklos suvažiavo į Biru
tės parką, kur žaidė, maudė
si ir ant ratukų važinėjosi. 
Nors tarpais lietus ir gero
kai drėkino jų nugaras, ta
čiau vaikučiai buvo labai pa
tenkinti. Tai gražus papro
tys suvažiuoti visiems ir kar
tu pasilinksminti ir praleisti 
dieną. Panašus išvažiavimas 
bus suruoštas Mišių tarnau
tojams.

MIRĖ

Kazimieras Balkis, 64 me
tų, ilgai ir sunkiai sirgęs, bet 
šventai prisirengęs, sutiko 
mirtį birželio 11 d. Palaido
tas birž. 15 d. Buvo nevedęs, 
Amerikoje paliko seserį p. 
Nevadunskienę

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI

Klierikas Pranas Statkus 
baigė penktuosius seminari
jos mokslo metus su pasižy
mėjimu, gavo medalius už 
lietuvių ir vokiečių kalbas. 
Tai garbė lietuviams, kad 
mūsiškiai taip gerai mokosi.

Aukštąją mokyklą pasižy
mėjusiai baigė Julius Mažei
ka. Girdėti, kad Julius Mažei
ka eis kolegijos mokslus ir 
bus gydytojas ar inžinierius. 
Tikrai pagirtina, kad lietu
viai mėgsta mokslą.

IŠKILMINGAI LAIDOJO

Palaidotas Katalikų Uni
versiteto rektorius, vysk. J. 
M. Corrigan, kurs buvo phi- 
ladelphijietis, semi narijos 
rektorius ir paskutiniu laiku 
Katalikų Universiteto rekto
rius Washingtone. Mirė stai
ga plaučių uždegimu. Iškil
mingose laidotuvėse dalyva
vo klierikai, kunigai, profe
soriai, daug vyskupų.

SESERŲ REKOLEKCIJOS

Rekolekcijos seserims yra 
Vila Joseph Maria, Newtown. 
Rekolekcijas ves kun. Aukš
takalnis, S.J. Vilos kapelio
nas kun. Pr. Vasiliauskas iš
važiavo aplankyti savųjų.

SUTRUKDĖ LIETUS

Metinis piknikas viloje ne
pasisekė dėl lietaus, nes ten 
dar 1 vai. lijo ir nežinojo, ar 
piknikas galės būti ar ne. Bet 
gerieji prieteliai vis tik susi
rinko ir gražiai praleido die
ną.

KARAS PHILADELPHIJOJ

Čia kariuomenė surengė 
parodomąjį karo teatrą, ku
riame galima matyti ir gir
dėti, kaip kareiviai kariauja 
už laisvę ir geresnę ateitį. Tai 
žygiuoja kariai, važiuoja 
tankai, motociklai, tai įvyk
sta tikras mūšis, skraido lėk
tuvai, šaudo kanuolės, svai
do ugnį ir t.t. Tikrai įdomus 
dalykas atvaizduojąs karą.

MOKYKLA

Vasarinė mokykla viešųjų 
mokyklų mokiniams prasidės 
liepos 6 d. 9 vai. Mokytojų se
minarijos auklėtiniai: Juozas 
Burokas ir Pranas Statkus.

KUN. SALAMONAS MAŽEIKA, 
neseniai paskirtas šv. Andriejaus parapijos 
vikaru. Jo tėvelių—Simo ir Agotos Mažeikų 
—nuoširdūs bičiuliai Port Richmonde linki 
jiems gražiausių pasisekimų; jie džiaugiasi, 
kad kun. Mažeika paskirtas darbuotis arti sa
vųjų.

Iš Šv. Andriejaus Pavapi jos Padanges
Jo Ekscelencija Vysk. Jurgis 
Leech šventino Šv. Andrie
jaus parapijos $20,000 vertės 

vargonus.

Philadelphijos lietuviams 
gerai žinoma, kaip stropiai 
Šv. Andriejaus parapija dir
ba, kad atnaujinus naujai nu
pirktą milžinišką bažnyčią. 
Nesenai buvo užbaigtas per
kėlimas ir atnaujinimas $20,- 
000 vertės vargonų.

Sekmadienį, birželio 21 d. 
įvyko šių naujų vargonų 
šventinimo iškilmės, kuriose 
officijavo Jo Ekšcelencija 
vysk. Jurgis Leech, Harris- 
burgo diecezijos. Nors buvo 
karštas sekmadienio vaka
ras, bet nežiūrint to, Šv. An
driejaus bažnyčia buvo pilnai 
pripildyta žmonių. Nuo var
gonų įvairių spalvų juostos 
bėgo žemyn per lonkas iki 
pat priešakinių lonkų. Prieš 
iškilmes kun. P. Garmus iš 
Eston, Pa. pasakė pamokslą. 
Po to procesija kunigai ir vy
skupas nuėjo iš šventoriaus 
ant viŠkų — prie vargonų. 
Procesijoje ir iškilmėse da
lyvavo sekantieji kunigai: 
parapijos klebonas kun. J. 
Čepukaitis, pralotas J. Macie- 
jauskas iš Los Angeles, Cal., 
kun. K. Klevinckas iš Miners
ville, Pa., kun. E. Paukštis iš 
Chester, Pa., kun. P. Garmus 
iš Easton, Pa.; iš Philadelphi
jos sekantieji: kun. I. Valan- 
čiunas, kun. V. Martusevi
čius, D.D., kun. V. Ažukas Šv. 
Andriejaus par. vikaras, kun.

J. Bagdonas, kun. S. Raila, 
kun. V. Vežis, ir naujasis šv. 
Andriejaus parapijos vikaras 
kun. S. Mažeika.

Atėjus prie vargonų, Jo 
Ekscelencija vyskupas pra
dėjo šventinimo maldas. Už
baigus šventinimo iškilmes, 
vargonams graudžiant savo 
majestotiškais tonais, proce
sija grįžo prie didžiojo alto
riaus.

Čia Jo Ekscelencija tarė 
kelius žodžius, pareikšdamas 
savo džiaugsmą, kad gavo Jo 
Eminencijos Kardinolo Doug
herty leidimą ir klebono kun. 
J. čepukaičio (su kuriuo jis 
drauge lankė seminariją) pa
kvietimą šiuos vargonus 
šventinti. Pagyrė kleboną ir 
parapijonus už darbavimąsi 
savo ir parapijonų sielų la
bui ir už įrengimą tinkamo 
Dievui darbinti namo. Paste
bėjo, kad šis namas dabar 
bus pašvęstas tikro Dievo 
garbinimui.

Ragino parapi jonus, kad 
kaip vargonai dabar buvo pa
švęsti Dievo garbinimui, taip 
kiekvienas save ir savo kūną 
pašvęstų Dievui, Jam tarnau
tų. Ragino visus naudotis Šv. 
Sakramentais. Dalyvavusiem 
vaikučiams priminė, kad jie 
senatvės sulaukę, galės ki
tiems ir savo vaikučiams pa
pasakoti, kaip džiaugsmin
gai ir iškilmingai šie vargo
nai buvo šventinami.

Po to buvo palaiminimas 
Šv. Sakramentu, kurį suteikė 
pats vyskupas. X.

GARBĖ MŪSŲ SODAI JE- 
TEI ONAI BARAUSKAITEI

Ona Barauskaitė, kuri jau 
seniai dirba valdžios dirbtu
vėje—Vėliavų siuvimo depar
tamente, buvo išrinkta viena 
tarp trylikos, kurios atsto
vaus trylika amerikos valsty
bių. Ta proga visos trylika 
vyks į Washington, D. C., į 
Baltąjį Namą ir padovanos 
Prezidentui Rooseveltui Su
vienytų Valstijų Vėliavą, ku
ri buvo pasiūta jų departa
mente. Iš daugelio dirbančių 
šioje dirbtuvėje tiktai tryli
kai teko ši garbė, ir iš šios 
trylikos vienai lietuvaitei.

Visa Sodalicija ir taipgi vi
sos draugės sveikiname Oną
ir linkime linksmos kelionės į 
Baltąjį Namą.

nimo organizacijų. Gira 
kad juodu pasiryžę dirbti 
mokytis. Tai vaikai pirui 
did. karo kareivio veteif 
Vincento Rimgailos, kursi 
tus kariavo Prancūzijo; 
dabar gal ir jo sūnui tek
eiti į kariuomenę ir pava< 
ti tėvą.

BAZARAS

NAUJAS D-

Šiuomis dii

įj netoli.

A is 
.'lietuviai

Bazaras ant Fernon ga a metinės
Jjitįdie- 
sjomybės 

Diena 
jiiaite, bet 
į Ameri- 
, jvo tėvų

labai gerai pasisekė, nes 
rapijiečiai nuoširdžiai r 
pasitaikė ir gražus oras, 
atsilankę smagiai praį 
tris vakarus. Dabar jau 
šiamasi bazarams kitose 
tose.

York universit 
dontologijos m 
gijo dantų gyc 
laipsnį Antanas

Dr. Ant. Kai 
žįstamas Broo] 
visuomenei, 
beveik visas sv: 
viskas pramogj 
to rateliuose. J 
vyno leitenante

Linkime nai

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje
koks džiaugsmas esti, kada 
pamatai savo žmones, ypa
tingai, visai netikėtoje vieto
je. Be to, turėjau kitą sur- 
prizą: sutikau savo klasės 
draugą Alfonsą Stankų, ku
ris irgi buvo atkeltas į šią 
vietą.”

Sarž. Burokas sveikina vi
sus ir prašo atminti jį savo 
laiškais. Jo antrašas:
Sgt. Peter M. Burokas, 853rd 
Ordnance Company, Roswell, 
New Mexico.

Mes pasilikusieji namie 
bandome nepamiršti savo 
draugų ir pažįstamųjų kurie 
tarnauja mūsų ir mūsų kraš
to gerovei. Jie taipgi ir mū
sų nepamiršta ir karts nuo 
karto aplanko mus savo įspū
dingais laiškučiais.

Štai rašo Saržantas Petras 
Burokas iš tolimos New Mex
ico valstijos kurioje jis da
bartiniu laiku tarnauja: „Ke
lionė iš Moultrie Georgia į 
Roswell, New Mexico, buvo 
gana ilga nes turėjome ke
liauti kelias dienas traukiniu 
pakol pasiekėm savo destina- 
ciją. Šioji valstija yra labai 
lygi, palyginant stalas. Nuo
stabu taipgi, kad čia medžiai 
yra didelė retenybė, sunku 
yra rasti žalią medį. Oras čia 
kitoks, dienos karštos, o nak
tys nepaprastai vėsios, kad 
kartais net turi gerai užsi
kloti.

„Sekmadienį nuėjęs į šv. 
Petro bažnyčią, kuri randasi 
tame mieste, nustebau pama
tęs tris seseles kazimierietes, 
Sės. M. Juozapiną, Leonette 
ir Celina. Sunku pasakyti

Pereitą savaitę buvo par
važiavęs apsilankyti pas savo 
mamytę Sarž. Antanas Tyla. 
Pasisvečiavęs išvyko atgal į 
Phoenių, Arizona, kur jis da
bar tarnauja.

Pas gimines ir draugus 
lankėsi Petras Gedvilas iš 
North Carolina. Ta proga ap
lankė ir savo buvusias moky
tojas seseles kazimierietes.

REKOLEKCIJOSE
Kun. Ign. Valančiūnas at

liko savaitės rekolekcijas, 
kurios esti kasmet Seminari
joj. Šią savaitę išvažiavo kiti 
kunigai.

SODALIETES BAIGĖ VEI
KIMO SEZONĄ

Sekmadienį, birželio 21 d. 
Sodalicija turėjo šio sezono 
paskutinį susirinkimą. Atsi
lankęs kleb. kun. Valančiūnas 
įteikė po dovanėlę kiekvienai, 
kuri buvo ištikima savo pa
reigose ir neapleido šv. Ko
munijos, Sodalicijos pamaldų 
bei susirinkimų. Sekančios 
gavo po dovanėlę: Joanna 
Balčaitė, Teresė Markūnaitė, 
Pranciška Navickaitė, Alber
ta Poškevičiūtė, Adelė Mažei
kaitė ir Agnietė Mažeikaitė.

Klebonas prašė, kad atei
tyje visos lankytų susirinki
mus ir ypatingai ragino, kad 
vasaros metu nepamirštų sa
vo sodalicijos pareigų.

Per šiuos metus sodalietės 
gražiai veikė. Susirinkimai 
buvo paįvairinti paskaitomis 
apie šv. Panelę Mariją. Buvo 
rinkta pašto ženkleliai misi
joms, išpirkta maža pagony- 
tė ir duotas jai vardas Eleo
nora Marija. Gavėnios metu 
buvo paruosti krutami pa
veikslai „Šv. Antano Gyveni
mas.” Gavėnios pabaigoje 
Sodalietės pasidarbavo para
pijai rinkdamos aukas vely- L u v y rj
kų gėlėms. Gegužės mėn. įvyt- 
ko iškilminga gegužės karui 
navimo procesija. Liepos mėy 
nesį baigdamos visus darbus 
turės savo išvažiavimą.

Išrinkta sekanti komisija, 
kuri darbuosis vasaros me
tu paruošdama Sodalicijos 
programą ateinančiam sezo
nui, pradedant rugsėjo mėn.: 
Sofija Kateivaitė, Marija Mi- 
kaloniutė, Agnietė Stankiutė, 
Stella Kernagiutė, Teklė Bal
čiūnaitė, Adelė Mažeikaitė, 
Marijona Bigenytė (buvusi 
Vilos Juozapo Marijos Soda
licijos prefekte), Bronislova 
Areskevičiutė, Viola Tyla, 
Ona Rimgailaitė, Eleonora 
Jablonskaitė, Elžbieta Rim- 
deikaitė, Pranciška Navickiu- 
tė, Alberta Poškevičiūtė, ir 
Teresė Markūnaitė.

; nė vieno 
prisidėtų 
.^raanimo
■ įtsilanky-

profesionalui g 
sėkmės visuose

GRAŽI
POIL

Kvietimas j Lietuvių Di

Brangioji lietuviškoji 
suomenė:

Kas metai per 15-ką i Įjimėjimai 
buvote kviečiami į šią d: 
gą šventę. Kas metai Jū 
klausėte mūsų prašym 
apsilankėte Seserų Pra 
kiečių ūkyje, Lietuvių D: ^tyrame o- 
je—Liepos 4 d. šiemet i: 
Jūs esate kviečiami. Ši , į vyrai, 
daugiau negu kada anka .vykime į 
turėtumėt dalyvauti šioj J' 
tuvių Dienoj, nes Lie 
kenčia nuo žiaurių okup 
rankų. Jūs savo pribuvii 
rodysite, kad esate lieti 
lietuviais norite ir likti, 
didesnis skaičius atšilai 
tuo didesnis bus protest! 
kupantams, bus įrody 
kad mes tikime į laisvą 
tuvą. Petis į petį rem 
kas lietuviška, ypač šv. I 
ciškaus vienuoliją, kuri 
širdimi atsidavusį Liet 
reikalams, stovi jos sargį 
je, laukia to momento, ! 
jos narės galės vėl grį 
Lietuvą ir ten padėti vr 
tantiems mūsų tautieč 
„Leiskit į Tėvynę, leiski' 
savus”—tai jų obalsis i 
tis. Verta ir naudingais 
ti tokius kilnius troški! 
Tad, visi kaip vienas, į 
dingą išvažiavimą. Visi I 
vienas paremkite vieni 
Pittsburghe esančią ki 
kišką ir lietuvišką moks 
staigą—Šv. Pranciškaus, 
nuoliją.

Pradžia bus 11 vai. S< 
koplyčioje, kur bus atls 
tos šv. Mišios už žuvusiu! 
tuvius kareivius karo h 
ir išprašymui palaimos i ir gero d

$ nepap

<$s. Tai- 
geriausia 

Amerikos 
i paskelbi-

ūsi - seni

Ilgesnėms a 
tik savaitgali: 
labai graži poil 
Kazio Jankau 
vieta kalnuose 
sisiekimas aut< 
kesnių inform 
pas savininką: 
Youngsville, S 
ty, N. Y. Telefc 
vūle 158-F-3. Y 
automobiliu j 
Highway 52.

ate duoda 
jos pagal- 
u „airraid

ins įsira- 
. Liepos 6 d. 
sjos klasės.

Angelų K 
Para

Klebonas pr 
saros metu, b 
rugpjūčio mėn 
bažnyčioje m 
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Amžinojo R( 
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manijos. Narė: 
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vai. Akademijos autob
Jūsų lauks pakalnėje nu^/®® Šimėno dirbtuvė

& lietuvis lietuviai gamins

BAIGE AUKŠTESNIĄJĄ 
MOKYKLĄ

• Sodalicija siunčia širdin
gus linkėjimus savo narėms 
baigusioms aukštesniąją mo
kyklą: Onai Rimgailaitei, 
Alenai Kavaliauskaitei ir
Alenai Veliutei.

PRANEŠIMAS VYČIAMS
Vyčių 3-čios kuopos susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 28 d., tuoj po sumos. 
Prašome visus narius daly
vauti.

RINKLIAVA LIETUVAI
Pereitą sekmadienį para

pijos kunigai ragino parapi
jiečius nepamiršti ateinantį 
sekmadienį, birž. 28 d. bažny
čioje pravedamos rinkliavos 
karo nukentėjusiai Lietuvai. 
Buvo skaitomas laiškas Jo 
Emin. kardinolo Dougherty, 
kuris pritaria ir ragina lietu
vius prisidėti savo aukomis.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Baigė aukštesnę mokyklą 
brolis ir sesuo Antanas ir 
Ona Rimgailai. Abudu pri
klauso prie Lietuvos Vyčių 
organizacijos. Linkime jiems 
ir toliau nepamiršti savo jau-

vai. ir atveš į kalnelį. P< 
prasidės įvairūs : 
Bus taip pat ir progr; 
Kalbės įvairūs profesioi įįį' 
bei dvasiškiai. Praleisite eitL
ną naudingai, linksmai, 
tuviškai. Kviečiami visi!

Rengimo Kom:

žaidi mažiausia. Būsit patenkini
8kyla ir kils ateityje. Bet mū

^25 metus. Ilga praktika, 
^Wdaa daryti tai, ko nega

Pittsburghiečiams svai.
diena u

Liepos 4 d. netoli, o ta 
na kiekvienam Pittsbu: 
lietuviui be galo brang
svarbi. Kas metai liepos . 
visi kas tik gali išspruk | 
dūmų miesto važiuoja į £ 
rų Pranciškiečių ūkį ir 
gražioj gamtoj praleidžiff 
są dieną, čia giminė suL 
giminę, draugas draugą!/ 
žįstamas pažįstamą. ČiaP 
sų tautiečiai lietuviai SĮ’l 
giai žaisdami bei vaišili 
mies deda centą prie cem f

Mūsų dirbtum 
Sales Room, 
parinkti ir ] 
bužiai — pay 
kalą. Daba 
specialus išp 
ros kokybės 
tų ir tapkot 
dien, kol tui 
kti ir kainos

remia Pittsburgh© lietuv Oį 
į s t a i g ą—Šv. Prancišl O 
Vienuoliją - Akademiją, < 
bė Pittsburghiečiams, kai 
savo aukomis sugebėjo 
statyti savo mieste tokią 
žią ir didingą mokslo įstsM| 
Ji per metų metus liudys 
Jūsų rūpestingumą bei p,W 
šventimą naudingiems t! 8
lams ir paragins ateina] 
gentkartę daryti taip, J 
Jūs darėte. Didžiuokitė;
džiaugitės, nes užmoki 
gausus danguje!

Ar jau įsigijai Apsigyn 
Bonų ir ženklelių?

JONAS ŠIMĖI 
79 Fifth Ave., 
Union Square 
NORINTIEJI 
traukimus ir i 
žiuojant išlipki 
tave; Indepenc 
Street-Van Al
rios dirbtuvė v 
riais važiuokit

DIRBTUVĖ ai 
sisiekt telefom

WIEN Manuf
21-10 49T1
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r padovanos 
jseveltui Su- 
Vėliavą, kū
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lio dirbančių 
tiktai tryli- 

bė, ir iš šios 
ietuvaitei. 
a ir taipgi vi
lkiname Oną 
nos kelionės į

įrželio - June 26, 1942
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ti tėvą.

tuvių Diena jau netoli. 
)S 4 d. suvažiuos į Klas- 

parką, Maspethe, išBazaras ai-;
labai gerai jlio apylinkių lietuviai
rapijieciai 
pasitaikė ir m 
atsilankę J 
tris vakarui 
šiamasi bad 
tose.

BAIGS VEI- 
SZONĄ 
birželio 21 d. ( 
jo šio sezono 
inkimą. Atsi- , 
l. Valančiūnas 
ėlę kiekvienai, : 
ima savo pa
leido šv. Ko- 
cijos pamaldų 
ų. Sekančios 
nėlę: Joanna 
ė Markūnaitė, 
ickaitė, Alber- 
, Adelė Mažei- 
ė Mažeikaitė, 
ašė, kad atei- 
:ytų susirinki- 
ai ragino, kad 
lepamirštų sa- 
pareigų. 
itus sodalietės 

Susirinkimai 
ti paskaitomis 
j Mariją. Buvo 
enkleliai misi- 
maža pagony- 
i vardas Eleo- 
lavėnios metu 

krutami pa- 
mtano Gyveni- 
ios pabaigoje 
idarbavo parj
os aukas vely 
*užės mėn. įvyj 
gegužės karū- 
ija. Liepos mė- 
s visus darbus 
ažiavimą. 
canti komisija, 
s vasaros me- 
aa Sodalicijos 
inančiam sezo- 
; rugsėjo mėn.: 
lite, Marija Mi- 
lietė Stankiutė, 
iutė, Teklė Bai
lė Mažeikaitė, 
•enytė (buvusi 
Marijos Soda- 

tė), Bronislova 
, Viola Tyla, 
aite, Eleonora 
Elžbieta Rim- 

ciška Navickiu- 
’oskevičiutė, ir 
naitė.

i tradicinės metinės 
les. Amerikiečiai tą die- 
įnini nepriklausomybės 
|ę. Nors Lietuvių Diena 
puola su šia švente, bet 
piai yra lojalūs Ameri- 
heužmiršdami savo tėvų 
o — Lietuvos.
imasi, neliks nė vieno 

, kuris neprisidėtų 
os šventės pagražinimo

Kvietimasji i°>

Brangioji [nįm0 savo atsilanky- 
suomenė:

Kas metai-.
buvote kvietį dėjau’ kad bus nePaP’ 
gą šventę Kį Pr°grama> laimėjimai 
klausėte mfe 3kios įvairenybės. Tai- 
apsilankėte t rodo’ kad bus geriausia 
kiečiu ūkvin Praleistl Amerikos 
e—Liepos i klausomybės paskelbi- 

Jūs esate fe etinę švent« tyrame °' 
daugiau negu, 
turėtumėt į?
tuvių Dieno; 
kenčia nuo ij 
rankų. Jūs s?
rodysite, kai rmos PAGALBOS

praleisti Amerikos

etinę šventę tyrame o- 
11 gyvaukime visi — seni 

moterys ir vyrai, 
iepos 4 dieną vykime į 
aus Clinton parką.

lietuviais no: KURSAI

tuo didesnis į 
kupantams, 
kad mes tiki: 
tuvą. Petis: 
kas lietuviški 
ciškaus vien; 
širdimi atsi; aosioras klasėms įsira- 
reikalams,si!° asmenų. Liepos 6 d. 
je, laukia to įdarytos naujos klasės, 
jos narės g; [os būna policijos sto- 
Lietuvą ir te Platesnių informacijų 
tantiems mš -_ _ _ - „ .

s centras, 239 E. llth

A suaugusių švietimo 
is visame mieste duoda 
liūs pirmosios pagal- 
irsus visiems „air raid 
ns.”

policijos departamen- 
)a WPA švietimo infor- 

savns”-hils centras> 239 E. llth 
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Tad, visikai;

vienas paid 
Pittsburghe I 
kišką ir lieti 
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Jūsų lauks pi 
vai. ir atveš įl 
prasidės įn| 
Bus taip pd 
Kalbės įvairi 
bei dvasiškiai 
ną naudingai 
tuviškai. Kviei

KŠTESNIĄJĄ
YKLĄ
siunčia širdin- 
is savo narėms 
ikštesniąją mo-

Rimgailaitei, 
iliauskaitei ir

AS VYČIAMS
)s kuopos susi- 
ks sekmadienį, 

, tuoj po sumos, 
is narius daly-

A LIETUVAI 
kmadienį para- 
. ragino parapi- 
niršti ateinantį 
>irž. 28 d. bažny- 
įmos rinkliavos 
ijusiai Lietuvai, 
mas laiškas Jo 
ioIo Dougherty, 
i ir ragina lietu- 
savo aukomis.

MOKYKLĄ

štesnę mokyklą 
šuo Antanas ir 
lai. Abudu pri- 
Lietuvos Vyčių 

s. Linkime jiems 
imiršti savo jau-

Šiuomis dienomis New 
York universitete baigė o- 
dontologijos mokslus ir įsi
gijo dantų gydymo daktaro 
laipsnį Antanas Kairys.

Dr. Ant. Kairys gerai pa
žįstamas Brooklyno lietuvių 
visuomenei. Jis lankydavo 
beveik visas svarbesnes lietu
viškas pramogas, žaidė spor
to rateliuose. Jis jau turi lai
vyno leitenanto laipsnį.

Linkime naujam lietuviui 
profesionalui gražiau sios 
sėkmės visuose jo darbuose.

GRAŽI VIETA
POILSIUI

arIlgesnėms atostogoms 
tik savaitgaliams praleisti 
labai graži poilsiui vieta yra 
Kazio Jankaus vasarojimo 
vieta kalnuose. Patogus su
sisiekimas autobusais. Smul
kesnių informacijų kreiptis 
pas savininką: Hotel Clair, 
Youngsville, Sullivan Coun
ty, N. Y. Telefonas Jefferson
ville 158-F-3. Važiuojantiems 
automobiliu pasimti State 
Highway 52.

Angelu Karalienes 
Parapija

Klebonas pranešė, kad va
saros metu, birželio, liepos, 
rugpiūčio mėnesiuose, mūsų 
bažnyčioje mišparų 
Palaiminimas su Švč. 
mentu bus duodamas 
po sumai — 11 vai.

nebus.
Sakra- 
tuojau

Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
eis bendrai šį sekmadienį 9 
vai. mišių metu, prie Šv. Ko
munijos. Narės prašomos da
lyvauti.

Pereitą trečiadienį, buvo' SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS 
Šv. Jono Krikštytojo šventė.' ---------
Kun. Jonas Laurynaitis savo Moterų Sąjungos 24 kuopa 
vardinių dienoje laikė Šv. Mi-‘ rengia smagų išvažiavimą šį 
šias. 9 vai. šv. Mišių metu be 
kitų, buvo daug Šv. Rožan
čiaus draugijos narių. Vaka
re, parapijos salėje, prie kuk
lios vakarienės kun. Jonas 
Laurynaitis, Jo vardinių die
noje buvo pagerbtas.

Prie progos sveikinami visi 
Jonai su jų vardinėmis, kad 
ir pavėluotai.

sekmadienį, birželio 28 d., 
Forest Parke. Tai bus bene 
pirmas išvažiavimas šią va
sarą. Visi gerai žinote, kaip 
smagiai galima praleisti lai
ką išvažiavus į gražų parką, 
tad pasinaudokite šia proga 
ir atsilankykite į mūsų pa
rengimą.

Visų lauksime, visus gra
žiai pavaišinsime.

Kuopos Valdyba.
Parapijiečiai rengiasi prie 

Lietuvių Dienos, kuri įvyks 
liepos 4 d., Klasčiaus Parke, 
Maspethe. ši 13-ta tradicinė 
šventė pripuola šeštadienį — 
prieš šventadienį, todėl bus 
gera proga smagiai pasilinks
minti tarpe savųjų — tikrų 
Lietuvos sūnų. Nepamirškite, 
kad Lietuvių Diena yra tai 
metinė šventė — vieną kartą 
metuose — būkite visi pasi
rengę ir dalyvaukite kartu su 
visais tais, kuriems rūpi, kad hams vaikams vasaros' atos- 
Amerika laimėtų karą ir kad 
Lietuva po karo būtų nepri
klausoma.

Pereitos savaitės „Tablet” 
paskelbė kun. J. Laurynaičio 
laišką - protestą buv. „War 
Parade” komisijai,dėl suvar
žymo lietuvių parade.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Išrodo, kad netrukus bus 
sumažinta vartojimas kavos 
ir arbatos. Krautuvėms su
mažinta kavos 25%, gi arba
tos 50%.

Šv. Vincento Pauliečio lab
darybės draugija kreipiasi į 
tikinčiuosius aukų, kurias 
panaudos vyskupijos varguo-

togoms.

Williamsburgo, Brooklyne, 
gyventojai reikalauja, kad 
miestas apvalytų Bridge Pla
za nuo senų sulūžusių pasta
tų, kurie ne tik netinka tai 
vietai, bet net gėdą daro pra
eiviui.

Į JAUNUS AMERIKIEČIUS
Dar neseniai, kai draugi

jos bei veikėjai dirbo Lietu
vai naudingą darbą, priau
gančioji karta nenoriai gel
bėdavo, teisindamasi nesu
prantanti, neįvertinanti rei
kalo. Too much tėvynė, too 
much Lithuanian politics, — 
sakydavo. Kodėl nesirūpinat 
Amerika, savais naminiais 
reikalais? Mes amerikiečiai, 
mūsų tėvynė—United States.

Bet dabar laikai pakitėjo. 
Lietuva neteko nepriklauso
mybės. Pasaulis kare, ir A-

demokratinė, Lietuvos kon
stitucija negera” ir taip be 
galo . . .

Ir kiek tie vargšai redak
toriai bei kiti galvočiai ant 
tų ginčų rašalo išlieja ir po
pieriaus sunaudoja.

Pliumpis šia proga jaučia 
reikalo papasakoti tokį atsi
tikimą:

Pro Džiugo kalną prie Tel
šių ėjo du gaspadoriai, ku
rių vienas ir pasakoja:

— Antradienį važiuosiu į 
turgų į Telšius ir pirksiu ma
žą ožkelę, kurią užauginsiu 
ir išmainysiu į seną kumelę. 
Tą kumelę atpenėsiu, gerai 
prižiūrėsiu ir ji man atves 
gražų kumeliuką, ot tai jodi
nėsiu, ot tai jodinėsiu.

— Tu gėdos neturi! Kaip 
galima ant jauno kumeliuko 
jodinėti, ar tau gyvulio ne
gaila, tu beširdi.

— Kas tau darbo — mano 
kumeliukas, ir aš ant jo jo
dinėsiu.

— O aš tau neleisiu.
— Ak tu, biaurybe, į mano 

naminius reikalus nori kiš
tis, aš tau parodysiu.

Ir taip tie du gaspadoriai 
susikibo ir gerai vienas ki
tam kailį išvanojo.

Tai taip ir su tais mūsų lie
tuviškais politikieriais — jie 
pešasi dėl to, kas ant Lietu
vos jodinės ar jodinėjo, o tuo 
tarpu svarbiausias dalykas, 
kaip tą Lietuvą atgauti—lie
ka užmirštas.— • —

Sandara rašo, kad iš Ame
rikos grįžęs generolas V. Si
korskis pareiškęs: „Pasisu
ko ir lietuviai nuo savo seno 
ir klaidingo kelio. Susitveręs 
Čikagoje lenkų - lietuvių ko
mitetas privalo pasekmingai 
darbuotis užmezgimui gražių 
bendradarbiavimo tradicijų, 
kurios buvo per šimtmečius.”

Apie ką čia tas generolas 
dabar vapalioja? Kur tas lie
tuvių - lenkų komitetas, atsi
liepkit? Pliumpis norėtų tai 
jaunai Raseinių Magdei nors- 
į akis pažiūrėti . . .

gali lengvai užmiršti. Bet juk 
lenkai savinasi Vilnių su 
trečdaliu Lietuvos teritori
jos. Deja, gerbiamasis kalbi 
apie kokias tai „skriaudas,” 
kurias galvojant „realiai” 
reikėtų pamiršti, lyg Vil
niaus reikalas jau būtų iš
spręstas.

Vilniaus klausimas yra vi
sas lietuvių-lenkų nesutari
mo cimusas. Tegu lenkai atsi
žada net su pačiu Želigovs- 
kiu. Bet kam kalbėti monus, 
užmirštant Vilnių?

Tas Januškis darosi nebe
suprantamas žmogus lietu
viams. Kada lenkų propagan
dos agentūra sąmoningai pa
leido gandą prieš lietuvius, 
kad lietuviai žudo žydus Vil
niuje, į tą atsiliepė Lietuvos 
Generalinis Konsulatas. Pir
mas, kuris užprotestavo 
prieš lietuvių teisinimą, buvo 
Januškis. Jis net prisispyręs 
įrodinėja, kad lenkų sklei
džiamos apie lietuvius nesą
monės yra tiesa. Bet kada 
lietuviai ką pasako prieš len
kus, tai, anot, jo tas tarnau
ja Sovietų Rusijai. Kur logi
ka? — • —

Bolševikiokai sako, kad 
Smetona norėjo Lietuvą par
duoti Hitleriui, Gabaliauskas 
sako, kad Smetona pardavė 
Lietuvą bolševikams, pabėg
damas iš Lietuvos, o Smeto
na (per Rimvydį) sako, kad 
Lietuvių Tautinė Taryba no
ri parduoti Lietuvą lenkams.

Pliumpis duoda naują su
manymą: vyručiai, vietoje 
Lietuvą kitiems pardavinėti, 
ar negeriau būtų, kad mes vi
si susidėję nutartumėm ją 
atiduoti patiems lietuviams!— • —

Skaitau, skaitau lietuviš
kas gazietas ir einu miegoti 
su tokiais vaizdais akyse: 
„Smetona - prezidentas, Sme
tona - neprezidentas, Smeto- 
na-diktatorius, Smetona-de- 
mokratas, Lietuva buvo fa
šistinė, Lietuva nebuvo fašis
tinė, atstatomoji Lietuva bus

Telšių Pliumpio 
Marnastys

Pliumpio Prašymas
Aną kartą viena žemaitė 

Pliumpiui gromatą parašė ir 
dar dovaną pridėjo, lyg tai 
Pliumpis ko valgyt neturėtų. 
Jeigu Pliumpis ir ant relifo 
turėtų išeiti, tai ir tada jam 
būtų tūkstantį kartų geriau, 
negu mūsų į Sibirą ištrem
tiems broliams.

Pliumpis, prisiminęs tuos 
ištremtuosius, net naktimis 
negali užmigti. Bemąstant 
jam atėjo tokia mintis į gal
vą—reikia siųsti dovanų iš
tremtiesiems. Kadangi pats 
Pliumpis perdaug nėra prie 
pinigo, tai apie tą savo su
manymą ir kitiems pasisako, 
kad jie galėtų prisidėti.

Pliumpis yra nutaręs arti
miausiu laiku išsiųsti vieną 
pakiečiuką, kurs kaštuotų 20 
dol. Jis skiriamas dviem jau
niems lietuviams, kuriais nie
kas nesirūpina. Tam tikslui 
iš savo kišenės Pliumpis ski
ria tris dolerius. Trūksta dar 
septyniolikos dolerių, kad 
pirmas siuntinys galėtų išei
ti. Šis siuntinys gali poros 
jaunų lietuvių gyvybę išgel
bėti. Reikalas labai svarbus. 
Pats Pliumpis sutinka nueiti 
į krautuves, sudaryti pakie
čiuką ir išsiųsti. Nė vienas 
centas niekur kitur nenutru- 
pės, kaip tik tremtinių pa
galbai.

Jei išgali, kišk dolerinę ar 
mažiau į voką ir siųsk: 
Pliumpis, c/o Amerika, 222 
S. 9th Street, Brooklyn, N. Y. 
Atsiuntusiems Pliumpis la
bai pakarniai padėkos per 
„Ameriką.” Tad lauksim. 
Ščyrai sakau, kad dovanų pa
skyrimą prižiūrės „Ameri
kos” štabas.— • —

Lietuvos ištremtųjų sąra
še eilės Nr. 1191 įrašytas ir 
Martynas Bimba, Karolio sū
nus, iš Budrių kaimo, Saldu
tiškio. Kas tai kreipėsi į A- 
merikoje gyvenantį Bimbos 
brolį, ar jis nemano tam 
vargšui tremtiniui padėti. 
Brolis atsakęs: „Čia tai ark
lio nuodai, naciška smala, te
gu perkūnai tą brolį, dėl jo 
dar ir man bėdos gali būti.”

Sako, kad tas Amerikoje 
gyvenantis brolis, beskelbda
mas visų žmonių lygybę ir 
beagituodamas už bolševikiš
ką rojų, turįs susikrovęs ban
kuose keliolika tūkstančių 
dolerių. Esą, jis čia sėdėda
mas dreba ir bijo, kad jo ne
pašauktų į „rojų” pasiaiškin
ti už brolio griekus ir neap
gyvendintų kartu su broliu 
Sibiro stepėse. 

----  • ----
J. Januškis „Naujoj Gady

nėj” rašo, kad negalima tikė
tis lenkus darant „atgailų” 
už lietuvių lenkinimą. Mielas 
Januški, Pliumpis tau nori 
priminti vieną nesugriauna
mą tiesa. Mat juos perkūnas 
tas skriaudas, jas lietuviai

merika užpulta kariauja. Tie 
patys vadintieji „politikie
riai” nepaliovė dirbę. Būdami 
geri lietuviai, bet ištikimi a- 
merikiečiai, gerai supranta, 
kaip būtina gelbėti Amerikai. 
Štai, organizuoja Bonų pir
kimo punktus, bonus regis
truoja. Galime pasidžiaugti, 
kad trumpu laiku lietuviai 
už pora milijonų dolerių bonų 
išpirko. Ir kiek mums nežino
ma! Tikiu, kad lietuviai nėra 
skupūs, supranta savo parei
gą. Bet nėra mumyse užtek
tinai savigarbos ir sąmonės, 
kad pirktus bonus reikia už
registruoti ir pasirodyti ki
tataučių akyse, jog geri pilie
čiai esame. Dar mažiau savi
garbos ir įsisamonijimo esa
ma mūsų jaunojoj kartoj.

Kodėl dabar jaunieji se
niems nepadeda? Kodėl įvai
rūs profesijonalai neranda 
laiko dėtis į amerikietišką 
veiklą, parduoti ir registruo
ti bonus? Kodėl „lietuviškie
ji politikieriai” vieni palikti 
dirbti grynai patriotinį dar
bą? Ar ir čia „too much 
tėvynė?” Nejaugi bus ir čia 
lietuviška politika? Ne. Pa
siteisinimų neieškokit. Tai 
paprastas apsileidimas ir ne
paisymas. Dar geriaus pasa
kysiu — nesigirkit savo ame- 
rikonizmu, nes jo nesupran
tate ir neįvertinate.

Geras amerikietis neprašo
mas ir neraginamas stoja 
ginti savo kraštą. Jis remia 
savo vyriausybę. Jis savo pi
nigą duoda, perka bonus gin- 
šus nugalėti. Jis sulosi drau
gijoms į pagalbą veikti ir au
kotis.

Šiandien šaukiu* lietuvius 
profesijonalus, b i z n i e rius, 
klams pirkti, įtaisyti ir prie- 
jaunąją kartą į pilietišką 
darbą. Mes lietuviai turime 
Karo Bonų Komitetą. Prisi
dėkime Komitetui pagelbėti. 
Pirkime Karo Bonus ir užre
gistruokime Komitete: 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N.

’irkite Šiandien!
S reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 

norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

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

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

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

Pittsburgh*

gausus d Manufaeturers of Men’s Clothes 
21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

'I

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

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį Išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekam ii 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.

LieposU 
na kiekvieu 
lietuviui be 
svarbi. Kas 
visi kas tik 
dūmų miesto 
rų Pranciški 
gražioj garnį 
są dieną. Čid 
giminę, drao; 
žįstamas pa? 
sų tautiečiai j 
giai žaisdami 
mies deda o 
remia Pittsl 
įstaigą- 
Vienuoliją- 
bė Pittsburi 
savo aukon^ 
statyti savos 
žią ir didingi 
Ji permetu® 
Jūsų rūpesti 
šventimąnl 
lams ir 
gentkartę1 
Jūs darėte

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.

PLATUS PASIRUOŠIMAS
LIETUVIŲ DIENAI

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Nuo birž. 14 d. visą savaitę 
kasdien 200,000 „Minute 
Men” lankys jūsų namus, ieš
kodami pasižadėjimų pirkti 
bonus. Priimkite juos ir pasi
žadėkite 10-tą nuošimtį savo 
įeigų išleisti bonams.

Visi viena mintimi dirbki
me — .Amerika turi laimėti 
karą, o be kiekvieno paramos 
ji karo negali laimėti. Vi
siem turi būti aišku: be ma
nęs nelaimės — be mano sū
naus kario, be mano pinigo - 
bono, be mano pagalbos na
mie.

Kun. Jonas Balkūnas.

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienai pasiruošimas 
atliekamas plačiu mastu. Lie
tuvių Diena įvyks Amerikos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventėje, šeštadienį, lie
pos 4 d., Klasčiaus parke, 
Maspethe.

Lietuvių Dienai ruošti ko
mitetas praeitą savaitę „A- 
merikos” įstaigoje turėjo iš
samų susirinkimą, kuriame 
pasiskirstė darbais ir apsvar
stė įvairias priemones, kaip 
geriausiai tą pramogą pra
vesti.

Čia malonu pranešti, kad 
Lietuvių Dienos dalyvius 
linksminti puikia muzika su
tiko kun. Jono Laurynaičio 
vedamas Angelų Karalienės 
par. berniukų benas. Šokiams 
gros J. Navicko Nakties Pe
lėdų orkestras. Programoje 
bus ir dainų, bet apie tai ki
tą kartą.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

—

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vdnda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

• ' ■ —.............. ' ■"

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas) z

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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]3-toji METINE 13-toji METINELIETUVIŲ DIENA
ŠEŠTADIENĮ

LIEPOS JULY 4,1942
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts and Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

Parkas Atdaras 11 vai. ryte Šokiai nuo 3 vai. p. p.
ŠOKIAMS GROS JONO NAVICKO ORKESTRAS

KUN. EDW. L. CURRAN, 
Tarptautinės Katalikų Tiesos 
Draugijos pirmininkas, kuris 
kalbės liepos 4 d., Lietuvių 
Dienoje, Klasčiaus parke, 
Maspethe, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj)

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

LIETUVIŲ DIENOS IŠKILMES Apreiškimo Mokyklos Užbaigimo Iškilmes

Tel. EVergreen 8-9
VALANDOS: 1 

8 —10 ryto 
1 — 2 po pietį) 
6 — 8 vakare ; - 

Šventadieniais susiti .

VALANDOS:
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brookl;

(Williamsburgh Bridge Plaza)

^savitarpine

t*

Visi, kurie dalyvaus Lietu
vių Dienos iškilmėse šešta
dienį, liepos 4 d., Klasčiaus 
parke, Maspeth, N. Y., turės 
progos pasigėrėti jaunų lie
tuvaičių šokėjų grupės gabu
mais. B. Brundzienės vado
vybėje jaunų šokėjų grupė 
pašoks mūsų lietuvių mėgia
mus tautiškus ir kitus šo
kius. B. Brundzienės iniciaty
va ir jos pastangomis šių me
tų Lietuvių Dienos programa1 
bus paįvairinta šokėjų išpil
dytais numeriais.
~Wbe reikalo didelė daugu
ma jau iš anksto pasižadėjo 
dalyvauti liepos 4 d. Klas
čiaus parke drauge su kitais 
nuoširdžiais vietos ir apylin
kės lietuviais, nes programo
je bus daug įvairumo.

Bus kalbėtojai
Tą dieną jau pasiruošęs 

prabilti į visus susirinkusius 
lietuvius kun. Dr. Edward L, 
Curran, Tarptautinės Katali
kų Tiesos Draugijos pirmi
ninkas, kuris pareiškė reikš
mingą protestą miesto mayo- 
rui LaGuardijai, kai lietuviai 
buvo nuskriausti „New York

at War” parado tvarkos—da
lyvavimo eigoje. Jo protesto 
telegrama tilpo praeitos sa
vaitės „Amerikos” pirmame 
puslapyje, „Tablet” ir kituo
se laikraščiuose.

Taigi mums bus malonu tu
rėti savo tarpe tokį nuoširdų 
lietuviams ir Lietuvos reika
lams draugą kun. E. L. Cur
ran asmenyje. Ką jis pasiruo
šęs lietuviams pasakyti iš
girsime visi liepos 4 d. Klas
čiaus parke. Svarbu, kad jo 
norą dalyvauti mūsų Lietu
vių Dienos iškilmėse mes pa
tys lietuviai tinkamai įver
tintume. Tinkamiausias įver
tinimas jo draugiškumo lie
tuviams ir Lietuvai galės bū
ti tik pačių lietuvių skaitlin
gas atsilankymas išgirsti jo 
kalbos, šiandie mums reikia 
daug nuoširdžių užtarėjų Lie
tuvos reikalu, malonių prie- 
telių svetimtaučių tarpe.

Taigi nepamirškime, kad 
liepos 4 d. išgirsime kalbant 
kun. Dr. E. L. Curran. Kitas 
svečias kalbėtojas, neseniai 
atvykęs iš Europos papasa
kos įdomių žinių iš paskuti
nių dienų Lietuvoje.

Sekmadienį, birželio 21 d., 
parapijos salėje įvyko įspū
dingas Apreiškimo Parapijos 
Mokyklos mokslo metų už
baigimas. Diplomai graduan-

*

į
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Nepravažiuokit pro —
GEORGE’S LIGHTHOUSE

' RESTAURANT
G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas

STEIKAI IR KARBONADAI — MŪSŲ SPECIALYBE

Sekmadieniais Specialūs Pietūs
Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų

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

*
!

I
I S

Tel.: Commack 1472

a----------------- - ---------------------------------------------------------------s

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
E-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

Dalyvaus jaunuolių benas
Liepos 4 d. Lietuvių Dienos 

programą paįvairins skait
lingas Angelų Karalienės pa
rapijos jaunuolių Benas, šis 
Benas per „N. Y. at War” pa
radą vadovavo lietuvių eise
nai ir padarė nepaprastai 
gražų įspūdį. Lietuviai, eise
nos dalyviai džiaugėsi, kad 
jiems garbė turėti savo gru
pėje tokį skaitlingą, jaunuo
lių beną, kuris nei valandėlei 
nesustojo grojęs visą eisenos 
kelią. Žiūrovai nesigailėjo 
jiems katučių.

Vėl bus proga tuos jaunuo
lius pamatyti, išgirsti jų pui
kias meliodijas, kun. J. Lau
rinaičio vadovybėje, šeštadie
nį, liepos 4 d. Klasčiaus par
ke, Maspethe. Dalyvaukime 
visi. Savo atsilankymu pa
drąsinkime mūsų jaunuolius, 
jaunuoles dažniau dalyvauti 
lietuvių tarpe, pamėgti lietu
vių ruošiamos pramogos. Jau 
laikas dabar pakviesti savo 
draugus ir prietelius drauge 
su Jumis dalyvauti Lietuvių 
Dienos iškilmėse. Parkas bus 
atdaras nuo 11 vai. ryto. 
Programa prasidės popiet, į- 
vairūs laimėjimai bus vaka
re, šokiai, grojant J. Navicko 
—Nakties Pelėdų orkestrui, 
tęsis iki vėlumos.

LIEPOS 4-tą TURĖSIME 
JUNGTINĮ CHORA

Praeitą savaitę pas muz. J. 
Brundzą įvyko vietos keturių 
parapijų muzikų pasitari
mas. Dalyvavo J. Brundza, 
Pr. Dulkė, J. Jankus ir A. 
Visminas. Daugiausia tarta
si, kaip dalyvauti New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Dienoje. 
Visi keturių chorų vadai nu
tarė dalyvauti programoje ir 
sudaryti visų keturių parapi
jų chorų jungtinį chorą. Šiam 
jungtiniam chorui vadovauti 
patikėta muz. J. Jankui.

Pirma jungtinio choro 
praktika įvyks šį penktadie
nį, birželio 26 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje, o an
tra ir paskutinė trečiadienį, 
liepos 1 d., 8 vai. vak., irgi 
Apreiškimo par. salėje.

Muz. J. Jankaus pageidavi
mu, jungtiniam chorui vado
vaus jo sūnus muz. Justas 
Jankus. Tikimasi, kad visų 
keturių chorų nariai suras 
galimumų gausiai dalyvauti 
praktikose ir Lietuvių Dienos 
iškilmėse.

tams buvo išdalinti bažnyčio
je, ryte, prieš 9 vai. mišias. 7 
vai. vakare buvo suruošta į- 
vairi programa ir išdalintos 
dovanos pasižymėjusiems 
mokiniams.

Mokyklos užbaigimo iškil
mių programa pradėta — su- 
giedant Amerikos himną. 
Pasveikinimo kalbą drąsiai ir 
jautriai pasakė Alfredas 
Dragūnas, kurioje pasi
džiaugta mokslo metu atsiek
tais vaisiais, išreikštas dė- 
kinmumas auklėtojams, mo
kytojams, visiems atsilankiu- 
sims į šias iškilmes. Mažasis 
vaikučių choras tikrai įspū
dingai sudainavo keletą lie
tuvių liaudies dainelių, čia 
buvo žymu muz. J. Jankaus 
įdėtos pastangos. Kiekvienas 
vaikutis aiškiai tarė dainos 
žodžius ir gyvai perdavė dai
nos melodijas. Klausydamas 
šių mažyčių dainavimo sielo
je jautei tikrą džiaugsmą, 
kad štai tų mažųjų širdyse į- 
skiepitas brangus lietuviui 
turtas, šimtmečiais išsaugo
tas — lietuviškoji daina. Ir 
tuo momentu norėjosi jiems 
palinkėti, kad nuo jų lūpų 
niekados nebenutiltų lietu
viškos dainos meliodijos, bet 
drauge su ateinančiais me
tais sklistų kuo plačiausiai 
lietuvių ir svetimtaučių tar
pe.

Švelnų įspūdį paliko mažy
čių pašoktas minuetas. Ele
gantiškai aprengti jie visi, 
kaip galėdami, bandė perduo
ti graciškus judesius, suriš
tus su pačiu šokiu. Už tą šo
kį publika negailėjo jiems en
tuziastiškų katučių.

Pora kartų gražiai solo pa
šoko jaunutė K^rchoff. 
Trumpas scenos vaizdelis 
„Vaistai Susimaišė” dalyvių 
priimtas laba nuoširdžiai. Vi
si jaunieji vaidintojai labai 
laisvai scenoje laikėsi ir stro
piai buvo žodžius išmokę.

Visų mėgiamas Edward 
Conrad solo pagrojo keletą 
dalykėlių ir po to akompona- 
vo šokėjoms-šokėjams grupė
se. Puikiai praėjo vėliavų a- 
becelė, kurią išpildė šešto 
skyriaus mokiniai. Tuojau po 
to buvo sudarytas įspūdin
gas raidžių gyvasis paveiks
las „Annunciation.” Tas bu
vo palydėtas karštais ploji
mais. Dainų ir judesių vaiz
delį iš Texas atliko penkto 
skyriaus mokiniai. Baleto šo
kį gražių spalvų kostiumuose 
pašoko 8-tojo skyriaus moki
nės. šešto skyriaus mergai
tės gyvai pašoko ispanų šokį 
lydimą dainų. Gražiai praėjo 
7-to skyr. suvaidintas vaiz
delis „Viskas Pergalei.” Tau-

tiškuose kostiumuose skait
lingas būrys septinto sky
riaus mergaičių labai gražiai 
išpildė šokį: „Kepurinė.”

Atsisveikinimo kalbą gy
vai pasakė Conradas Kaster, 
padėkodamas tėveliams už 
leidimą į lietuvišką, katali
kišką mokyklą, sesutėms už 
suteiktas mokslo žinias ir 
ypač kun. kleb. N. Pakalniui 
už stropias pastangas išlai
kyti mokyklą ir rūpestingai 
mokinius išleisti į gyvenimą.

Po atsisveikinimo kalbos, 
scenoje pasirodė visi gradu- 
antai ir graduantės. Pasižy
mėjusiems buvo suteiktos do
vanos, kurias išdalino kun. 
N. Pakalnis. Pačias dovanas 
suteikė: kun. N. Pakalnis, K. 
Jaunimo Draugija, Amerikos 
Legionas, ir Sesuo Nikode
mą, O.P. Po dovanų išdalini
mo visiems baigusiems kun. 
N. Pakalnis palinkėjo tinka
mai pasirinkti mokslo ir pro
fesijos šakas, nenuilstamai 
tam darbuotis, kas savaime 
atneš kiekvienam laimę. Taip 
pat pažymėjo, kad ši jaunuo-1 
lių laida pasižymėjo įvairiais 
gabumais moksle.

Iškilmingos A p r e iškimo 
Mokyklos užbaigimo ceremo
nijos baigtos Lietuvos Him
nu, kurį giedojo graduantai 
ir visi, skaitlingai susirinku
sieji.

Sesuo Nikodemą ir kitos 
seselės dominikonės daug 
darbo ir triūso įdėjo, todėl 
ši mokyklos užbaigimo pro
grama taip gražiai praėjo ir 
visiems atsilankiusiems pali
ko kuo geriausią įspūdį. Gar
bė Joms ir džiaugsmas Ap
reiškimo parapijai, kuri gali 
didžiuotis sava lietuviška, 
katalikiška mokykla.

Koresp.

MAŽEIKAI SUSILAUKĖ 
DUKRELĖS

Zuzaną ir Antaną Mažei- 
kus, birželio 24 d. aplankė 
„garnys” palikdamas 7 sva
rų ir 12 unc. dukrelę. Motina 
ir duktė jaučiasi puikiai, p. 
Mažeikai dabar gyvena Pitts
burgh, Pa., brooklyniečiams 
gerai žinomi, kaip nuoširdūs, 
patriotingi lietuviai, veikėjai.

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS
(1007c PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

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

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

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ....................... $ .85
5 svarai .......................................... 1.25
Galionas ........................................ 3.00
5 Galionai ................................. 13.00

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

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

Tel. EVergreen 4 - 7142 3-asmą. raraunxs

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES jgcuU Egabenimo. d

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate | ■-? Trrfn salvgU H€
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pash / Li-- KVn
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALŲ lx:
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREU . įį gįįŠ) ST be SSVO Ele

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

FEDERACIJOS NARIAMS

L.K. Federacijos New Yor
ko apskrities mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį penktadie
nį, birželio 26 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Visi nariai, draugijų atsto
vai ir nariai maloniai prašo
mi dalyvauti. Bus labai svar
bių pranešimų. Valdyba.

Šį sekmadienį, 5 vai. p. 
Aušros Vartų par. salėje, 
vyks parapijos vakarienė. 
Jos pelnas skiriamas bažny
čios atnaujinimui, o proga— 
arčiau susipažinti su kun. Dr.

P- 
i-

lankė apie 200 vai 
41 priėmė pirmą 
Parapijos rekordą 
kad šiemet daugiau 
čių lankė mokyki 
giausia jų priėmė 
muniją savo parapi

Programos pabai 
kun. J. Balkūnas 
Kartavičius buvo a 
parinktomis dova 
jų vardadienių pr 
programa buvo p 
Taip pat, geri vai 
mokytojos Seselės 
kun. Lekešio.

Vietos klebonas 
kūnas visų vardu 
už dovanas ir S 
rūpestingą darbšt 
kloję. Vėliau išd

r į- Ti±č]€. Ukmergėje i 
feose. Valgytoju daug 
Šri po literį tumingt 

ss. bes o taip pat duonos

J Bogušu, neseniai pradėju- -čiams dovanas už
siu darbuotis New Yorke.

Manoma, kad atsilankys 
gana daug parapijiečių, ku
nigų, O’ taipgi svečių iš toli
mesnių vietų.

Šią savaitę jau bus pradė
tas bažnyčios remontas iš 
lauko. Visų pirma norima nu
valyti bažnyčios priešakį ir 
įdėti naujas duris. Vėliau bus 
tęsiami kiti remonto darbai 
viduje.

Maspetlio Žinios
Sveikina

Visos V. J. Atsimainymo 
parapijos draugijos nuošir
džiai sveikina kun. Joną Bal- 
kūną, kun. Joną Kartavičių, 
jų vardadienio proga, linki 
geriausios laimės ir sveika
tos ateityje.

Maspetlio Žinutės
Sekmadienį, birželio 21 d. 

parapijos mokyklos jaunimas 
gražiai užbaigė mokslo me
tus. žavingoj programoj visi 
pasidžiaugė veikalėliu-opere- 
te „Aguonėle.” Žmonių per
pildytoje salėje priešakyj sė
dėjo svečiai: kleb. kun. Alek- 
siūnas ir kleb. kun. Paulonis 
iš Brooklyno, gleb. kun. Gu- 
rinskas ir kun. Bogušas iš 
New Yorko, gerb. Lietuvos 
atstovas Rajeckas iš Wash
ington© ir visi trys vietos ku
nigai.

Šiemet parapijos mokyklą

0
¥

0

n

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

!
d

Birželio 23 d. pa 
Įėję vaikučiai turėj 
birželio 25 d. eks 
vu į Bear Mountai 
turėjo progos pasi

j imą tikyboj, uol 
vybėje.

> dagiau segu 270 vals

s. n 3 naujus apskričių •

iri tose vietovėse. kurio?

ItF

m ko® visuomenės ar 
kurias gausiai plaukia.

š Tas pats laikraštis 
Ą ša. kad iki kovo 1 d.

PRAĖJO B

i valstybės iždas uždBirželio 24 d. šv.
noje, kleb. kun. Jodi į
nas ir kun. Jonas K r-A aavmia^rodp. k 
šauniai atšventė sa
dienius. Trejos šv. i.—!
gos Mišios atlaiky įkišta ^6 bilijonai ( 
kai Dievui už maloi gį. viso išlaidų bus bu 
užprašytos Altoria > 33 biL dol. Tai brangi: 
ninku ir šv. Rožal į domėtai Amerikos u 
jų. Svečius ir sv^į-.je. Pirmo pasaulini 
nuo draugų ir para ^.'ketverimetai (1917-11 
iminėjo per visą di šėrikai kaštavo 25 d 
brantai labai jauki miLdoL

paskutmius 12 menes 
tik karo vedimo rei- - ___

Ifiįik

r,.i"; do metai Amerikos i

Bl doL
Sekantieji iždo me' 

žymiai išlaidesni. 1 
į i. la sieks per 73 bilijonus < 
J c. kurią 67 bilijonai dole

NOTICE is hereby given th 
RL 7623 has been issued to 
to sell beer, wine and liquol 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 516 State S 
of Brooklyn. County of Kin 
sumed on the premises.

GIUSEPPINA CER' 
5-16 State St.. B

NOTICE is hereby given th 
RL 7631 has been issued to 
to sell beer, wine and liquor Biržulio 3f) d DATe Section 107 of the Alcoholic A DU4C11U Ou U. C
trol Law at 396 7th A 
of Brooklyn, County of Kill 
sumed on the premises.

KATHLEEN
396 7th Ave.,
NOTICE is hereby given th 
L 181 has been issued to '■! 1 ■ - -
tion 107 of the Alcoholic W 
Law at 586 Kings 
Brooklyn, County of 
off the premises.
ALBERT WEINER 

(Culver Wine 
586 Kings Highway,

r i jį. lams. ir

k

HA .?

---- i
to sell, xvine and liquor at 
tinnIO *7 rvf f _ AJr?rjĮ»ollC B1

Highwh
Kings, ; CT

MIR 
Liqu

__ U

Ė

r

&

131359 JAUNUOI

bos įstaigos surašinėja

liūs. New Yorke įsin

Telephone | į
EV 7 - 1670 ®

JOSEPH VAS1
REAL ESTATE INS' 

and LIFE INS UR
Mortgages Loaned ai

496 Grand St., Broo 
Residence:
87-34 90th St., Woodhi

HAvemeyer 8
R A L PH K I

FOTOGIU
65 - 23 GRAND t

Maspeth, N.

-kolonizuoti Lietu1 
naikinant lietuvių a 
mą. Bet turimi davinį: 
kad lietuvių atspariu 
palaužiamas1

08

‘Vtoti

- kas

Kanados Lietuvių 
ga energingai veikia, 
gia Kanados lietuviu 
už Kanadą, už Ali j ar 
galę, už Lietuvos išl

*er.

M

Dirbdama svarbų 
K. L. S. neužmiršta 
baus ginklo — gero 
dos. šiomis dienomis 
..Amerikos” Naujo In 
Fondui atsiuntė saw 
ną. Nuoširdus ačiū.

Tegyvuoja Kanado 
menkos lietuvių vien?
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