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iHį achusetts teisininkų 
] os leidžiamas „The 
' ciety Journal” paskel

bę lingą adv. Antano O.
straipsnį „The Euro- 

■> onflagration from a 
vindow.”
psnis turi 11 puslapių.Alfred 1 K. r v1 pusiapių- MJiicu J, WCdIj laug medžiagos apie
tuvos okupacijas, apie 
sų siautimą, apie na- 
spaudą. Nedaroma jo- 
idų, o paduodami tik- 

(Williamsburgh Bridge P 4 tiesos šviesoje.
....  a tik pasidžiaugti adv. 

Lietuvps garbės kon- 
stone, gražia veikla.

(Vendus)

ADVOKATAS

. 4th Street,

Tergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PAL(

SAVITARPINĖ PAGALBA LIETUVOJE Suimti Šnipai
—1—— Egipte Eina Lemiami MūšiaiLisabonas. — Kaune „Į 

Laisvę” paskelbė pasikalbė
jimą su prof. Ign. Končiumi, 
Savitarpinės Pagalbos vy
riausiojo komiteto pirminin
ku. Savitarpinė Pagalba yra 
perėmusi visą tą darbą, kurį 
kitose valstybėse dirba Rau
donasis Kryžius. Lietuvoje 
Raudonąjį Kryžių vokiečiai 
uždarė.

Savitarpinė Pagalba yra 
pasistačiusi savo tikslu pa
lengvinti tų Lietuvos gyven
tojų dalią, kurie yra patekę į 
skurdą. Paramos reikalingų 
žmonių yra daug, jų skaičius 
prašoka 12,000. Dėl masinio 
lietuvių išgabenimo, dėl karo 
ir jo meto sąlygų ne viena 
šeima liko be pragyvenimo 
šaltinio ar be savo maitinto
jo. Pagal išgales, Savitarpi
nė Pagalba visiems jiems pa
deda. šelpiama maistu, dra
bužiais, pinigais, kuru, ši or
ganizacija taip pat išlaiko li
gonines ir kitas sanitarines 
įstaigas. Ji yra įrengusi ne
mokamas valgyklas Kaune, 
Vilniuje, Ukmergėje ir Šiau
liuose. Valgytojų daug. Duo
dama po literį tumingos sriu
bos, o taip pat duonos be kor
telių.

Sav. Pagalba turi 3 mies
tų komitetus, 22 apskričių ir 
daugiau negu 270 valsčių ko
mitetų. Dar tenka organizuo
ti 3 naujus apskričių komite
tus su 18 valsčių komitetais 
tose vietovėse, kurios nese
niai priskirtos Liet, sričiai. 
Organizacija daugiausia lai
kosi visuomenės aukomis, 
kurios gausiai plaukia, nežiū
rint to, kad visas kraštas 
yra suskurdęs.

Tas pats laikraštis prane
ša, kad iki kovo 1 d. visoje

Lietuvoje surinkta aukų 895,- 
772 markės. Vien šelpimui iš
leista iki tos datos 130,796 
markės, iš kurių pinigais su
šelpta 12,195 asmenys. Rink
liavų metu išplatinta apie 3,- 
000,000 ženklelių, išleista 10,- 
000 plakatų ir pagaminta 27,- 
000 aukų lapų. Savitarpinė 
Pagalba stengiasi atgaivinti 
loteriją, kuri bus nemažas lė
šų šaltinis. Kaip visuomenė 
gausiai remia Savitarpinę 
Pagalbą, matyt iš to, kad per 
vieną savaitę Vilniuje vien 
aukų lapais surinkta 15,827 
markės.

Paskutiniuoju laiku Savi
tarpinė Pagalba pradėjo šelp
ti ir gabius, bet neturtingus 
moksleivius. Tam tikslui stei
giamas specialinis fondas, iš 
kurio bus šelpiami aukštųjų, 
specialiųjų ir vidurinių mo
kyklų pažangūs neturtingi 
moksleiviai.

Kaune aukų rinkimo tiks
lui visas miestas padalintas 
į 9 rajonus, kurių pirminin
kai yra šie: vidumiestyje — 
pirm. K. Kodatienė, senamie
stis — P. Maldeikis, Karme
litai — S. šilinis, Žaliakalnis 
— Z. Kuzmickis, Vytauto 
Kalnas — V. Urbonas, Vili
jampolė — B. Gužauskas, A. 
Panemunė — P. Jakutis, A- 
leksotas — kun. M. Stanke
vičius, Sanči — K. Dilys.

Rokiškio apskrityje Savi
tarpinė Pagalba iki kovo 1 d. 
surinko 28,587 markes.

Ukmergės apskrities Savi
tarpinės Pagalbos komitetą 
sudaro: pirm. — kun. St. 
Telksnys, vicepirm. — aps
krities gydytojas Sukarevh 
čius, ižd.—gimnazijos moky
tojas S. Antanaitis, narys — 
K. Grajauskienė.

Federalinis Biuras Investi- 
gacijos pranešė suėmęs aš
tuonis sabotažninkus, ku
riuos į šią šalį įgabeno vo
kiečių submarinai. Keturi jų 
buvo išlaipinti birželio 13 d. 
Amagansett, L. I., o kiti ke
turi Ponte Vedra Beach, Flo
ridoje, birželio 19 d.

Visi suimtieji gerai žino 
anglų kalbą. Du jų Amerikos 
piliečiai. Dar svarstoma, ko
kiam teismui (civiliam ar ka
ro) jie bus atiduoti.

<3
Vokiečių veržimasis Egipte 

šios savaitės pradžioje kas
dien ėjo pirmyn. Sekantis jų 
tikslas — pasiekti Aleksan
drijos miestą ir uostą. Alek
sandrijoje yra daug anglų 
laivų. Ten yra ir prancūzų 
laivų, kurie internuoti.

Egipte anglų kariuomenės 
vadovybėje įvyko pasikeiti
mų. Aštuntosios armijos va
dovybę pasiėmė gen. Auchin- 
leck, kurin anglai deda daug 
vilčių. Apie pasikeitimą va
dovybėje Anglijos tautos at
stovų rūmams pranešė pats 
ministeris pirm. Churchill, 
kurs sėkmingai grįžo Londo
nan iš Washington©.

Iš Egipto pranešama, kad 
anglams į pagalbą susilaukta 
amerikiečių lakūnų. Gen. Au- 
chinleck vadovybėje, anglų 
aštuntoji armija truputį su
stabdė nacių veržimąsi Alek
sandrijos kryptimi.

Vokiečių pranešimu, liepos 
1 d. jų kariuomenė buvusi 
apie 70 mylių nuo Aleksan
drijos. Italų pranešimu, Alek
sandrija jau buvusi bombar
duota.

Anglai esą pasiruošę įvai
riems galimumams. Jei Alek
sandrija kristų, anglų laivai 
iš ten būtų perkelti į Haifą, 
Palestinoje ir gal į Beirutą, 
Lebanone. Londone net kal- 
gama, kad Suezo kanalas gali 
būti sunaikintas, jei nebūtų 
įmanoma Egipte atsilaikyti. 
Paskutiniai davinai rodė, kad 
anglai vengė didesnių kauty
nių, o laukė daugiau tankų ir 
kitokios paramos pristatant. 
Didelės paramos gen. Au- 
chinleck susilaukė-iš ameri
kiečių lakūnų, kurie jau bom
bardavo nacių ir italų sunk
vežimius, aerodromus, tan
kus ir net Tobruko uoste bu
vusius laivus.

Jei naciams pasisektų E- 
gipte, tada labai artimas pa
vojus grėstų Palestinai, Siri
jai, Turkijai, Persijai ir Kau
kazu!. Į kautynes Egipte žiū
rima labai rimtai.

Egipto reikalams daug pa
gelbėjo Amerikos lėktuvų iš- 
vežiotojas „Wasp,” kurs at
vežė anglams į Maltos salą 
daug lėktuvų. Maltos sala la
bai svarbi kariniems veiks
mams Viduržemio jūroje, iš 
kur plaukia parama Egipto 
frontui.

avaitę visų akys nu- 
GERIAUSIOS ROJJ; s į Egiptą, į derlingą- 

slėnį, į šaltųjų sfink- 
į lystę, į faraonų sar- 

Nacių 
skubotai mauroja A- 
rijos ir Kairo link, 
reivi žvilgsniai meta- 
o kanalo kryptimi.
is neginčija, kad lai
mių nepasisekimai Li- 
’ Egipte prailgina ka
riai gavo progos il- 
iusti. Bet niekas ne
joti, kad pergalės va- 

mUDj:,.teis! Aliantai dar nė- 
" ii pasiruošę. Ameri- 

Progn lyba dar nėra išsklei- 
kuiij,: ų savo galios sparnų.

Mirė Kazys Binkis
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbų: 

MAI—PIETŪS—VAKARIENE , 
f M AS gamintas namie H geriam^ 
bravorų. Parengimams priimami

Juozas Cinku,
and Street,

1CIJOS NARIAMS

ederacijos New Yor- 
ities mėnesinis susi- 
įvyks šį penktadie- 

io 26 d., 8 vai. vak., 
mo par. salėje.

iriai, draugijų atsto- 
iriai maloniai prašo- 
auti. Bus labai svar- 
ešimų. Valdyba.

41 priėį 
Parapija 
kad šit 
čių laii 
giausir

York, N. Y.

madienį, 5 vai. p. p. 
Vartų par. salėje, į- 
arapijos vakarienė, 
.as skiriamas bažny- 
aujinimui, o proga— 
usipažinti su kun.Dr.

parinkto: tą savaitę iš Maskvos 
jų varį įnešta, kad per viene- 

is Rusijos fronte na- 
eko dešimties milijo- 
ų, skaitant žuvusius, 

uosius ir nelaisvėn pa- 
Vietdj is. Daug ką ši žinia 

kūnas r ’• Bet ar dauS J°Je 
už don 
rūpestii: ? . nebuvo 
kloję, i

progran. 
Taip pt 
mokytoj;

skelbta, 
tai būtų sumobiliza- 

3U, neseniai pradėju- retu kaip devynis mi-
uotis New Yorkė.

ma, kad atsilankys 
tug parapijiečių, ku- 
taipgi svečių iš toli- 
vietų.
ivaitę jau bus pradė- 
inyčios remontas iš 
risų pirma norima nu- 
jažnyčios priešakį ir 
u j as duris. Vėliau bus 
kiti remonto darbai

įimatib carių- Pa£al rusM pra- 
nacių kariuomenės 

.i neturėtų būtų likę, 
ropaganda nieko ne- 

... ,■ Visada geriau su tie- 
5e,įnokratinė santvarka 

faktais, o ne nereikš- 
is paslaptimis ir tuš-

Biriž-

birželio: 
vu į Bet

Uganda.

BirieS
noje, fe
nas ir

PRAĖJO BRANGIAUSI METAI

spetho Žinios

Sveikina

; V. J. Atsimainymo 
os draugijos nuošir- 
reikina kun. Joną Bal- 
:un. Joną Kartavičių, 
iadienio proga, linki 
ios laimės ir sveika- 
tyje.

Pranešimu iš Europos, ba
landžio gale Kaune mirė Ka
zys Binkis, žinomas poetas.

Kazys Binkis yra parašęs 
daug eilėraščių ir kitokių kū
rinių.

Karo Taupymo 
Bonų Vajus

Washington. — Valstybės 
iždas buvo pasimojęs per bir
želio mėnesį parduoti karo 
taupymo bonų už 800 milijo
nų dolerių. Nors ši kvota nė
ra pilnai išpildyta, bet liepos 
mėnesiui paskirta vieno bili
jono dolerių kvota. New Yor- 
ko valstybėje karo bonų per 
birželio mėnesį išplatinta už 
172 mil. dol. Po to seka Illi
nois — 85 mil. dol.; Penn
sylvania — 81 mil., Califor
nia — 62 mil., Ohio — 55 mil. 
dol. ir t.t.

Kun. Dr. E. L. Curran
Tarptautinės Katalikų Tiesos 

^draugijos pirmininkas, dide
lis Lietuvos ir lietuvių drau
gas. Liepos 4 d. jis pasakys 
kalbą Lietuvių Dienos iškil- 

i mėse, Klasčiaus parke, Mas-
■ pethe, kur bus paminėta Lie- 
• tuvos nepriklausomybės A-
■ merikos pripažinimo 20 me-
■ tų sukaktis.

BERLYNO VYSKUPAS PRIEŠ NACIUS

100 TuKSt. Dol 
Kariu Cukrui

Stockholm. — Birželio 28 
d. Berlyno vyskupas Konrad 
von Preysing šv. Jadvygos 
katedroje pasakė pamokslą, 
kuriame pasmerkė nacių teo
rijas. Katedroje tą dieną pa
minėta popiežiaus Pijaus XII 
vyskupavimo 25 metų sukak
tis.

Saugumo Sargai 
Uoliai Veikia

būtų gyvenimas negimusio 
kūdikio, ar seno, ar paliegu
sio asmens.”

Šiais žodžiais vyskupas pa
smerkė nacius, kurie skelbia 
rasinę higieną ir paliegėlių 
žudymą.

„Dievu paremta teisė pri
pažįsta žmogaus sąžinės ir 
ir tikybos laisvę. Ji pripažįs
ta teisę duoti vaikams tiky
binį auklėjimą. Tai yra ne tik 
teisė, bet pareiga, kurios nie
kas negali išvengti” — kalbė
jo vyskupas.

Toliau vyskupas taip drą
siai pareiškė: „Iš Dievo kilu
sios teisės negali būti pakeis
tos valstybės duotomis teisė
mis. Tai fatališka klaida ti
kėti, kad valstybė yra aukš
čiausias dieviškumo reiški
mas. Melskime ir prafe kime 
meilės pasaulyje — meile.. vi
siems, draugui ir priešui, net 
ir tiems, kurie mums tik blo
ga linki.”

Švedijoje gautais praneši
mais, šis vyskupo pamokslas 
padarė klausytojams labai 
gilaus įspūdžio. Katedra bu
vo pilna tikinčiųjų, kurie po 
pamaldų sukėlė dideles ovaci
jas vyskupui ir popiežiui.

Washington. — Per pasku
tinius dešimt mėnesių FBI 
(slaptoji policija) tyrinėjo 
sabotažinę veiklą. Iki birže
lio vidurio nesurasta jokio 
užsieninės jėgos remiamo sa
botažinio lizdo. Iki liepos 1 
d. buvo suimti 8,844 svetim
šaliai, kurių 4,611 japonų, 2,- 
869 vokiečiai ir 1,365 italai.

Kratos metu paimta 630 
revolverių, 710 šautuvų, 1,- 
160 šautuvų ir kulkosvaidžių, 
1,652 gabalai dinamito, 1,645 
trumpų bangų radijo apara
tai, 965 kardai, durtuvai ir 
peiliai, 207,994 kulkos.

„Popiežius meldžiasi dieną 
ir naktį už taiką ir už sukū
rimą geresnio pasaulio, kurs 
būtų paremtas teise ir meile” 
— sakė vyskupas. „Teisė ga
li būti paremta tik pagrindi
niais žmogaus nuostatais, 
kurie yra šie: Nedaryk ki
tiems to, ko nenorėtum, kad 
kiti tau padarytų ir kad gy
venimas yra šventas, ar tai

Jersey City. — Kariuome
nei cukraus supirkinėjimo 
vadovybė pranešė, kad ka
riuomenės reikalams kas sa
vaitė nuperkama septyni mi
lijonai svarų cukraus, už ką 
sumokama 400,000 dolerių.

Cukrus taip superkamas, 
kad visada būtų atsargos 
dviem mėnesiams.

vo 131,359 jaunuoliai, kurių 
daugiausiai buvo Brooklyn©
— 51,745; po to Manhattan©
— 28,461; Bronxe — 24,685; 
Queens — 22,719; Richmon
de — 3,749.

Be atskiro įstatymo, šie į- 
siregistravę jaunuoliai nega
lės būti imami kariuomenėn.

Washington. — Birželio 30 
d. valstybės iždas uždarė sa
vo metines knygas. Dar ne
pilni daviniai rodo, kad per 
paskutinius 12 mėnesių vien 
tik karo vedimo reikalams 
išleista 26 bilijonai dolerių. 
Iš viso išlaidų bus buvę apie 
33 bil. dol. Tai brangiausi iž
do metai Amerikos istorijo
je. Pirmo pasaulinio karo 
ketveri-metai (1917-1921) A- 
merikai kaštavo 25 dol. 729 
mil. dol.

Sekantieji iždo metai bus 
žymiai išlaidesni. Išlaidos 
sieks per 73 bilijonus dolerių, 
kurių 67 bilijonai dolerių ski
riami tiesioginiai karo reika
lams.

karo baisenybės vi- 
ičia, bet žmogaus kil- 
įsmai neturi būti nu

šauki j žmogus ieškojo ir ieš- 
o, grožio ir tiesos.
u, kad Amerikos lie

kai jaudoje netrūksta ir 
literatūros žodžio.

Ameriko- 
ir ;,Studentų 

pasirodo trumpi Ju- 
Baniulio eilėraščiai, 
iniulio eilėraščius A. 
itis taip sako: 
e atsiliepia tai, kas 

. ėj yra gražu, švelnu, 
L 1 ir kas primena to- 

ir teisingesnių 
ispindžius.”

dienius, 
gos B

užprašf.
ninkųii iiu laiku 
jų. Sft rauge 
nuodnt 
iminėjo 
brantai

20 Tukst. Gydytojų 
Kariuomenei

R. KRYŽIUS SUŠELPĖ MILIJONUS F VICTORY

aspetho Žinutės 

ladienį, birželio 21 d. 
os mokyklos jaunimas 
užbaigė mokslo me- 

vingoj programoj visi 
augę veikalėliu-opere- 
.uonėle.” žmonių per- 
j e salėje priešakyj sė- 
ečiai: kleb. kun. Alek- 
ir kleb. kun. Paulonis 
įklyno, gleb. kun. Gu- 
j ir kun. Bogušas iš 
forko, gerb. Lietuvos 
is Rajeckas iš Wash- 
3 ir visi trys vietos ku-

pa-
nobcbj
RL
torilie'

rvoje leidžiama švai-
5<t su* buvusiems 
nohcb j’

Washington. — Kariuome
nės vadovybė išleido taisyk
les, pagal kurias iki sausio 
1 d. bus paimta kariuomenėn 
20,000 gydytojų.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė Kon
gresui apie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus veiklą. Per pa
skutinius dvylika mėnesių 
(iki 1942 m. bal. 30 d.) A. R. 
Kryžius Europoje, Azijoje ir 
Afrikoje sušelpė 15 milijonų 
asmenų. Pašalpai išleista 60,- 
732,194 dol.

Anglijoje išleista 32,861,- 
145 dol.; Rusijoje — 3,766,- 
630 dol; Kinijoje — 3,842,364 
dol.; Prancūzijoje — 6.136,- 
526 dol.; prancūzų Afrikoje 
—$140.499; Graikijoje—462,- 
937 dol.; Islandijoje — $45,- 
161; Ispanijoje — 1,687,747

BUY
UNITED 
STATES 

WAR

g nesuprantama, ko-
131,359 JAUNUOLIAI 

ĮSIREGISTRAVO NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME!

iet parapijos mokyklą

Lietuvos 
... . 'fcms, kaip Paleckiui 

is. šios lėlės šūkauja 
etuvos sovietinimą, 
ludonosios vėliavos 
ią ir pan. Tai tik 
naciams tarnavimas, 
ros žmonės laukia iš- 
mo iš nacių vergo- 
jiems peršasi jų bu- 
ntojai. Paleckis ir jo 
ja nieko kito, tik 
kurdą, ašaras, tūks- 
remtinių šauksmus

tai U* ‘ 
o(B^ 
sund • Į

Si S)

nohcbj; 
L ĮSI £ 
to 
ti® W’ į,

AUBEU 
Iltį 

5K &»■

Birželio 30 d. parenkamo
sios karinės prievolės tarny
bos Įstaigos surašinėjo 18, 19 
ir 20 metų amžiaus jaunuo
lius. New Yorke įsiregistra-

Lietuviška

ALUDĖ
RŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

įtogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

NGOLD Extra Dry Alus, 
delis pasirinkimas visokiu 

gėrimų

jozas Zeidat
1 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

65

plėšia L i e tu v o s 
turtą savo naudai, 
ms leidžiama vartoti 
į. dalelę maisto, ski- 
(kiečiams. Žydai gau- 
lisę ir mažiau to, kas 
a lietuviams.
darni Lietuvos žmo- 
isiais ir menkos Ver
ai ironiškai primena 
0 „geradarybes.” Ir 
įto, ko naciai siekia

— kolonizuoti Lietuvą, su
naikinant lietuvių atsparu
mą. Bet turimi daviniai rodo, 
kad lietuvių atsparumas ne
palaužiamas!

--------  .T. --------

Kanados Lietuvių Sąjun
ga energingai veikia. Ji jun
gia Kanados lietuvius kovai 
už Kanadą, už Alijantų per
galę, už Lietuvos išlaisvini
mą.

Dirbdama svarbų darbą, 
K. L. S. neužmiršta ir svar
baus ginklo — geros spau
dos. šiomis dienomis K. L. S. 
„Amerikos” Naujo Intertypo 
Fondui atsiuntė savo dova
ną. Nuoširdus ačiū.

Tegyvuoja Kanados ir A- 
merikos lietuvių vienybė!

New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos rengėjų vardu 
nuoširdžiai kviečiame visus „Amerikos” skaitytojus ir jų 
artimuosius bei draugus atsilankyti šį šeštadienį, liepos 
4 d., Klasčiaus parke, Maspethe.

Lietuvių Dienos programa bus tokia:
10 vai. ryte šv. mišios V. J. Atsimainymo par. bažny

čioje, 64-16—56th Rd., Maspeth, N. Y.
11 vai. ryte Klasčiaus parko atidarymas.
3 vai. įdomi muzika.
6 vai. kalbų, dainų ir tautinių šokiii programa.
Nuo 7 vai. orkestras.
Visą laiką įvairiausios įdomybės. Programos pildyto- 

jai bus: kalbėtojai — kun. Dr. Edward L. Curran ir ką tik 
iš Europos atvykęs Andrius Daugirdas; keturių parapijų 
jungtinis choras; Angelų Karalienės par. benas; Br. Brun- 
dzienės vadovaujama tautinių šokių grupė ir kt.

Rengėjai viską taip sutvarkė, kad Lietuvių Diena būtų 
visų jon atsilankysiančių poilsio, draugiškos aplinkos, ma
lonaus laiko praleidimo diena. Jos tikslai labai gražūs ir 
visų remtini.

Nuo Tavęs, skaitytojau, priklausys Lietuvių Dienos 
pasisekimas. Jei negalėsi dalyvauti, būki jos rėmėju.

Mes kreipiamės ypač į tuos skaitytojus, kurie gyve
na New Yorko apylinkėje ir artimoje New Jersey kaimy
nystėje. Pasiryžkite dalyvauti ir — ištesėkite!

Visiems, o visiems sakome — Iki malonaus pasimaty
mo Lietuvių Dienoje, liepos 4 d., šeštadienį, Klasčiaus par
ke, Maspethe.

New Yorko sveikatos ko- 
misijonierius persergsti vi
sus tuos, kurie norėtų, vasa
ros metu, bet kur maudytis. 
Maudynėms vieta yra mies
to nurodyta.

Brooklyn© miesto vado
vybė ragina nugriauti Brook
lyn© Lexington geležinkelį ir 
geležį—apie 16,000 tonų, taip 
pat vario daugybę pavartoti 
karo reikmenims.

Bendradarbių 
Dėmesiui

Prisitaikindami prie pašto 
pageidavimų, norime kiek
vieną savaitę „Ameriką” iš
leisti trečiadienių vakarais. 
Tokiu būdu bus užtikrintas 
visiems skaitytojams laik
raščio laiku pristatymas.

Mums reikalinga visų ben
dradarbių talka. Svarbu, kad 
visi raštai, ypač korespon
dencijos, pasiektų redakciją 
bent antradienį. Už talką 
reiškiame pakartotiną padė
kos žodį.

Administracija.

G

NAUJA LRK SUSIVIENIJIMO VALDYBA
&

Hartford. — L.R.K. Susi
vienijimo 53 seimas baigėsi 
birželio 25 d. Paskutiniame 
posėdyje išrinkta nauja val
dyba: dvasios vadas kun. Jo
nas švagždys, pirm. Leonar
das šimutis, vicepirm. Juozas 
Vaičaitis (Scranton), sekr. 
Vincas T. Kvetkas, ižd. Juo
zas Joneika, iždo globėjai: 
Petras Karašauskas ir V. 
Abramaitis, daktaras kvotė
jas Dr. A. Rakauskas, M.I.C. 
Redaktorium perrinktas Ma
tas s Zujus, kuriam pavestos 
ir „Garso” spaustuvės vedė
jo pareigos.

Sekantis seimas 1944 m. 
bus Scrantone. Seimas praė
jo gražioje darbo ir vieningu
mo nuotaikoje.

sį automobilių užmuštųjų 
žmonių skaičius Amerikoje 
buvo 25 nuošimčiais mažes
nis nei pernai. Šį gegužės mė
nesį automobilių nelaimėse 
užmušta 2,290 asmenų (per
nai užmušta 3,050).

Šiemet per pirmus penkis 
mėnesius automobiliai užmu
šė 12,450 žmonių, kas yra 11 
nuošimčių mažiau, nei per
nai.

Mažiau Nelaimiu
Chicago. — Gegužės mėne-

Washington. — Per pirmas 
trylika senos gumos rinkimo 
vajaus dienas gauta 218,998 
tonai. Tokiais daviniais pre
zidentas labai nepatenkintas. 
Rinkimo vajus pratęstas dar 
dešimčiai dienų.

Visi turintieji senos gu
mos, nežiūrint kiekio, prašo
mi įteikti gazolino stotims.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTE
\

Liepos Ketvirtą švenčiame savo valstybės laisvės ir 
nepriklausomybės šventę. 1776 m. liepos 4 d. gimė Jung
tinės Amerikos Valstybės. Nauja respublika nuolat augo, 
plėtėsi, tvirtėjo. Nuo pat pirmosios Liepos Ketvirtos iki 
dabartinės nė karto nenukrypta nuo respublikos steigė
jų padėtų pagrindinių dėsnių. Demokratiniai papročiai gi
liai įsišaknijo. Amerikos žmonių laisvė, jų gyvenimo lyg
muo žavi visą žmoniją.

Šių metų Liepos Ketvirtos išvakarės randa mus nieka
da anksčiau nebuvusiose sąlygose. Šiandie Amerika ne tik 
savo pavyzdžiu rodo pasauliui kelią. Šiandie Amerika vie
nintelis šviesos ir vilties valstybinis švyturys pasaulyje. 
Šiandie Amerika kovoja, kad nepriklausomybės deklaraci
jos žodžiai: „visi žmonės sutverti lygūs, visi jie yra Su
tvėrėjo apdovanoti tam tikromis neliečiamomis teisėmis, 
kurių tarpe yra gyvenimas, laisvė ir siekimas laimės” bū
tų gyvenimo tikrove visame pasaulyje.

Niekada anksčiau Amerika nebuvo įstojusi į tokį gy
venimo sūkurį, kuriame ji yra šiandie. Niekada žmonijos 
padorumo priešai nebuvo taip susiorganizavę, kaip šian
die. Juk yra aiškus pavojus, kad visas pasaulis gali patekti 
į tamsiausių pajėgų vergovę nežinomiems laikams.

1776 liepos 4 d. spindi viltimi, padrąsinimu. Tada Ame
rikos steigėjai kovojo prieš labai dideles savo laisvės prie
šo pajėgas. Bet nenusiminta. Pasirinktu keliu eita iki visiš
ko pergalėjimo.

Per 166 metus Amerika buvo daugybei prispaustųjų 
prieglauda ir ramybės uostas. Iš įvairiausių vietų čion bėgo 
žiaurių valdovų prispaustieji. Čia pradėdavo naują gyve
nimą stiprios asmenybės, kurios negalėdavo pakęsti prie
spaudos savo gimtuose kraštuose. Čia, šalia kitų, didžiau
sią prieglaudą rado keli šimtai tūkstančių lietuvių, kuriems 
Tėvynėje prispaudėjai neleido nei žodžio, nei rašto, čia di
džiausias tautų mišinys, o tačiau kūrybinis darbas klestė
jo santaikoje.

Per 166 metus Amerika buvo atskirų asmenų globėja. 
Ji priglausdavo tūkstančius žmonių, kuriems tironai no
rėdavo išplėšti šventas teises į gyvenimą, į laisvę ir į sieki
mą laisvės. Už tas pačias teises ir šiandie Amerika užstoja 
ir kovoja. Tik daug plačiau, šiandie Amerika kovoja ne už 
atskirų asmenų, bet už visos žmonijos, už visų tautų teisę 
gyventi, turėti laisvę ir siekti laimės. Kad Amerikos siekiai 
yra be dėmės, kad jos daugiažvaigždė švari nuo bet kokių 
kreivų nuolaidų dulkių, visi žinome. Tai liudija laisvai ir 
nepriklausomai veikiančios Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų laikinai sutremptų valstybių atstovybės.

Liepos Ketvirtoji šiemet nėra tik Amerikos laisvės ir 
nepriklausomybės šventė Tai viso pasaulio šviesesnės atei
ties simbolis. Tai visos laisvės trokštančios ir jos išsiilgu
sios žmonijos viltis. 1776 m. liepos 4 d. deklaracijai, parem
tai Aukščiausiojo Kūrėjo dėsniais, lemta bus visada būti 
gyva.

KUN. J. ŽIDANAVIČIAUS JUBILIEJUS
Birželio 28 d. Amsterdamo 

lietuviai šventė savo parapi
jos klebono kun. Juozo žida- 
navičiaus kunigystės 50 metų 
sukaktį. Tai buvo šventė, ta
pusi labai plataus masto, su
traukusi daug svečių iš įvai
rių vietų. Prieš 34 metus kun. 
J. židanavičiaus vadovybėje 
pastatyta šv. Kazimiero lie
tuvių par. bažnyčia skendo 
šviesose, skoningame išpuo
šime. Didysis altorius tvys- 
kėjo auksinėse spalvose.

Mokyklos vaikučių ir gau
saus būrio kunigų lydimas, į- 
žygiavo pro didžiąsias duris 
kun. Sukaktuvininkas - kun. 
J. židanavičius. Sunkios ligos 
palaužtas, jis negalėjo laiky
ti šv. Mišių. Jis negalėjo pats 
prieiti prie altoriaus, kaip bu
vo prieš 50 metų, bet jis tvir
tai užėmė jam paskirtą sank- 
tuariume vietą, kuri buvo iš
puošta auksinėmis spalvo
mis. Iškilmingai procesijai ei
nant į bažnyčią, muz. J. Ol
šausko vedamas choras ga
lingai giedojo. Gražų giedoji
mą praturtino Metropolitan 
operos artistė Anna Kaskas.

Mišių auką atnašavo prel. 
Julius Maciejauskas (Los 
Angeles, Calif.) ; jam asista
vo kun. Ant. Deksnys (Chica
go, gegužės 31 d. atšventęs 
kunigystės 50 metų sukaktį) 
ir kun. Aug. Petraitis (Wor
cester, Mass.) Apeigų vedė
ju buvo Marianapolio kolegi
jos rektorius kun. Dr. J. Vaš

kas. Pamokslą pasakė kun. 
Justinas Vaškys, pranciško
nas. Kitus patarnavimus baž
nyčioje teikė kun. J. Valan- 
tiejus (Waterbury) ir kun. 
Dr. J. Pauliukonis, M.I.C.

Bažnyčia buvo pilna tikin
čiųjų. Albany vyskupo svei
kinimą perdavė generalinis 
vikaras. Per mišias solo gie
dojo Anna Kaskas ir smuiku 
grojo Ant. Židanavičius, ju
biliato brolėnas.

Po mišių mokyklos patal
pose įvyko pietūs, kuriuose 
tinkamai pagerbtas jubilia
tas. Sugiedota Ilgiausių me
tų. 8 vai. vak. Elks klubo sa
lėje įvyko iškilminga pager
bimo vakarienė, kuri pradėta 
malda (prel. Amboto), Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
Atidarymo žodį pasakė ren
gimo komiteto pirm. M. Ker- 
belis. Vakarienės metu kla
sinius muzikos kūrinius gro
jo Valentino Kerbelio veda
mas orkestras.

Programai vadovavo kun. 
A. Orvidas, Schenectady par. 
klebonas. Kalbas paįvairino 
choro merginų grupė su art. 
J. Olšausku priešakyje. Gru
pę sudarė St. Kisieliūtė, Ka- 
rutytė, Kučiūtė, Mikėnaitė ir 
Peleskaitė. Dainavo tik kun. 
J. Židanavičiaus (Seirijų Juo
zo) parašytas dainas. Visai 
programai didelio skonio ir 
pažibos suteikė Anna Kas
kas, kuri visu artistiniu įsi
gyvenimu ir visu savo sultin-

34.
Atsiminimai
Nuo karklo ant karklo plasnojo gelsvas drugelis, 
Karklynuos pas liūną žavingai čiulbėjo lakštutė . . . 
Ak, rodos, diena vos praėjo, o jau supa kitas pasaulis, 
Tad ir klausiu savęs: kas taip pakeitė manąją buitį?

*35.
Kregždė
Ties ežero krantu apsukus ratą kitą, į šiaurę ji nukūrė, 
Kur pasiliko daržinėj prie gegnės sulipdytas lizdas pernai. 
Išaugo ten jaunoji gentkartė. O ką likimas jiems išbūrė? 
Išskrido jie, kai telegrafo vielomis jau vėjas siuntė liūdną 

dainą.
36.
Grįžimas
Vos tik matyti gelsvo smėlio plotas ten iš jūros,
Pro tirštą ūkaną lėtai artėjame prie pakraščio;
Tartum pailsusi, taip tingiai plazda drėgna valties burė, — 
Norėjom mes nuplaukt toli toli — net ligi pat akiračio . . .
37.
Bėga
Saulei tekant bėga ūkanos nuo saulės spindulių,
Upės pakrašty iš lėto supas pilkos žvejų valtys:
Išplauks lengvai į jūrą jos ir supsis ant gilių —
Ir mūsų dienos taip sūpuos, kol pats likimas jas suskaldys.
38.
Plunksna
Iš aukštumos, iš už baltųjų debesių, iš anapus,
Kur erdvių plotuos plaukioja lyg pasakoje laivai dyvini,
Ant žemės nusileido raibas paukštis ir suglaudė sparnus, 
O vieną raibą plunksną jo sūpavo žalsvi jūrų vandenys.

go balso grožiu padainavo 
Kačanausko „Mano rožė,” 
Šimkaus „Lopšinė” ir angliš
kai „Tėve Mūsų.” Vakarienės 
dalyviams reikalaujant, ar
tistė turėjo kelis kartus pasi
rodyti. Po to, ji drauge su 
art. J. Olšausku, visai publi
kai pritariant, padainavo 
„Vilniaus kalneliai.” Artistei 
labai muzikaliai, drąsiai, gi
liu išpildytų muzikos kūrinių 
supratimu akomponavo Vera 
Motejūnaitė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
prez. A. Smetona, prel. J. 
Ambotas, prel. J. Maciejaus
kas, kun. A. Deksnys, kun. 
B. Moleikaitis, kun. Dr. J. 
Vaškas, kun. Dr. A. Bružas, 
kun. J. Vaškys, miesto mayo- 
ras Arthur Carter, Juozas B. 
Laučka (sveikino Federaci
jos vardu), kun. K. Strimai
tis, J. Tysliava, ukrainiečiai 
(įteikė didelį gėlių bukietą), 
kilimų pramonės įstaigos ve
dėjas Donnelly, Įeit. Dr. Kin- 
deris (jis gydė kun. Jubilia
tą sunkioje ligoje), kun. J. 
Bakšys, kun. Aug. Petraitis, 
Dr. Strikulis. Parapijiečių 
vardu sveikino ir dovaną į- 
teikė M. Kerbelis. Choro var
du pasveikino ir gražia gėlių 
puokštę įteikė Stasė Kisieliū
tė.

Visiems sveikinusiems ir 
atsilankiusiems labai nuošir
džiai dėkojo jubiliatas kun. 
J. Židanavičius.

Jubiliatas susilaukė daug 
sveikinimų raštu ir telegra
momis. Sveikintojų tarpe bu
vo Lietuvos ministerial 
Washingtone ir Londone (Ža- 
deikis ir Balutis), prel. M. 
Krušas, Kunigų Vienybės 
pirm. kun. Pr. Juras, kun. Ig. 
Albavičius, kun. J. Karalius, 
kun. M. Pankus, gen. konsu
las J. Budrys ir daug kitų.

Jubiliejaus rengimo komi
teto priešaky dirbo pirm. M. 
Kerbelis, vicepirm. M. Kaz
lauskas, sekr. St. Kisieliūtė, 
ižd. P. Sargelis, kun. J. Raš- 
tutis, Ant. C. Stokna, Br. 
Stankevičius, J. Mikėnas, O. 
Kadžiūtė. Kiti komiteto na
riai buvo:

Kun. A. Orvidas, kun. K. 
Strimaitis, M. Kerbelienė, St. 
Karutytė, Juozas Olšauskas, 
Stasė Kučiūtė, Antanas C. 
Stokna, Veronika Motejunai- 
tė, Wm. D. Redding, Ona To- 
gailiūtė, George Gaška, Ona 
Biliutė, Jurgis Urbelis, Ed. 
Gustas, N. Kazlauskienė, 
Juozas Kazlauskas, Juozas 
Unčiuras, Raphael Morris, 
Jonas Bablinskas, Vladas 
Rusilas, Antanas Lukšis, 
Stasys Kerbelis, Bronis Sal
dis, Jonas Vasiliauskas, Juo
zas Šidlauskas, Antanas Guo- 
bis, Simonas Cikanavičius, 
A. Rastauskas.

Chicago, Ill.
A.L.K. Stud, ir Prof. S-gos 

Seimas
Šiais metais A.L.K. Stud, 

ir Prof. Sąjungos seimas į- 
vyksta nepaprastai sunkiose 
aplinkybėse: dalis sąjungos 
narių tarnauja kariuomenėje, 
kovoja Australijoj, Islandi
joj, Filipinų salose, Afrikoje 
ir Azijoje, gi kita dalis negali 
atvažiuoti dėl darbų, dėl ga
zolino trūkumo. Tačiau sei
mas vis tiek įvyks. Chicago 
studentų kuopa ir ateitinin
kų draugovė pakvietė seimą 
daryti Chicagoje. Seimo visi 
paruošiamieji darbai jau at
likti. Seimaš'tvyksta rugpiū- 
čio men. 1 ir 2 d.d. Morrison 
Hotel, 79 W. Mactfson St., Chi
cago, Ill., kur bus seimo po
sėdžiai ir bankietas. Tačiau 
seimas bus pradėtas šv. Mi- 
šiomis ir pamokslu Aušros 
Vartų parapijoj, westside j, 
ties „Draugu,” 2334 So. Oak
ley Ave.

Seime sprendžiamąjį balsą 
turės kuopų įgalioti atstovai,'' 
tačiau svečiais kviečiami da
lyvauti visi studentai ir pro
fesionalai.

Prof. K. Pakšto Paskaita
Birželio 21 d. ateitininkų 

draugovės susirinkiman bu
vo pakviestas su paskaita 
prof. K. Pakštas, Lietuvių 
Kultūrinio Instituto direkto
rius. Profesorius kalbėjo apie 
dabartinę Lietuvos tarptau
tinę politiką. Valdyba patie
kė susirinkimui pusmečio 
veikimo apžvalgą. Susirinki
mas pradėtas pas draugovės 
iždininką A. Čelkį, 4368 S. 
Oakenwald Ave., o baigtas 
prie Michigan ežero. Po su
sirinkimo A. Čelkis iš savo 
namų atsigabeno pilną čemo
daną visokių gėrybių, ir tada 
dar pora valandų smagiai pa- 
piknikauta.

Joninės
Birž. 27 d. Liberty Grove, 

Willow Springs, Ill., ateiti
ninkų draugovė surengė savo 
pirmąją tradicinę Joninių 
programą, kurioje dalyvavo 
gražus būrys Chicagos lietu
viško jaunimo. Liepsnojantis 
laužas ir originali programa 
visiems padarė gražaus įspū
džio.

„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.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
Kapelionas

3.60
1.00
1.00

Ryšium su Trylikta New Yorko Apylinkės Lietuvių 
Diena, šiomis dienomis „Amerikos” administracijon pradė
jo plaukti graži parama iš tų „Amerikos” skaitytojų, kurie 
stoja talkon kaip Lietuvių Dienos Rėmėjai. Malonu mums 
čia su dideliu dėkingumu pranešti vardus šių nuoširdžių 
Rėmėjų:
Julius ir Ona Baniuliai, Brooklyn, N. Y. -
M. Papečkienė, Paterson, N. J. - - - - 
Juozas Shukis, Rochester, N. Y. - - -
T. Jakupčionis, Brooklyn, N. Y. - 
K. Tapikas, Bridgeport, Conn. - - 
Juozas Laskevičius, Brooklyn, N. Y.
R. Burnovaitis, Brooklyn, N. Y. -
O. Pranckevičienė, Brooklyn, N. Y.
Shimanskas ir Petkauskas, Brooklyn, N. Y.
R. Jurkšienė, Linden, N. J. - - -
Antanas Zupka, Watertown, Conn.
J. Šaulis, Pittsburgh, Pa. - - - 
Ona Jocienė, Newark, N. J. - - -
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa.
Francis Kalinowski, Jersey City, N. J. 
T. Urbonas, Jamaica, N. Y. - - - - 
Ona Ligmont, Ozone Park, N. Y. - - 
J. Navitsky, Fairfield, Conn. - - - 
S. Zurlis, Linden, N. J. - - - - -
C. Morris, Brooklyn, N. Y. - - - - 
Viktoras Amšiejus, Cleveland, Ohio - 
S. Butauskas, Torrington, Conn. - - 
A. Kurmackus, Easton, Pa. - - - - 
S. F. Goodis, W. Orange, N. J. - - - 
Ona Daęgis, Jackson Heights, N. Y. -
S. Sprainaitis, Paterson, N. J. - - - 
O. Petrulienė, Maspeth, N. Y. - - - 
Kun. K. Skrypka, Binghamton, N. Y. - 
V. Sidarienė, Brooklyn, N. Y. - - - 
A. K. Daukantas, Brooklyn, N. Y. - -
V. žaliauskienė, Brooklyn, N. Y. - -
W. Zaukienė, Brooklyn, N. Y. - - -
O. Rimidienė, Brooklyn, N. Y. - - -
J. Mecionis, Kearny, N. J. - - - -
P. Daugirda, Linden, Mich. - - - -
M. Barkauskienė, Brooklyn, N. Y. - -
T. Sarapaitė, Brooklyn, N. Y. - - - 
Samuol - Lisauskienė, New York, N. Y. 
S. Unguraitis, Brooklyn, N. Y. - - - 
Petras Puodžiūnas, Elmhurst, N. Y. - 
A. Dutkus, Maywood, N. J. - - - - 
St. Breivienė, Bridgeport, Conn. - - 
Jonas Daukšis, Port Washington, N. Y. 
P. Mažeika, White Plains, N. Y. - - -
D. Paračkauskienė, New York, N. Y. - 
S. Satkus, Paterson, N. J. - - - - - 
V. Baltrūnas, Brooklyn, N. Y. - - -
J. Noreika, Irons, Mich. ----- 
A. Macejūnas, Meridan, Conn. - - - 
Alena Matulionytė, Maspeth, N. Y. -
O. Stagniūnienė, Brooklyn, N. Y. - - 
Juozas Pliauskas, Bayside, N. Y. - - 
Ant) Stakėnienė, Ozone Park, N. Y. - 
Povilas Ikamas, Brooklyn, N. Y. - -
R. Jakubonienė, Woodhaven, N. Y. -
P. Lukas, Brooklyn, N. Y. - - - - 
A. Lapinskienė, Brooklyn, N. Y. - - 
M. Simonavičienė, Brooklyn, N. Y. - -
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y. - - 
Elena Kundrotaitė, Rochester, N. Y. - 
M. Ashmantas, Linden, N. J. - - - - 
K. Budrius, Waterbury, Conn. - - - 
Ant. Chernalis, Paterson, N. J. - - -
M. Kralikauskienė, Newark, N. J. - -
E. Strongis, New York, N. Y. - - - 
Kun. A. Deksnys, Chicago, Ill. - - - 
Uršulė Varnackas, Brooklyn, N. Y. - 
Alex Spaičys, Brooklyn, N. Y. - - -
N. N. - -- -- -- -- --
J. Žemaitaitis, Brooklyn, N. Y. - - -
A. Plioplis, Brooklyn, N. Y. - - - -
K. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y. - - -
J. Očikas, Brooklyn, N. Y. - - - -
Jonas Kundrotas, Brooklyn, N. Y. - - 
J. Augustas, Newark, N. J. - - - - 
Petras Raznauskas, Lawrence, Mass. - 
A. J. Klimaitis, Bridegport, Conn. - - 
A. Kazlas, Newark, N. Y. - - - - -
A. Gerulis, Kearny, N. J. - - - - -
A. Stoškus, Newark, N. J. - - - -
S. K. Griganavičius, So. Boston, Mass. 
V. Žalnieraitis, New Britain, Conn. - 
A. Aleknavičienė, Kearny, N. J. - - -
M. J. Sescila, Brooklyn, N. Y. - - -
L. Grigonis, New Haven, Conn. - - -
J. Maculskienė, Kearny, N. J. - - -
S. Ruginis, Brooklyn, N. Y. - - - -
J. Stasilionis, Kearny, N. J. - - - -
S. Kazlauskas, Bronx, N. Y. - - - -
E. Gustavičienė, Brooklyn, N. Y. - -
N. N. ---------- -
O. Skužinskienė, Brooklyn, N. Y. - -
M. Vizbarienė, Brooklyn, N. Y. - - -
K. Budris, Maspeth, N. Y. - - - -
J. Strogis, Brooklyn, N. Y. - - - -
S. Mažeika, Philadelphia, Pa. - - - 
A. Yonkus, Brooklyn, N. Y. - - - -
P. J. Šlapikas, Maspeth, N. Y. - - -
Mary Bernatitus, Exeter, Pa. - - -
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. - -
L. Norvaišaitė, Chicago, Ill. - - - - 
A. žemaitis, Waterbury, Conn. - - - 
J. Mazukaitis, So. Boston, Mass. - - 
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I. - 
P. Radwinsky, New York, N. Y. - - - 
Antanas Venckus, Newark, N. J. - - 
Agnes Balčiūnienė, Brooklyn, N. Y. - 
J. Einingis, So. Boston, Mass. - - - 
O. Paškevičienė, Brooklyn, N. Y. - -
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Thompson, Conn. — 
ilgo išvyksta į Jungtinių 
stybių laivyną kapelio: 
kun. Jonas Vosylius, Ji 
Tėvai Marijonai yra iš 
vieną iš savo kunigų į . 
rikos kariuomenę ka] 
nauti—kun. A. Švedą. D 
gi aukoja kitą iš savo |
gų Dėdės Šamo tarnybai 
Jono asmenyje.

Kun. Jonas Vosylius, , . ~ 
C., gimė 1908 m. kovo 8 ( ~
Boston, Mass. Baigęs g į 
mar mokyklą tęsė savo n ^P1^1 net 
lus Holy Cross pasiruoši ^kadkiekvie- 
joj mokykloj, Dunkirk,! ji 
Sėkmingai pabaigęs išv į 
vo į Marian Hills kolf 
Hinsdale, Ill., pas tėvus 
rijonus. Kadangi kun. , 
mokslas nepaprastai 
sekėsi, vienuolijos vyri; 
be pasiuntė kun. Joną t 
tęsti aukštesnių mokslų 
gelicum universitetą. Kt į rankutes į 
įšventintas 1934 m. lie] 
d.

Grižęs 1934 m. buv< 
skirtas „Laivo” redakto: atrodo šešėliai. 
Chicagoje. 1935 m. būvi 
skirtas Marianapolio k< 
jon. čia jam teko eiti 
kalbos profesoriaus par 
ir atsakomingas kolegiji 
gistrato pareigas. Šia 
reigas kun. Jonas sąžin 9 
ir gerai atliko. Studento 
do jame sugebantį prof e 
ir gerą patarėją. | 

Netrukus kun. Jonas 
gia į laivyno gyvenimą 
jam teks eiti sunkias 
liono pareigas. Jis naujž 
vo pareigas sąžiningai ii 
mingai atliks. Jūreivia 
lauks iš kun. Jono sveik 
tarimų ir dvasiškos pagi

Linkime kun. Jonui g( 
šio pasisekimo naujam 
skyrime.

jiflJMO IEŠKĄ?
■ ir 

į savu gyve-

kad kiekvie- 
įjonių turi sa- 

. įekvienas sa- 
j junta, kad 
įs jaučia taip,

•jiytis kūdike- 
j, jo gyveni
nė! 0 kaip 
graudžiai ver

<į!lr jo širdy- 
$ nepamatai, 
įtiktai save.

niu kitų aky
li šešėlis? Pra- 

i -įgyventa. Juk 
i daug kapų, 
įj kadaise gy
liuos nieko ne
ri bit, nenori, 
sini, 
pasaulin žmo- 
jaa jis mažy- 

Žiūrėk, prieis

paudus balsas 
■, veidelį puo- 
■i vėl laimin-

Anglo Veikai
C?

jlopšio iki gra
šio žmogaus, 
a Vienam
2 sunku, žmo-
3 trokšta, nes 
amas—pu
lt, pasidalintas 
-dvigubas 
- (priežodis). 
a jo žmogusNeseniai Londone 

knyga „Borderline Ru 2 pradeda ne
kuriu parašė anglas H. 
ter Anderson.

Knyga verta ypating 
mesio jau vien dėl to, ka škodama, esi 
torius ilgus metus yra 
nęs Sovietų Sąjungoje ii 
tijos valstybėse. Prieš S Austi, žinoki, 
tų okupaciją ir kelis i 
sius prieš Sovietų oki 
jos jis gyveno Lietuvoje 
po lenkų „Relief” kom 
atstovas. Savo knygoj 
pažymi, kad prieš Sovic 
kupaciją lenkų būklė ! 
voje buvusi gera. Liei 
nebuvę lenkams žia 
„Nebuvo koncentracijų! 
vykių, kaip tūlas yra s 
Lietuviai darė viską ste: 
miesi padėti labai sur 
padėtyje esantiems pa 
liams lenkams. Mano m 
ne, lenkai buvo pa< 
traktuojami, imant dėl °®r‘ 
blogus santykius, kuri .?' 
zistavo tarp abiejų valst 
Lietuva buvo uostas, ar j,—----
vieta, kur lenkas turėjo 
laisvės. Atėjus Sovie 
lenkai atsidūrė siųstuos

Rašydamas apie Sovi 
Kauną atėjimą, jis nu 
kad gyventojai skaitė 
rodyti bent kokį įdoma1 
si Sovietų kariuomene, 
pastebėjęs, kaip ligi Sc u 4
atėjimo pratę gražiai re • 
vyrai pradėjo vaikščio Di ’ .7
kaklaraiščių ir nevalyta p
bais. Atėjus Sovietams - ’
sos eilės žmonių apgulė 
sulatus gauti vizų išva! 
mui.

: juos niekint 
lit
rjioji, ar tu,

ų-norėtumei 
time sutikti?

m, lygiai taip, 
šojo žmogaus, 
iSramo ieško, 
idysta ir, tave 
xp.kaip tu ki- 
tvilia ir nuei- 
i gyvenimą ir 
rto.
h visi: gyve-

•do, kad kiti 
'«bėga, lyg ir 
Idilgmąs siel- 
adžių baisiais 
'a neužkrėstų, 
^žmogus: 
j! Duokit man

Dabar iš ke- 
• hones, nesu
ko skundus 

savo pur- 
strypę! Aš no-

rejau jui 
kėjau ju 
jūs mane 
duris ma 
širdis!

Bet, bi 
žmonių, < 
bėgt tau 
nuo savę 
„aš,” eg 
Juk kur
— visur 
gas „aš” 
ve, tave 
tas pauk 
je pasik 
nėr užuo 
džio, gali 
vėtros sr 
paukšteli 
pražūsi, 
mos neli 
apie kurį 
nutę vis j 
užguls t; 
kelsi ja' 
niam gy

Tu teis
— Bet 

manęs si
0 sakj 

nors vie: 
vargu ne 
Ii vėl, ne 
sielvartą 
niekad i 
žmonių, 
tave kei 
guodos j 
tu!

Tu į 1 
nieką, ki 
girdusi j 
dyj, gal 
Už ką? 
visi, tavi 
gi galo n 
nepatiko 
džiai, ve 
būt, ir p

Tu nie 
širdyje, 1 
tyt neno 
gera. Tu 
rausies i 
lį, radus: 
ir imi pi 
jiš išaug 
tą asmer 
tavo aky

— Ka 
jei palai
— ypač 
rijos Ra;

Kam i 
je, kodėl 
kas jam 
0 jei ta 
koti ydų 
taip jau 
tobula, 1 
nei krisi 
tu paste 
savyje n

mūsų visų

dalyvauki- 
jūtlingiausiai. 
M, kad mo- 
laėiasi labiau 
įįldti šeimos 
^iau atsisako 
'■■susavo šei- 
^o pačiu, šei

New Yorko valstybės 
viai ar organizacijos, nu 
kę bonų, praneškite mūs 
mitetui savo vardą, eilii 
no numerį (Serial numl 
kiek už bonus mokėjote 
mitetas suregistruos, j 
lietuviai Defense Bonų į 
ko ir kaip gausiai Am| !jkaitlingiau- 
pagelbėjo.

Litli.-Amer. Commits 
War Savings, N. Y. S 
231 Bedford Ave., B’

bi kad ji 
į* jie nubal- 

, ^namuose.
Mu visiems

išsineštų
© jodžius. Gy-

vename 
sų lauki 
neužmiri 
ruošti. 1 
bus nuo 
mo mor 
paramos 
talikišk?

Šioje 
šio pusi 
me org: 
šeimos, 
tarnų ir 
me 13-tc 
kilmėse, 
mirškim 
mirškim 
pareigos 
kas kita 
lyvaukii 
smagų 1 
kymu p 
ištiesimi 
kur šiuc 
yra reik
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) Apylinkės Lietuvių 
dministracijon pradė
tos” skaitytojų, kurie 
ėmėjai. Malonu mums 
'■ardus šių nuoširdžių

stybiiį

Tėvai

IIIHIiHBIIIIMIIIilMIIIIBillllBillllHIIIIIHiniHi
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MORIMIj DANTŲ REIKŠME

Tikos 
DaW 
giaukoįl 
gllM 
Jono^l

ciy' cinirci y'civaucz
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

MUJGIŠKUMO IEŠKANČIAI SESEI
Boston. _ _ _ _ _
mar e. žmonės. Eini — ir

Praeini savu gyve- 
joj endama, praeini net

Ivodama, kad kiekvie- 
vo į sutiktų žmonių turi sa- 
ffinsdal- iš,” kad kiekvienas sa- 
rijonia; pestėlius junta, kad 
mokslas feno širdis jaučia taip, 
sekėsi,r | tavoji. . . 
bė pasį ek — mažytis kūdikė- 
tęstiay rodos, — jo gyveni- 
gelicw ■ vien laimė I O kaip 
įšventė* feirdi Ji graudžiai ver- 
d. ' mažytes rankutes į

* tiesiantį! Ir jo širdy- 
skirtas' ima n^e^° nePama-tai, 

“jauti save, tiktai save.
gal tau atrodo šešėliai.

bė pasį

Grižg

Chicago
skirt ta,u airuuu seseuai.
• * i kas ? Ar tu kitų aky-
, .A toks pat šešėlis? Pra- 
j lis lyg negyventa. Juk 
giSnuos tiek daug.kapų’

> tu apie juos nieko ne- 
JTgčRh žinot, gal būt, nenori, 
uojanift |įnį įr praeini.
irger^

liuos tiek daug kapų, 
.ug žmonių kadaise gy-

ai šitan pasaulin žmo- 
eina. Ateina jis mažy- 
„------- Žiūrėk, prieis?a 1 lenkas, žiūrėk, prieis 

jamteb j žmogus, paims jį į 
lionopa?. — jo griaudus balsas
vopanį
mingai t ir mažytis vėl laimin
iai jji ,
tariny

šypsena veidelį puo-

tip, nuo lopšio iki gra- 
Linfc logus ieško žmogaus, 

draugystės. Vienam 
;i perdaug sunku, žmo- 

_ ’augystės trokšta, nes 
alintas skausmas—pu- 
a u s m o, pasidalintas 
pmas — dvigubas 
temas,” — (priežodis), 
lamas gi jo žmogus 
si, verkia, pradeda ne- 
žmonių, juos niekint 
teikti ir 1.1.

"į>ki, brangioji, 
•škumo ieškodama, esi 

i • t ikia, kokią - norėtumei 
gyvenime sutikti?

tijosnk 
tų ote 
sius prie 
jos jis d

skyrime.

Nfsc 
knyga J 
kuriate 
terAndf

ar tu,

■;yli, gal rausti, žinoki, 
būt, kiti, lygiai taip, 

1, to tikrojo žmogaus, 
> draugiškumo ieško, 
Įami—paklysta ir, tave 
I lygiai taip, kaip tu ki-

a^omKvimi nusivilia ir nuei- 
pazj®! ;įk(iamį gyvenimą ir 

3, kaip ir tu.
voje to". lufcia tada, visi: gyve- 
nebori
„Nebuvo }ms atrodo, kad kiti 
vykip fį_ _ _ _ _ _ ' ‘
Lietuvi!: kad jų dilginąs siel-
miesi Įfc F ------ ‘ '
padėtyje s raupsais neužkrėstų, 
liamsfe i šaukia žmogus:
ne, Ifflb Senatvės! Duokit man 
traktuoja ienumą, jei gyvenimo 
blogus S ražudėt! Dabar iš ke- 
zistavotf kingieji žmonės, nesu- 
Lietuvat manęs, mano skundus 
vieta,!® 
laisvės.
įenkai^

PAMIRŠKIME
kad 
rodyti bs 
si Sovieti 
pastebėję“ 
atėjimo F

baisus!

skausmo bėga, lyg ir

(ramių širdžių baisiais

10 sielvartą savo pur
koj om sutrypę! Aš uo

rėjau jums pasiguosti, aš ti
kėjau jumis, o, žmonės, bet 
jūs mane pavarėt, užtrenkėt 
duris man prieš akis į savo 
širdis!

Bet, brangioji, bėgi tu nuo 
žmonių, o ar žinai nuo ko pa
bėgt tau reikia? Tau reikia 
nuo savęs pabėgti, nuo savo 
„aš,” egoizme paskendusio! 
Juk kur tu būsi, kur nubėgsi
— visur tave tas negailestin
gas „aš” atvys, jis griauš ta
ve, tave blaškys. Tu būsi lyg 
tas paukštis, baisioje audro
je pasiklydęs dykumoj, kur 
nėr užuovėjos, kur nėra me
džio, galinčio pridengti jį nuo 
vėtros smūgių. Ir tu, kaip tas 
paukštelis nelaimingas, greit 
pražūsi. Tavo įsivaizduoja
mos nelaimės, tavo vargas, 
apie kurį tu vienatvėj kas mi
nutę vis galvosi, augs ir augs, 
užguls tave ir tu — nepasi
keisi jau niekados gražes
niam gyvenimui.

Tu teisinsies:
— Bet žmonės gi tikrai 

manęs suprasti nenorėjo!
O sakyki, — ar tu klauseis 

nors vieno, kai jie tau savu 
vargu norėjo guostis? Tu ty
li vėl, nes tu visados tik savo 
sielvartą širdy nešiojais, tu 
niekad negalvojai, kad yra 
žmonių, gal būt, daugiau už 
tave kenčiančių, labiau pa
guodos reikalaujančių, negu 
tu!

Tu į kitus žiūrėjai su pa
nieka, kelis žodžius iš jų iš
girdusi jau įtarei, savoj šir
dyj, gal būt, ir pasmerkei. 
Už ką? Argi už tai, kad jie 
visi, tavų kančios litanijų li
gi galo nesiklausę, nuėjo, kad 
nepatiko tau jų gestai, žo
džiai, veido išraiška, o, gal 
būt, ir pats veidas?

Tu nieko nežinojai, kas jų 
širdyje, tu nematei netgi, ma
tyt nenorėjai, kas juose yra 
gera. Tu ieškai blogo, knisies, 
rausies iki randi kokį nieke
lį, radusi, tu prikimbi prie jo 
ir imi pūsti. Ir pūti tolei, kol 
jis išauga didelis ir apgaubia 
tą asmenį ar žmones ir jie — 
tavo akyse — pasmerkti.

— Kam bristi į purvyną, 
jei palangėje gėlių darželis,
— ypač gražiai pastebi Šat
rijos Ragana.

Kam ieškoti pikto žmogu
je, kodėl nekreipti akies į tai, 
kas jame gera ir gražu yra? 
O jei tavyje kas pradės ieš
koti ydų? Sakyk, ar visiems 
taip jau patiksi, ar esi tokia 
tobula, kad tavyje blogio — 
nei krislelio? Dažniausiai — 
tu pastebi kituose krislą, o 
savyje nei rąsto nematai.

J. Stankevičiūte.

SEIMINIHKEMS
Kavos Punšas

5 puodukai stiprios ka
vos, viena kvorta šokolado 
ledų, 1 šaukštukas vanilos, 
1 puodukas išplaktos sal
džios g rietinėlės.

Stipriai išvirtą kavą gerai 
atšaldyti, supilti į šaltą pun
šui indą, sudėti ledus (ice 
cream) ir maišyti kol jie 
visai išsileis. Vėliausiai sudė
ti išplaktą grietinėlę ir va- 
nilą. Tuoj aus vartoti. Gau
nama 20 puodukų punšo. 
Prie punšo galima duoti len
gvi pyragaičiai ar sausai
niai.

Slyvų Pudingas
1 puodukas virtų slyvų, 

y2 puoduko razinkų, 4 ga
balėliai saldaus šokolado, 1 
puodukas šalto vandens, % 
šaukštuko druskos, 1 puo
dukas cukraus, 2 puodukai 
pieno, 2 puodukai grietinė
lės.

Karštame vandenyje iš
leisti šokoladas, virti ant 
lėtos ugnies kol sutirštės. 
Sudėti visus kitus daiktus 
— pavirti. Sudėti į formas 
ir atšaldyti.

Kepsnys
1 ir y2 svaro maltos mėsos, 

1 kiaušinis, 1 puodukas duo
nos trupinių, 1 puodukas pie
no, 1 smulkiai sukapotas 
svogūnas, y2 šaukštuko drus
kos, % šaukštuko pipirų, 1 
šaukštas sviesto ar kitų rie
balų.

Viską gerai išmaišius su
dėti į riebalais išteptą skar
dą ir kepti pečiuje, šis keps
nys tinkamas buterbrodams, 
tik prieš supiaustant reikia 
ataušinti, tada ploniau gali
ma supiaustyti.

M. Bernotavičiūtė
GEGUŽIŲ MALDA
Po palange supsis liepos, 
Diemedžiai kvepės.
Čia kas vakarą, kas rytą 
Melsiuos iš širdies.

Melsiuos saulei,
Melsiuos vėjams,
Vakaro žaroms,
Kad sugrįžtų, kas praėjo, 
Kas nesikartos.

Vai, žydėk, gimtasis kaime, 
Šok žiedų tvane —
Nėr gegužio—nėra laimės — 
Nebėra manęs.

šeštadienis, liepos 4 
tegu būna mūsų visų 

Lietuvių Dienos iš- 
J, Klasčiaus Parke, 
:h, N. Y., dalyvauki- 
os ko skaitlingiausiai.kaklai

bais. Att lai pasitaiko, kad mo
šos eilės1- 
sulatus?
mui.

eimoje jaučiasi labiau 
usi negu kiti šeimos 
ir ji greičiau atsisako 
rs drauge su savo šei- 
yvauti. Tuo pačiu, šei
niai, matydami, kad ji 

įębonĮf >šia, tai ir jie nubal- 
leiti, lieka namuose.
.et itin svarbu visiems 

vjekui^ kti ko skaitlingiau- 
mitetas* Bs Pati programa bus 

•yj jvarbi ir įdomi. Deda- 
sos pastangos, kad ko 
įsiai visi atsilankiusie- 
eistų laiką, išsineštų 
ausius įspūdžius. Gy-

Neff?* 
viaiaroJf

no nu®''

lietuvi®' 
ko ir$ 
pageli

vename neramias dienas mū
sų laukia dideli darbai, bet 
neužmirškime tinkamai pasi
ruošti. Pradėkime tuos dar
bus nuo mažesnių, nuo teiki
mo moralinės ir finansinės 
paramos savo lietuviškai, ka
talikiškai spaudai palaikyti.

Šioje kolonijoje kiekviena 
šio puslapio skaitytoja liki
me organizatorė nors savo 
šeimos, savo draugių, pažįs
tamų ir būreliais dalyvauki
me 13-tos Lietuvių Dienos iš
kilmėse, ši šeštadienį. Nepa
mirškime tos dienos, nepa
mirškime ir savo lietuviškos 
pareigos. Tegu nuovargis ar 
kas kitas nepastoja kelio. Da
lyvaukime! Turėsime pačios 
smagų laiką ir savo atsilan
kymu pradžiuginsime kitus, 
ištiesime paramos ranką ten, 
kur šiuo momentu labiausiai 
yra reikalinga.

Minčių Žiupsnelis

Neturtingiausias žmogus, 
visas paskendęs sąžiningame 
darbe ir visada pasirengęs 
kitiems padėti, šviečia toliau 
ir šviesiau už visus atvirus 
ir slaptus pagyras, nors jie 
su ciesoriais bei ministeriais 
draugauja ir vien su genero
lais yra susigiminiavę.

Foersteris.

Jei nesugebėta savo meilės 
suderinti su Dievo keliu, jei 
užsidaryta joje egoistiškai, 
tai ūmai ateina nusivylimas, 
nepatenkinimas, sieloje ka
žin kas plyšta, protas vėl 
ima Dievo ieškoti, ir, žinoma, 
neranda, nes rasti negali.

VI. Putvys.

Skaitytoja.
Kur nėra sutikimo, nėra 

nė vienybės.

Juodasis Pyragas
1 puodukas verdančio van

dens,
4 kvadratėliai šokolado, 

y2 puoduko riebalų,
2 puodukai cukraus,
2 kiaušiniai,

i/2 puoduko maslionkų,
2 puodukai miltų, 

iy2 šaukštuko sodos, 
y2 šaukštuko druskos.
Į verdantį vandenį sudėti 

sviestą ar kitus riebalus, šo
koladą. Laukti kol šokoladas 
ištirps. • Atvėsinti. Įplakti 
cukrų, kiaušinius, maslion- 
kas, gerai išmaišius supilti 
miltus ir vėl gerai išmaišyti. 
Formą iškloti popierių, iš
tepti sviestu ir supilti tešlą. 

r Kepti karštame pečiuje 20 
minučių.

Komai su Grietinėle
Vieną dėžutę geltonų kor- 

nų reikia sumaišyti su vienu 
puoduku lengvos grietinėlės 
ir virti 15 minučių ant leng
vos ugnies. Skonio dėlei įdėti 
galima truputis paprikos, 
druskos.

Vieną dėžutę kornų galima 
paruošti ir kitaip. Reikia 
svieste pakepinti svogūnai 
su žaliais pipirais, sudėti 
druską pipirus, kornus ir tu- 
šinti 10 minučių, kol sunkos 
mažai beliks. Vartoti vietoj 
daržovių prie patiekalų, kep
tos kiaušinienės, omletų ar 
kitų.

Kiekvienas įžymus rašy
tojas yra reformuotojas. Jis 
reformuoja jei ne mintis, tai 
pačią kalbą. Landoras.

Šiandien kyla pastangos 
užkirsti kelią blogumui, o 
meilė ir pasiaukojimas užtik
rins visuomenėje gerovę.

Dantys yra svarbi maisto 
virškinimo organų dalis. Visi 
pasaulyje esanti gyviai turi 
maitintis atitinkamu maistu. 
Dantys yra to maisto virški
namosios mašinos pirmoji 
dalis. Kad mašina gerai veik
tų, reikia kad visos jos dalys 
būtų tvarkingos, sveikos. Jei 
viena kuri dalis, vienas ma
šinos ratelis ima gesti arba 
sustoja, visas mašinos veiki
mas sutrukdomas, sustabdo
mas. O virškinamoji mašina 
žmogaus kūnui labai svarbi 
— palaikyti žmogaus sveika
tą ir gyvybę. Priimamas mai
stas pirmiausiai dantimis su
smulkinamas, sukramtomas. 
Kramtymo metu burnoje at
siranda seilių, kurios padeda 
maistą virškinti, sunaudoti 
suskaldydamos į susėdamą
sias pagrindines dalis.

Jei dantys prasti, nesu- 
kramto gerai maisto, tai sei
lės nepajėgia suskaldyti ge
rai valgomojo maisto, ir ma
žai teapvirškintas maistas 
patenka į skrandį, kuris taip 
pat nebepajėgia jo suvirškin
ti.

Mūsų organizmas turi di
delį nuostolį, kai kasdieninis 
maistas nesukramtytas pa
kankamai ir galutinai nesu
virškintas esti nesunaudoja
mas organizmo maistui ir lie
ka pašalinamas. Maisto ko
kybė turi svarbią reikšmę or
ganizmui. Bet jeigu virškini
mas nepakankamas, tai ir 
tos tinkamos maisto medžia
gos lieka nesunaudojamos 
organizmo. Todėl ir dantų 
reikšmė mūsų sveikatai yra 
labai didelė.

Iš pūvančių dantų lizdų ga
li atsirasti pavojingos ligos 
visame organizme: sąnarių 
uždegimai, raumenų susirgi
mai, inkstų sutrikimai, šir
dies sugedimai, kaulų smage- 
nų puvimai, ausų pūliavimai 
ir kitos ligos. Dažnai mes to 
nežinodami arba pamiršda
mi, apleidžiame dantis, jų ne
prižiūrime ir nesiskubiname 
gydyti.

Į maisto virškinimą turi į- 
takos ir psichiniai veiksniai 
—linksmoje nuotaikoje daug 
geresnis virškinimas. Kai ge
lia dantį, tada ne tik kad ne
rūpi valgis, bet ir šiaip žmo
gus negauna sau ramybės. 
Tai jei dantys netvarkoje, 
tada atsiliepia ir į žmogaus 
darbingumą; veikia į psichi
nę nervų sistemą, padidėja 
nervingumas.

MOTINA

M. Pečkauskaitė | 

i I i
V 
i

AUKLĖTOJA

MANDAGUMAS

TAMSŪS AKINIAI

vI

.v:

Teisme
Teisėjas: — Sakaisi apvo

gęs valgomų prekių krautu
vę tik todėl, kad badas tave 
vertė tai padaryti. Bet neė
mei jokio maisto, o tik pini
gus?

Kaltinamasis: — Dėlto, 
kad aš noriu būti teisus žmo
gus ir apmokėti tą maistą, 
kurį suvartoju.

Apsisaugojo.
Mokinė: — Panelė moky

toja, ar galima bausti tuos, 
kurie nieko nepadarė?

Mokytoja: — Žinoma, kad 
ne.

Mokinė: — Aš nepada
riau savo namų darbo.

Suskaičiavo
Mokytoja: (Naujam 

kiniui) — Jonuk, parodyk 
man iki kiek 
skaičiuoti.

Jonukas: — 
trys, keturi,
septyni, aštuoni, devyni, de
šimts, berniukas, pana, ka
ralius, tūzas.

tu gali

Vienas, 
penki,

mo

su-

du, 
šeši,

Vasaros sezonui atėjus, 
saulės spinduliai jau karštes
ni, ryškesni ir smarkiau var
gina mūsų akis. Pajūriuose, 
skaisčią saulėtą dieną, visuo
met patartina nešioti tamsūs 
akiniai.

Paprastai moterys taiko 
spalvas pirkdamos pliažo ar 
kitus vasarinius aprėdalus, 
nori, kad rankinukas tiktų 
prie suknelės, batukai prie 
skrybėlės ir panašiai. Ne vie
na ir tamsius akinius pirk
dama, jų spalvą taiko prie 
savo parėdalų, kostiumo, tuo 
tarpu, kai reikia taikyti prie 
akių, kad jos nepavargtų, kad 
nesudarytų keblumo vairuo
jant automobilį ar dirbant.

Tamsūs akiniai užmuša 
saulės spindulių skaistumą, 
bet yra ir tokių, kurie dar 
labiau išvargina akis. Ge
riausia spalva tai pilkšva ar 
gelsvai - žalia. Vien geltona 
spalva daugeliui labai erzina 
akis, ypač, ilgiau padėvėjus. 
Skaisčiai mėlyna — kitus 
daiktus padaro neįmatomais. 
Tamsiai žalios spalvos aki
niai neleidžia pamatyti rau
donos šviesos, vairuojant au
tomobilį ar einant gatve. Ši 
spalva nepatartina.

Kilus rimtesniam abejoji
mui dėl pasirinkimo tamsių 
akinių spalvos patartina 
kreiptis pas akinių specialis-

(Tęsinys)
Ir čia kaip lavinant kitas 

dorybes reikia: mokyti, pra
tinti ir duoti pavyzdį. Mokyti 
pradėkite anksti, kai tik vai
kas galės paduoti rankelę ir 
linktelėti galvelę. Mokykite 
mandagiai sveikinti. Tegu 
niekur neužmiršta pasveikin
ti pažįstamus — nei gatvėje, 
net krautuvėje, nei susirinki
me. Kalbėdamas su vyresniu 
žmogumi, visados tegu atsi
stoja, tegu nelaiko rankų į 
kišenes įsikišęs. Kam nors 
kalbant mandagus žmogus 
klauso atsidėjęs ir neper
traukdamas. Į suaugusiųjų 
kalbą vaikas nesikiša ir ne
lenda arti klausytis. Vyres
niems stovint, jis nesėdi. Vi
sur: namie, bažnyčioje, trau
kinyje, susirinkimuose užlei
džia jiems savo vietą. Visuo
met yra pasirengęs kitiems 
patarnauti, padėti, parodyti 
kelią. Kokiam daikteliui nu
kritus, jis tučtuojau bėga jo 
pakelti, neleisdamas vyres
niųjų žmonių lankstytis. Jei 
vyresnis ir silpnesnis žmogus 
ką neša, jis paprašęs atima 
nuo jo tą daiktą ir neša pats. 
Jis nesiskverbia pirmas prie 
klausyklos, prie bilietų ka
sos, prie langelio pašte. Kur 
yra žmonių spūstis, jis nesi
stumdo, nemindžioja kitiems 
kojų, nesiramsto ant kitų. 
Jei netyčiomis užgauna ką su 
ranka ar su koja, tai tuojau 
gražiai atsiprašo. Eidamas 
taku, traukias mandagiai ki
tam iš kelio. Nespjaudo ant 
grindų nei namie, nei sve
čiuose, nei gatvėje — niekur. 
Jei būtinai reikia nusispiau- 
ti, tai daro į tam tikrą indą, 
jei jo nėra, tai į savo nosinę. 
Nosies nešnypščia su ranka, 
bet su nosinaitės pagalba. 
Žiovaudamas, neišsižioja lig 
ausų ir balsingai neaičioja, 
kad net už trijų sienų girdė
ti, bet stengias kuo mažiau
siai atverti burną, neišleis
damas jokio balso ir užsi
dengdamas burną su ranka. 
Taip pat ir kosėdamas atsi- 
gręžią į šalį ir užsidengia su 
ranka, kad neapspiaudytų ar
ti sėdinčių žmonių.

Mandagus žmogus ramiai 
ir tyliai sėdi susirinkimuose, 
teatruose, koncertuose, pa
skaitose. Balsingas juokas, 
šnekos, šnibždėjimai nėra 
tuomet leidžiami. Kas taip 
daro, tas pasirodo esąs visai 
nekultūringas, neaptašytas.

Mandagumas valgant rei
kalauja, kad vaikas visuomet 
eitų valgyti paskirtu laiku, 
kad sėstųs už stalo nusivalęs 
drabužius ir nusimazgojęs 
rankas, kad sėdėtų tiesiai, 
niekur neatsirėmęs, nesi- 
kniaubtų ant stalo, nedėtų 
ant jo alkūnių; kad negrob
stytų iš lėkščių, bet lauktų, 
kol jam motina įdės, arba kol 
kiti pasiims ir kad nevalgytų, 
vyresniems nepradėjus, Ne
leiskite vaikų valgyti su pirš
tais — tai be galo negražu. 
Liepkite vaikui gražiai, kaip 
reikiant, laikyti valgymo įna
gius. Peilis tėra tiktai piaus- 
tyti valgiams, į burną jis nie
kuomet nėra kišamas.

žiūrėkite, kad vaikas ne-

tą, kuris patars pagal paeiti 
akių stiprumo ar silpnumo.

Tamsūs akiniai vartotini 
tik tada, kad jie tikrai yra 
reikalingi. Toms, kurioms rū
pi jų spalva taikinti prie rū
bų spalvos ar pirštinaičių, 
patartina, ne stiklo spalvą 
taikinti, bet akinių rėmeliai 
gali būti atitinkamai paren
kami.

čiaukšnotų valgydamas ir ne- 
šliurptų, tartum įtrauks vi
są stalą. Tas labai negražu, 
nes labai primena kiaules. 
Reikia anksti pradėti pratin
ti prie to vaiką, nes paskui 
bus sunku beatpratinti, kai 
bus išmokęs negražiai valgy
ti. Jis turi išmokti valgyti 
taip tyliai, kad čia pat sėdint, 
beveik nebūtų girdėti. Tegu 
jis nekemša iš karto per daug 
į burną, tegu nekalba bekąs- 
nodamas. Tegu stengiasi ne
laistyti sriubos ant stalo, ne
mėtyti kaulų ir netrupinti 
duonos.

Jei koks valgis jam netin
ka, tegu nededa jo atgal į 
bendrą bliūdą. Mandagus 
žmogus stengias suvalgyti 
visą, ką pasidėjo į savo lėkš
tę; jei niekaip negali, tegu 
atsiprašo.

Pavalgęs, tegu nusišluosto 
lūpas ir tegu sėdi už stalo, 
kol vyresnieji atsikels. Tuo
met, persižegnojęs, tegu pa
dėkoja tėvams, arba, jei sve
čiuose, šeimininkams. Jei vy
resnieji nori, kad vaikai grei
čiau keltų nuo stalo, tegu 
jiems leidžia tai padaryti. 
Bet be leidimo vaikas turi 
paprastai niekados pirmas 
nekelti. Paklaustas, ar jis ko 
nori, jis turi atsakyti ne „no
riu,” bet „prašau.”

Eidamas gatve, tegu vai
kas neniūniuoja ir nešvilpau
ja ir tegu nežiūri įsistigęs į 
praeivius. Prieš įeidamas į 
svetimą būtą, tegu nusišluos
to kojas. įėjęs, tegu nečiupi- 
nėja daiktų, nesišvaisto po 
kambarį kalbėdamas, tegu' 
nesisėda neprašomas ir tegu 
sėdas ten, kur jam parodys, 
nesirinkdamas patogiausios 
vietos, ir visuomet taip, kac? 
niekam neatgręžtų užpakąb' .

Mandagus žmogus ne1 Aba 
daug apie save, nesi? .a ge
resniu, išmintinge' Au, tur
tingesnių už kitus, negiria 
nei savęs, nei savo šeimos, 
nei savo namų ir nežiūri į ki
tus iš aukšto dėl to, kad jie 
turi mažiau turto ar yra že
mesnės kilmės, ar mažiau 
mokyti. Jis nėra akyplėša, 
nenori, kad būtinai visi sutik
tų su jo nuomone. Nors jam 
ir nuobodu būtų kalbėtis su 
kuo, jis to neparodo ir kan
triai jo klauso. Nesako kitam 
nemalonių dalykų, kurie jam 
gali užduoti širdį, pavyz
džiui: „Vaje koks Tamsta pa
senęs! Kaip blogai atrodai!” 
ir kitų panašių.

Lankydamas ligonį, nesi
stebi, kad jis toks sumenkęs 
ir nusilpęs, nesako jam, kad 
jis turbūt nebeatsikelsiąs iš 
tos ligos, nepasakoja, kaip 
tas ir tas miręs, bet stengias 
padrąsinti ligonį, pradžiugin
ti. Dažnai toks padrąsinimas 
ligoniui yra labai naudingas, 
padeda greičiau pasveikti. 
Čia visai nebus melavimas, 
nes kas gali tikrai nuspręs
ti, kad ligonis mirs? Geriau
si gydytojai kartais apsirin
ka; kol žmogus gyvas, tol ga
li būti vilties. Jei reiks pasa
kyti ligoniui apie laukiantį 
jo pavojų, padarys tai kitas, 
tinkamas asmuo.

Trumpai sakant, tikrai 
mandagus žmogus stengias 
visur ir visuomet stumti at
gal savo „aš,” būti kuklus, 
nuolat rūpintis kitais, persi
kelti, taip sakant, į jų padė
jimą.

Visame šviesiame pasauly
je yra paprotys gerbti mote
rį. Vyras visur užleidžia jai 
pirmąją vietą, padeda, pa
tarnauja. Pratinkite prie to 
gražaus papročio savo sūnus. 
Liepkite visur duoti pirme
nybę seserims, padėti joms, 
globoti. (Bus daugiau)

t



4 Liepos - July 3, 1942

Philadelphijos Žinios
KO LAUKIA KAREIVIAI 

IŠ SAVŲJŲ
PAGERBTI KAREIVIAI

Pirmiausia kareiviai lau
kia, kad juos atsimintų, įdo
mautus! jų gyvenimu ir rei
kalais. Kaip geriausia atsi
minti, visi gerai žinome. Štai 
keletas visiems žinomų atsi
minimo būdų:

1. Melstis už juos, kad jie 
būtų sveiki savo kūnu ir sie
la. Labai pagirtinas dalykas 
tarp lietuvių katalikų atsi
minti savuosius kareivius. 
Štai beveik kiekvienoj lietu
vių parapijoj vis dažniau ir 
dažniau užprašomos šventos 
mišios už kareivius. Užprašo 
motinos, tėvai, broliai, drau
gai, draugijos. Ypač švento 
Kazimiero parapijoj dažnai 
mišios aukojamos už lietu
vius kareivius. Ir parapija 
nepamiršta savo parapijie
čių, dažnai prie maldų pride
da ir maldą už parapijos ka
reivius.

2. Atsiminti laiškais, svei
kinimais. Kai karys gauna 
laišką iš savo namų ar arti
mųjų ,tai pralinksmėja ir ne
sijaučia atskirtas, bet susi
jungęs su savaisiais, kartu 
gyvenąs.

3. Dovanėlės taip pat gerai 
nuteikia kareivį, jūreivį ar 
mariną. Jei gauna maldakny
gę, rožančių ar šiaip knygelę, 
kas gali atgaivinti, tai la
bai brangu kareiviui. Bet ir 
kitos dovanėlės taip pat lau
kiamos : cigaretės, smulkūs 
kasdieniai daikteliai. Tarp 
naudingų dovanėlių nepa
mirštama nusiųsti parapijos 
biuletenių, pranešimų, savo 
krašto ar miesto laikraščių 
ir t.t.

4. Vėliavų iškėlimas gatvė
se ir prie namų padeda ge
riau atsiminti karius. Dabar 
vis daugiau ir daugiau tokių 
vėliavų iškėlimo iškilmių 
ruošiama prie parapijų ir at
skirose gatvėse.

Šiais ir kitokiais būdais at
siminkime kareivius, o jie 
bus dękingi būdami kariuo
menėj ir ypač kai pareis iš 
jos! Rasa

Birželio 28 d. buvo iškilmės 
Watkin gatvėj. Mat, iš šitos 
apylinkės yra išėję į kariuo
menę 23 kariai. Iškilmėse da
lyvavo du orkestrai (benai), 
minios žmonių. Gatvė skendo 
margumynuose ir tarp vėlia
vų. Vėliavas pašventino šv. 
Jėzaus širdies parapijos ku
nigas.

Maršui skambant pakelta 
Service vėliava ir kitos vėlia
vos. Iškėlus vėliavą iškrito 
rožės kiekvienai motinai. Pa
giedota „God bless America” 
ir iškilmės užbaigtos šaltais 
gėrimais ir užkandžiais. To
mis iškilmėmis pagerbti ir 3 
lietuviai — Navickis, Sidab
ras ir žemaitis.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Birželio 25 d. Kensington 
High School baigė 183 mer
gaitės, kurių tarpe buvo ir 
mūsų viengenčių Sutkaičių 
duktė Zuzana Sutkaitytė.

Congratulations jai ir jos 
artimiesiems!

K. V.

PREL. J. MACIEJAUSKAS 
VIEŠĖJO

AMERIKA

KUN. J. ŽIDANAVIČIUI 
DIDELĖ PAGARBA

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

Birželio 24 d. vienas vieti
nių mūsų plunksna darbuoto
jų iš vietinio ukrainiečių 
graikų katalikų—unijotų die
cezijos organo „Šliach” („Ke
lias”) redakcijos gavo laiš
kutį:

„Gerbiamas Bičiuli! Mūsų 
redakcija meldžia Tamstą 
informacijų apie kunigą Ži- 
danavičių iš Amsterdamo, 
N. Y. Mūsų vyskupas jį myli, 
tadėl ir nori Jo jubiliejaus 
proga, jo gyvenimo aprašy
mą įdėti „Šliache.” Fotogra
fiją turime.

„Su pagarba
Cegelski.”

Šiam darbuotojui daug 
kartų pasisekė aprašymus 
apie įžymius lietuvius ir net 
jų atvaizdus įdėti ukrainiečių 
spaudoje. Tačiau visuomet 
jis pats tokiais reikalais tu
rėjo kreiptis į jų redakcijas 
bei turėjo pats pristatyti ir 
klišes. O čia gi — kun. žida- 
navičiaus reikalu net pats 
vyskupas spiria redaktorių 
būtinai surasti informacijų 
apie kun. židanavičių.

Tai yra didelė pagarba 
kun. Juozui židanavičiui, Jo 
50 metų kunigystės proga.

Ričmondo Padauža.

Birželio 22 d. čia teko susi
tikti su prel. J. Maciejausku, 
atvykusiu iš Kalifornijos. Jis 
aplankė savo pažįstamus ir 
bičiulius. Iš čia keliavo į Am
sterdamą, į kun. J. židanavi- 
čiaus kunigystės 50 metų su
kakties iškilmes.

Prel. Maciejauskas atrodė 
labai budriu, pilnas energi
jos. Vienam viengenčiui jis 
taip pareiškė: jei mirtis pa
stoja kelią, stumk ją šalin 
nuo savęs . . .

Report.

Pittsburgho šv. Kazimiero lietuvių parapijos aukštesnės mokyklos (high school) graduantai, 
baigę šią mokyklą š. m. birželio mėn. Graduantų viduryje kleb. kun. M. Kazėnas. Mokyklą 
pirmuoju baigė Vytautas Ziaukas.

PASITRAUKĖ POILSIN
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i Jos. Kavalauskas |
! LIETUVIS GRABORIUS I
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Lalsnluotas Penna ir New Jersey |
valstijose 

!
j Nuliūdimo valandoje prašau {

šauktis prie manes
r

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

I WTEL |
| LIETUVIU RADIO PROGRAMA |

i Trečiadieni 7:00 p.m. Bešt 8:00 p.m. j
| Direktorius
Į ANTANAS DZIKAS

■ 3619 East Thompson Street
I Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Port Richmond gyvenąs 
Adomas Rupšys, spiriamas 
amžiaus, turėjo palikti savo 
darbą ir pasitraukė poilsin. 
Jis ir jo žmona Melanija (Ra- 
cevičiūtė, nors kilme bajorai
tė) abu karšti Lietuvos tėvy
nainiai patriotai. Neseniai 
jiems buvo pasiūlyta Lietu
vos boną iškeisti, bet jie ne
sutiko! Jų nuomone, reika
lauti Lietuvos pinigų, kei
čiant bonus, kada dar nebūti
nai reikalingi skambučiai, 
būtų didelė skriauda Lietu
vai.

Kuprotas Reporteris.

g Tel. REGent 8881

| Juozas Balinskas į
LAIDOTUVIŲ

| DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St.

K Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar nakt}.

Tel. REgent 8434.

’ RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS SI?

Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! v3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. &

PAVYKĘS IŠVAŽIAVIMAS

Birž. 21 d. A. Mikolaičio 
sodne įvyko didžiausias ir 
gražiausias šios vasaros pik
nikas, minint penkerių metų 
lietuvių radijo valandos pro
gramos sukaktį. Programos 
perduodamos iš radijo stoties 
WTEL trečiadieniais ir šeš
tadieniais. Visuomenė mėg
sta lietuvių radijo programų 
pramogas ir gausiai atsilan
ko. Į šį pikniką atvyko lietu
viai ne tik iš Philadelphijos, 
Camdeno, Chesterio, bet ir iš 
tolimesnių apylinkių. Pikni
ką surengė lietuvių radijo 
programų nuolatinis vedėjas 
vargon. Antanas Dzikas.

Gražiai pasidarbavo K. Ža- 
deika, K. Dryža, P. Pūkas,
J. Biržietis, M. Guokas, M. 
Deksnis, P. Dovidonis, J. Ar- 
bočius, T. Rudokas, P. Juo
čkis, J. Mazdžierius, M. Van- 
daravičius, F. B. Tamašaus
kas, S. Subačius, J. Pečiuke- 
vičius, J. Vaškevičius, J. 
Jurkšaitis, P. Pečiukevičius, 
P. Aukštikalnis, P. Baltru
šaitis, J. Lopacinskas, H. Ka- 
zakauskienė, A. Deksnienė, 
O. Dovodonienė, R. Mozdzie- 
rienė, H. Aukštikalnienė, H. 
Laffrite, K. Kalašiūnienė, O. 
Vindziulienė.

Už įsteigimą ir palaikymą 
lietuvių radijo programų 
WTEL stotyj didžiausis dė
kingumas priklauso ponams
K. Steponavičiams, Rich
mond Grocery Co. savinin
kams, kitiems verslininkams 
ir visiems lietuviams, kurie į- 
vairiais garsinimais ir arti
mųjų sveikinimais padeda iš
laikyti dviejų vakarų kas sa
vaitė lietuvių radijo progra
mas.

Radijo Klausytojas.

T.T. Pranciškonai 
Persikėlė -

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

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

Franciscan Fathers 
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10), Pa.

Korespondentų Pranešimai
monsinjoras Chataoui atna
šavo mišias, ukrainiečių cho
rui giedant. Pamokslą pasa
kė jėzuitų tėvas Bryan.

Po pietų buvo muzikos, 
dainų ir šokių programa. Lie
tuvių šv. Kazimiero parapi
jos choras, vedamas varg. K. 
žižiūno, čia įspūdingai pasi
rodė ir susilaukė griausmin
go plojimo iš arti 15,000 mi
nios. „La Presse” korespon
dentas nutraukė choro pa
veikslą ir įdėjo į laikraštį 
(birž. 1). Dainų ir šokių pro
gramoje dar dalyvavo ukrai
niečių choras, lenkai, vengrai 
ir indėnai.

Toronto, Ont.

Gili Užuojauta
„Aušros” choro nariai su 

muz. P. Matejūnu priešaky
je reiškia gilią ir nuoširdžią 
užuojautą, mūsų tauos dide
liam bičiuliui, Lietuvos Gen. 
Konsului G. L. P. Grant - 
mirties.

Visas choras liūdi dėl taip 
didelės nelaimės, kuri palietė 
mūsų mylimą didelį rėmėją, 
gerbiamą „Aušros” choro 
garbės pirmininką.

„Aušros” Choro Valdyba.
Koncertas

Gegužės 23 d. lietuvių šv. 
Jono parapijos ir Aušros 
choras surengė koncertą, ku
ris įvyko par. salėje. Progra
mą išpildė artistai montrea- 
lieoiai, vedami varg. muz. K. 
žižiūno ir V. Kajacko grupė, 
kurion įeina V. Bandžius, V. 
Bubelis, A. Vaišvila, C. Bra- 
zackas ir pats V. Kajackas. 
Negalima pamiršti visų ar
tistų, kurių daina, juokai ste
bino Toronto ir apylinkės lie
tuvius. Visus artistus - dai
nininkus lydėjo triukšmingas 
rankų plojimas.

Po koncerto buvo šokiai.
Svečiuose

Gegužės 31 d. išvyko į Eik 
Point Alta aplankyti tėvų ir 
brolių torontiečiams gerai ži
nomas Aušros choro pirm, ir 
K. L. Skyriaus sekretorius F. 
Kundrotas, žmona, mažame
tis sūnus, D. Kazlauskienė 
(p. Kundroto sesutė), ir J. 
Bepirštis. Laukiame sugrįž
tant. R. H.

Montreal, Canada

Montrealas šįmet mini 300 
metų savo įkūrimo sukaktį. 
Karas, gazolino ir padangų 
stoka žymiai apkarpė ir dar 
varžo planuotus parengimus, 
tačiau šis bei tas daroma. 
Geg. 17 buvo suruoštas pran
cūzų katalikų minėjimas 
Mount Royal sodne, o geg. 31 
d. kitataučių katalikų. Čia 
dalyvavo ir lietuvių šv. Kazi
miero parapija. Jos klebonas 
kun. J. Bobinas, teisybę pasa
kius, buvo vienas viso paren
gimo ašių: jam teko paruošti 
ir suplanuoti visa programa. 
Jis ypatingą į save dėmesį 
patraukė, kada į programą 
pakvietė dalyvauti Kanados 
indėnus iš Caughnawaga. In
dėnai, kaip žinoma, pirmieji 
šio krašto savininkai, tačiau 
prancūzai katalikai buvo pa
miršę juos pagerbti ir į savo 
minėjimą pakviesti. Tą atliko 
lietuviai, kurie neseniai Ka
nadoje apsigyvenę, bet, ma
tyti, jos istoriją geriausiai 
žino.

Minėjimas Mount Royal 
sodne prasidėjo mišiomis, 
kurias atnašavo vyskupas 
Prudhomme, asistuojant ku
nigui J. Bobinui. (Paveikslas 
abiejų prie altoriaus buvo į- 
dėtas dienrašty „La Presse.” 
Po to, ukrainiečių katalikų

Birž. 21 d. Kanados Lietu
vių Taryba suruošė gegužinę, 
kurios metu kalbas pasakė 
kun. J. Bobinas, „Naujienų” 
redaktorius Grigaitis. Priim
ta Lietuvos laisvės reikalu 
rezoliucijos premjerui King, 
Prezidentui F. Roosevelt ir 
premjerui Churchill. Geguži
nę ir rezoliucijas kitą dieną 
paminėjo dienraštis „Star.”

V.

Baltimore, Md.
— Staiga mirė Pranas Mi

kas, nevedęs, pasiturįs, tvar
kingai gyvenęs.

— Pazneikų motina supa- 
raližuota. Sunkiai, su lazdo
mis, vaikščioja ir kaimynė 
Razevičienė, kuriai kojose iš
kilo žaizdos. Dėl reumatizmo 
turėjo mesti darbą Ignas Lio- 
gis.

— 80 metų sulaukė Anta
nas Sakevičius. Jis gerai lai
kosi, pėsčias ateina į bažny
čią. Kai kada bėga lyg jau
nas. Džiaugiamės, kad Die
vas laiko sveiką šį gerą žmo
gų-

— Keliose siuvyklose su
stabdytas darbas.

— Bažnyčioj daroma rink
liava klierikams paremti. 
Reikia 1,000 dol. Apie 100 
dol. jau surinkta. Tikiu, iki 
rugsėjo surinksime.

J. K.

Elizabeth, N. J.
— Šv. Petro ir Povilo para

pijoje birželio mėn. palaido
ti: Jonas Jaskevičius, Frank 
Cavalla, Fruzina Medžionie- 
nė ir Bronis Makauskas. 
Krikšto sakramentas suteik
tas — Geraldinai Sarzeckis, 
Mariai - Dainai Baltramaity- 
tei, Carol Pasko ir Dennis 
Valleau. Moterystės sakra
mentą priėmė: Juozas Kirve- 
levičius su Frances Stefania 
Venciunas, Francis Wysockis 
su Ona Waliute, Peter Ro- 
mančik su Karolina Jurgeliū- 
nas.

— Birželio 20 d. mokyklos 
vaikučiai, vadovaujami Sese
rų Pranciškiečių, klebono ku
nigo Simonaičio 20 metų ku
nigystės Jubiliejaus proga, 
suruošė gražią vakarėlio pro
gramą. Buvo vykusiai suvai
dinta mokyklos vaikučių ke-

tūrių veiksmų tragedija „Iš-;kas, veiklus vietos Kat. 
pažinties auka.” Scenoje pa
vaizdavo labai pasisekusiai 
Gyvąjį Rožančių, graduan
tai sudainavo Karvelėlį. Kle
bonas kun. Simonaitis su
jaudintas dėkojo už tokią 
gražią programą. Svečių tar
pe buvo kun. Juozas šešto
kas, kun. Pr. Vasiliauskas, 
seserų kazimieriečių kapelio
nas ir vikaras kun. Dr. Star
kus.

— Birželio 27 d. vakare 
bažnyčioj iškilmingai per pa
maldas padalinti mokyklą 
baigusiems 26 asmenų baigi- 
gimo diplomai. Diplomus ga
vo:

Danielius Bražinskas, Da
nielius Kay, Povilas Krevets- 
kis, Povilas Plungis, Petras 
Pociūnas, Edvardas Žukaus
kas, Edvardas Norbertas, 
Joseph Myers, Albertas Rau
da, Alfonsas Linkevičius, Jo
nas Rėklaitis, Pranciškus 
Varsauskas, Vytautas Cipa- 
ris, Edvardas Kosakas, Juo
zas Leikauskas, Juozas Ga- 
latilius, Edvardas Butkus, 
Aldona Lutvinaitė, Marijona 
Aikiūtė, Eleanora Moore, 
Teofilą Razumiūtė, Ruth 
Borris, Alena Gradeckaitė, 
Ruth Lukošiūtė.

— Šv. Petro ir Povilo šven
tė, parapijos vardinėse, pra
ėjo labai iškilmingai. Sekma
dienio ir pirmadienio vakare 
atlaikyti iškilmingi mišparai 
su asista prie išstatyto Švč. 
Sakramento ir pirmadienį 
ryte iškilmingos Mišios 9 vai. 
Pamaldose dalyvavo ir keli 
kaimynai kunigai svečiai. La
bai gražiai tą dieną pasirodė 
parapijos choras, kolektyviai 
eidamas prie šv. Komunijos 
ir šv. Petro - Povilo draugi
ja labai skaitlingai organi
zuotai dalyvavusi 9 vai. pa
maldose. Garbė jiems.

So. Boston, Mass.
Lietuvių Karo Bonų 

Komitetas
Čia susidarė lietuvių karo 

bonų komitetas. Susirinkime, 
įvykusiame „Darbininko” sa
lėje birželio 18 d. išsirinko 
valdybą: pirm. Adv. A. O. 
Šalna (Lietuvos Garbės Kon
sulas), pagelb. M. Michelso- 
nienė („Keleivio” red. žmo
na) , sekr. adv. A. Young-Jan- 
kauskas (Katalikų Fed. sk. 
pirm.), pagelb. B. Cūnienė. 
Komitetas, pasikvietęs drau
gijų viršininkus, darbuosis, 
kad lietuviai ko daugiausiai 
pirktų karo bonų.

Pirko bomi už $4,000
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių draugija, kuriai pirmi
ninkauja jaunas adv. J. Gri
galius, vėl pirko karo bonų 
už $4,000. Pirmiau pirko už 
$1,000. Kitos draugijos, irgi 
jau yra pirkusios karo, bonų 
už stambias sumas, bet reikia 
tikėtis, kad jos pirks dar už 
stambesnes sumas, žinokime, 
kad šios šalies pergalėje glū
di ir nepriklausomos Lietu
vos atsteigimas.

Gavo laipsnius
Adv. A. Young - Jankaus-

konsu
skyriaus pirm, ir žymus < (
Li i rvlm n ei NTnvifln nn nj-nvvn i ' 

. • _ . . įon vyku
sis vis ne
imliau, ir
įpojo. Jis

buotojas, Northeastern 1 
versitete gavo Teisių Ma 
tro (Master of Law) laip 
Jo dvi sesutės vienuolės < 
buojasi lietuvių šv. Kazii 
ro vienuolyne.

Aldona Mockiūtė, Ant rjfinkės lie- 
nos ir Stasio (tautininkų i 
buotojo) Mockų duktė b;
penkerių metų kursą Teuiujispa- 
ers College of the Citj

■®s su juo 
ji. Lietuvių

lus, o jų

balsai.

Šį kartą 
parodė, kad 
veidžių bolše 
sivartalojanč 
tiesų žmogų.

K. Kundi 
siuvėjams už 
pasižadėjo s 
dirbti naud 
darbą. Jis p 
civilinio dai 
pereiti į kari 
70%.

Lietuviai j 
savo naują d 
mi jam gra;

Boston ir gavo Magi : 
(Master of Education) la .— 
nį. Ji tuoj pradėjo dirbti IRTAI 
ro departamento skyri 
Bostone. ! _

Pranas S. Švelnis, L. Vj ^draugija, 
17-tos Algirdo kuopos pil į^L, tu- 
ninko brolis, baigė No 
eastern universitetą ir g 
elektros inžinieriaus B? 
lauro laipsnį. Jis prikiš 
prie U. S. Navai Reserv IjJiikuno- 
dabar išvyko į New Yc ' 
praktikuoti kaip Ensign ? 
Engineering Branch.

Dr. Mikolas Grendelis 
gė Jefferson Medical Coll 
Philadelphia, Pa. Medic 
Daktaro laipsniu ir sugr 
Bostoną, kur didžiulėje i 
ton City Hospital atliks teskatina 
ternatą. Jis yra baigęs 1 Aamai at- 
tono (jėzuitų) Kolegiją 
eum Įaudė požymiu ir yra 
mus atletas, buvęs L. Vj 
kuopos Basketball ratelio 
pitonu.

Šie mūsų jaunieji in 
gentai profesionalai yra 
sipratę lietuviai.

Vasarinė mokykla
Vasarinė lietuvių ka

-js Laisvės 
i 500 dol.

:itgimsian-

h dovaną

Ookas. Už 
i atstovas 
30)0.

^draugi
jai pasiel-

3 karys 
altas kor-

iinyje,

mokykla šv. Petro liet, pi 1
niim’p nraaidea lipnns 1 H 53 861- 

sielio 22-25 
iš šios 

kunigai

mo. Dirbkim 
už Amerikos 
mokratinių 
laimėjimą vi

PUIKIAU

Vienas ka 
lionėn išvyk 
atsiuntė, „A 
atsisveikinin 
Jo atsisveiki 
skutimai žoc

„Tikiu, ka 
puikiai šiai 
seks.”

Jei karys 
didelėn, neži 
neužmiršta I 
linkės Lietu 
ką bekalbėti 
yra namie ir 
gurnais, sau: 
gėrybėmis?

Visi liepos 
nį, į Lietui 
siančią Klas< 
Įėję. Nežiūri 
bių, jokių kl 
Diena įvyks 
siseks!

pijoje prasidės liepos 7 d. 
gelow mokyklos patalp 
Ją ves Jėzaus Nukryžiuoti' 
seserys. i j11

Straipsnis apie Pabalt
Turįs plačią pasaulinę 

kuliaciją „The Christi 
Science Monitor” Bost( 
birželio 23 d. laidoje į( 
ilgą straipsnį apie Lieti 
Latviją ir Estiją ir kaip 
dabar negailestingai m 
skriaudžiamos. Y p a t i n 
gražiai atsiliepia apie Li . * 
vą ir pažymi faktą, kad į j 
tuva niekad istorijoje r 
nešusi vokiečių vergijos, 
kryžiuočių laikais, išskiri 
savo pakraščius. „The L 
uanians are a proud nal 
and never endured Genų-, 
rule before except in a : 
narrow border territory 
sako minimas laikraštis, i

VYČIŲ PIKNIKAS

■’linnasonis, 
s Juozas B.

^oširdžios 
"Ttojos Ele-

'^išeina j 
Mdvar- 
<^0.

"■^yne pas 
Jwporalas 

gerai

'■'BESAN

BAIGĖ

Vyskupo 
mortal Hig 
šios lietuvai 
piūtė, Flor 
Florence Ma

30 METI

Nė nepast 
prabėgo 30 i 
metų susitu( 
Ona Dobrm 
vykini atžyi 
ges ir kainu 
nų vakarą s 
džiais. Buvc 
kėjimų, daii 
dovanų.

Svečių ta 
kas iš Bay< 
kienės dėdė 
gienė, Kub

4 respub- 
Womasis 
^rinkime 
išrikto at- 
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kritis birželio 21 d. tui 
pikniką, įvykusį Kenilwoi 
N. J. Nors ryte lijo, bet 
piet pragiedrėjo ir žmo 
prisirinko. Atsilankiusių t pasi-
pe buvo kunigai Ig. Kelm Drake
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M
IUS DAUGIRDAS 
AU ATVYKO

itorius. Iš Lietuvos 
jo pasitraukti, kai o- 
li bolševikai panūdo 
i, kaip ir visą eilę ki
lių bei veiklių Lietu-

W COLhfTaY

rIETOS ŽINIOS

tą savaitę iš Portuga- 
ko Andrius Daugir- 

š apsistojo pas savo 
ės dienų draugą kun. 
llkūną.
lis Daugirdas Lietu
ve didžiausio dienraš-

mokyklos (high school) ,įotų
j e kleb. kun. M. Kazėnas, t

' lugirdas

AMERIKA

NAUJAS SIUVĖJŲ 
DELEGATAS

tovo pranešimo apie sutartį 
Vyr. Sovietui sekantis kalbė
jo raudonasis kvislingas Pad- 
leckis.

Jei taip būtų, kaip redak
torius rašo, tai visi choru už- 
dainuotumėm: „Oi tai dyvai 
didi dyvai buvo, vilko apeti
tas ėmė ir pražuvo ...”

---- • ----
Daugelis lietuvių jau bėga 

iš burliokų fronto — tą net 
pati Nelaisvė pripažįsta, ai
manuodama: ,, . . . Mes bu
vome visai nusilpnėję, nes 
mūsų nekurie „veteranai” pa
vargo ar šiaip kokius priepo- 
lius gavo, pasitraukė iš cho
ro eilių.” Tokie raportai atei
na iš Great Neck ir kitų ko
lonijų.

Pliumpis mano, kad tai 
pradžia — pasitraukimų bus 
vis daugiau, nes juk ne vie
nam akys atsidaro. Prie akių 
atidarymo prisideda ir Dėdė 
Samas laiks nuo laiko „pa- 
čiupinėdamas” svetimiems 
interesams tarnaujančius ti- 
pukus „ .

Tavarišč Bimba štai kaip 
porina: „Netekimas Tobruko 
pastatė ant kojų visus Hitle
rio šalininkus. Jie dabar šau
kia: Antro fronto Europoje 
negali būti, visas spėkas rei
kia sukoncentruoti Afrikoje.

„Kaip tik tokio efekto pa
darymui šitas Hitlerio pasi
nio j imas Libijoje ir buvo pa
darytas” (Iš kur Bimba tą 
taip gerai žino ? . . . )

„Bet Jungtinių Tautų atsa
kymas į nepasisekimą Libijo
je turėtų būti formoje atida
rymo antro fronto Europo
je.”

Kažin ar negeriau būtų 
kad Bimba pirma pasisaky
tų, keno interesai jam pirmo
je eilėje rūpi. Juk ir paskuti
nis bukaprotis supranta, kad 
neparuošti ir neapgalvoti mi- 
litariški eksperimentai gali 
pasibaigti katastrofa. Bet ar 
Bimbai tas rūpi — jam rūpi 
„matuška,” o visi kiti — tegu 
juos . . .

„alasavojimas” dėl mažų tau
tų, o ypatingai dėl Lietuvos 
laisvės, baisiai nepatinka.

Bet ką padarysi, didžiosios 
rusų tautos atstove tavariš- 
čiau Bimba, kad ir tie mažiu
kai nori gyventi . . .— • —

Kai Mr. Brown sugrįžo į 
Maskvą, tai bolševikiokų Ne
laisvėje pasipylė raudonosios 
armijos karių fotografijos, 
po kuriomis dedami parašai, 
kad tai lietuviai. Sakysim, 
birželio 24 dieną Nelaisvė į- 
dėjo kokio tai arklio fotogra
fiją, prie kurio pastatytas 
kareivis ir apačioje padėtas 
parašas „kavaleristas, lietu
vis Golosčenskas.”

Paties kareivio siaurutės 
akelės aiškiai rodo, kad jis 
yra totorius, o pavardė Go
losčenskas nieko bendro su 
lietuviškom pavardėm netu
ri. Bet tokiem žemės vaba
lam, kaip Bimbai, Mizarai ir 
visai jų šaikai, ir japonas bus 
lietuvis, jei tik jis šauks „ura 
saulė ...”— • —

Vienas komedijantas „San
daroj” rašo: „Komitetas—tai 
grupė tokių žmonių, kurie ne
nori dirbti pavieniui, o ben
drai dirbti nesugeba.” Taip 
tai taip, bet kaip tada su vi
sokiom tarybom? . . . 

----- • —
„Lietuvių Žinios” rašo: 

„Nors sovietų valdžios komi
saras Molotovas ir buvo pri
verstas . . . atsisakyti nuo 
pretenzijų į Pabaltijo ša
lis .. . ” ir jau siūlo: „Gal 
būtų neprošalį jau dabar pa
imti kiek švelnesnį toną mū
sų spaudoje Sovietų Rusijos 
atžvilgiu ...”

Pliumpiui atrodo, kad čia 
gerbiamas redaktorius bus 
padaręs didelį misteiką, mas
koliškai sakant—ašipką. Bol
ševikai atsisakė ne nuo pre
tenzijų į Pabaltijo šalis, bet 
tik sutiko, kad tas jų pre
tenzijų sprendimas būtų ati
dėtas iki karo pabaigos. Tur 
būt ne pripuolamai po Molo

Birželio 26 d. siuvėjų uni
jos lietuvių 54 skyrius turė
jo svarbų susirinkimą, ku
riame rinktas dvejiems me
tams delegatas, biznio vedė
jas. ši vieta yra apmokama.

Susirinkimas buvo labai 
gausus. Už gerą lietuvį Kazį 
Kundrotą balsavo 284 asme
nų. Jis ir išrinktas siuvėjų 
delegatu. Už jaun. Linkų, 
dažnai pritariantį komunis
tams, paduota 115 balsų, o 
už komunistų kandidatą V. 
Michelsoną paduota vos 32 
balsai.

Šį kartą siuvėjai aiškiai 
parodė, kad jie šalinasi dvi
veidžių bolševikų, nuolat be- 
sivartalojančių. Jie pasirinko 
tiesų žmogų.

K. Kundrotas padėkojo 
siuvėjams už pasitikėjimą ir 
pasižadėjo su visų parama 
dirbti naudingą siuvėjams 
darbą. Jis pažymėjo, kad iš 
civilinio darbo teks dabar 
pereiti į karinį, kurio bus gal 
70%.

Lietuviai siuvėjai sveikina 
savo naują delegatą, linkėda
mi jam gražiausio pasiseki
mo. Dirbkime visi vienybėje 
už Amerikos pergalę, už de
mokratinių pajėgų visišką 
laimėjimą visame pasaulyje.

S. S.
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Lisbone dėl įvairių 

mų. Portugalijos sossmų tragedija „Iš-'kas, veikla Portugalijos sos- 
skyriausje asabone, jis buvo lyg 
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EŠĖJO KARYS
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ka. Jis puikiai, gerai
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|o to, kiek bus įdėta

• 'm®

Apreiškimo par. mokyklos šių metų graduantai. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės į deši
nę) — Johanna Žemaitis, Julia Peters, Eleanor Powell, Mildred Rackis, Eleanor Gu
daitis, Aldona Jesinskas, Eleanor Napalitano; antroje eilėje — Alfred Dragūnas, 
Pauline Curatolo, Eleanor Antinovitch, Florence Day, Rosalita Anterio, Louise Ga- 
laskas, Bianchina Fusco, Marie DeBlassio, Conrad Raster; trečioje eilėje — Vincent - 
Zelanis, Joseph Waluk, Joseph Lazzeri, Alex Kuchinski, Charles Slegus, Joseph But
kus, Joseph Beganskis, Simon Lianzo ir Vity Valonis.

KUN. JONO LAURYNAIČIO 
PAGERBIMO VAKARIENĖ

Vienas karys, didelėn ke
lionėn išvykimo išvakarėse, 
atsiuntė, „Amerikos” štabui 
atsisveikinimą ir linkėjimus. 
Jo atsisveikinimo laiško pa
skutiniai žodžiai buvo šie:

„Tikiu, kad Lietuvių Diena 
puikiai šiais metais pasi
seks.”

Birželio 24 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje suruošta 
šauni vakarienė kun. Jonui 
Laurynaičiui pagerbti. Tuo- 
mi atžymėtos jo vardinės ir 
kunigystės 10 metų sukaktis. 
Rengė Amžinojo Rožančiaus 
dr-ja, kurios pirm. O. Sijevi- 
čienė atidarė vakarienę įžan
gine kalba. Maldą sukalbėjo 
kleb. kun. J. Aleksiūnas. 
Programą labai gražiai, gy
vai vedė kun. V. Masiulis.

Kun. J. Laurynaitį sveiki
no Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
vardu P. Putinienė, Amžinojo 
Rožančiaus dr-jos sekr. M. 
Brangaitienė, sodaliečių pir
mininkė A. Vasauskaitė, L.

Jei karys, besiruošdamas j Susivienijimo 134 kp. pir-
didelėn, nežinomon kelionėn, 
neužmiršta New Yorko Apy
linkės Lietuvių Dienos, tai 
ką bekalbėti apie tuos, kurie 
yra namie ir naudojasi pato
gumais, saugumu ir kitomis 
gėrybėmis ?

Visi liepos 4 d., šį šeštadie
nį, į Lietuvių Dieną, įvyk
siančią Klasčiaus parke ir sa
lėje. Nežiūrint jokių aplinky
bių, jokių kliūčių — Lietuvių 
Diena įvyks! Ji puikiai 
siseks!

BAIGĖ MOKYKLA

pa-

Me-Vyskupo MacDonnel 
morial High School baigė, 
šios lietuvaitės: Morta Kar- 
piūtė, Florence Krasniūtė, 
Florence Masiulytė.

30 METŲ SUKAKTIS

Nė nepastebėta, kaip greit 
prabėgo 30 metų . . . Prieš 30 
metų susituokė Kazimieras ir 
Ona Dobrovolskiai. Šiam į- 
vykiui atžymėti, jų draugai- 
gės ir kaimynai suruošė šau
nų vakarą su skaniais užkan
džiais. Buvo daug kalbų, lin
kėjimų, dainų, įteikta gražių 
dovanų.

Svečių tarpe buvo Zavec- 
kas iš Bayonne (Dobrovols- 
kienės dėdė), Daubarai, Gri
gienė, Kubiliai, Terebeizai, 
Montvilai, J. Vaicekauskie
nė, J. Blockienė, Bučinskai, 
A. Vaicekauskienė, Bernotie
nė, Dobrovolskiu dukrelė Bi
rutė ir kt.

Sveikiname jubiliatus ir 
linkime sulaukti auksinio ju
biliejaus.

mininkas K. Krušinskas, šv. 
Vardo dr-jos pirm. V. Žeman- 
tauskas, Moterų S-gos 24 kp. 
vicepirm. B. Adomaitienė, 
jaunimo klubo — J. Blažins- 
kas ,grab. Šalinskas, grab. 
LeVanda, S. Subatienė, Kul- 
bokienė, E. Jasaitis, kun. J. 
Laurynaičio sesutė. Gražų 
eilėraštį pasakė Vizbarienė. 
Sveikinimus pareiškė kunigai 
Paulionis, Petrauskas, 
Kartavičius, Raugalas. Kleb. 
kun. J. Aleksiūnas įvertino 
kun. J. Laurynaičio nuoširdų 
darbą parapijoje, jo rūpini
mąsi lietuvybės reikalais. 
Buvo džiugu, kad klebonas 
taip gražiai atsiliepė apie sa
vo vikaro darbą.

Kun. J. Laurynaitis dėkojo 
Amžinojo Rožančiaus dr-jai 
už suruošimą vakarienės ir 
visoms draugijoms už prisi
dėjimą.

Kun. V. Masiulis po kiek
vienos kalbos įpynė smagių 
juokelių, tad visas vakaras 
praėjo gražiausioje nuotai
koje. Programą įvairino ir 
muz. P. Dulkės dainų progra
ma. Tik gaila, kad salė buvo 
per maža — daug žmonių tu
rėjo grįžti.

Pagerbimo vakarienės ruo
šime daug pasidarbavo A. R. 
dr-jos pirm. O. Sijevičienė, 
V. žemantauskas, Pusvaškis, 
Blažinskienė, Aldona Blažin- 
skaitė (ji išpuošė garbės sta
lą gėlėmis), Vera Kazėnaitė, 
Tvaskaitė, Vasauskaitės, 
Kružikauskienė, Plioplienė, 
Pankevičienė, Beganskienė, 
Vizbarienė.

Vakarienės rengėjos labai 
dėkingos visiems pagelbėju- 
siems ir atsilankiusiems.

PAMALDOS UŽ KARIUS

Šį šeštadienį, liepos 4 d., 10 
vai. ryte, Apreiškimo par. 
bažnyčioje, CYA draugijos 
rūpesčiu, už Apreiškimo par. 
jaunuolius karius bus atna
šaujamos šv. mišios. Į pa
maldas pakviesti karių tėvai 
ir artimieji. Apie jas painfor
muoti ir visi kariai, kilę iš 
šios parapijos.

WPA DARBAI

New Yorko WPA vedamų 
ekonomijos kursų mokiniai 
puikiai pasirodė per miesto 
aptamsinimus — jie mokėjo 
paruošti valgius prie žvakės 
šviesos. Mokiniai buvo patal
pinti mažoje vietoje, panašio
je į slėptuvę. Jie turėjo pa
ruošti pilną valgį iš kelių

maisto produktų, paimtų į 
„rūsį.” Kaip aiškina instruk
toriai, bandymas puikiai pa
vyko.

Miesto motinos ir šeiminin
kės labai domisi kursais, kur 
gaminami Raudonajam 
Kryžiui įvairūs apdangalai. 
Lankančios WPA Homemak- 
ink klases jau yra gavusios 
darbų Brooklyifo laivų dirb
tuvėje. šie kursai yra Brook
lyn High School for Garment 
Trades, 362 Schermerhorn 
St., Brooklyne.

Senesnio amžiaus moters, 
anksčiau nemokėjusios siūti, 
per trumpą laiką WPA kur
suose tapo specialistės išga
vo darbus.

Šiais ir 
klausimais 
Education
ter, 239 East 11 St., Manhat
tan: telefonas: GRamercy 7- 
1966.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

ir

kitais mokymosi 
kreiptis: WPA 

Information Cen-

Kazys Rimvydis jau lyg 
eina į protą. Pliumpis nėra 
pratęs komplimentais švais
tytis, bet šį kartą kompli
mentas reikalingas. „Ameri
kos Lietuvis” įsidėjo Rimvy- 
džio straipsnį „Lietuva jau 
regi laisvės rytą.”

Čia jau visai kas kita. 
Anksčiau Rimvydis tik apsi
sukdamas su visais koliojosi 
ir labai nemokšiškai buvusį 
Lietuvoje rėžimą gynė, tuo 
atnešdamas daugiau bėdos, 
negu naudos. Jeigu jo mintys 
pradeda krypti į tarptautinį 
Lietuvos gynimą, tai yra vil
čių, kad tai padės vidaus vai
dams užmiršti.

RAUDONAJAM KRYŽIUI

Birželio 12 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje buvo suruoš
tas laimėjimų vakaras, kurio 
pelnas paskirtas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Rengė New York ir New Jer
sey Moterų S-gos apskritis. 
Daugiausiai bilietų pardavė 
Maspetho 30 kuopos narės. 
24 kuopos atsilankė gražus 
narių būrys. 35 kuopa su M. 
Brangaitiene priešakyje gra
žiai pravedė laimėjimo vaka
rą ir skaniai dalyvius pavai
šino.

Visos dovanos buvo pačių 
sąjungiečių suaukotos. Juo
zas Ginkus paaukojo dėžę 
saldainių, šimanskas ir Pet- 
kauskas — dešrų; J. Terebei- 
zienė — $1.00. Raudonajam 
Kryžiui gauta $42.10.

Sąjungietės siunčia širdin
giausią padėką visiems ir vi
soms aukojusioms, visiems 
atsilankiusiems.

S. Subatienė.

Tavariščius Bimba apie 
lietuvius štai ką sako: „At
kakliai ir įkyriai jie visur 
bruko mažųjų tautų klausi
mą po karo ir dėlei jo garsiai 
alasavoja.” Tak točna, ta- 
varišč Bimba! Hitleris irgi 
sako, kad mažosios tautos 
tai tik mėšlas . . . Bimbai tas

Brooklyno Lietuviai Graboriai

EL. VAITEKŪNIENĖ 
PAGERBTA

sigyvenimo vietoje — Hart
forde. Padėkos žodį pasakė 
EI. Vaitekūnienė, žadėdama 
brooklyniečių nepamiršti.

Po kalbų buvo sudainuotos 
kelios EI. Vaitekūnienės mė
giamos dainelės. Nuo šv. Mo
nikos draugijos įteikta graži 
ir vertinga dovana.

Malonu matyti draugijos 
nares taip draugiškai įverti
nančias savo pirmininkę, jos 
darbuotę. Labai gaila, kad EI. 
Vaitekūnienei tenka palikti 
Brooklyną, kur ji daug dirbo 
ir ilgai išgyveno. Jos asme
nyje „Amerika” turėjo visa
dos nuoširdžią rėmėją, bičiu
lę. Tikime, kad ji išvykusi ir į 
Hartfordą paliks savo nuo
širdume ir „Amerikos” parė
mime ta pati. Nuoširdžiai lin
kime jai geriausios kloties 
naujoje vietoje.

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. .

Birželio 25 d. Apreiškimo 
par. patalpose surengtos jau
kios vaišės, kuriose pagerbta 
veikėja EI. Vaitekūnienė, jos 
iš Brooklyn© išvažiavimo 
proga. Pagerbtuves surengė 
šv. Motinos našlių draugija, 
kurios steigėja ir pirminin
kė yra EI. Vaitekūnienė.

Už gėlėmis papuoštų sta
lų visi dalyviai buvo skaniai 
pavaišinti. Kalbas pasakė 
kun. B. Kruzas, „Amerikos” 
administratorius D. J. Aver- 
ka, EI. Bartkevičiūtė, Ed. Ro
kienė, R. Kašėtienė, Kara- 
šauskienė, Gaigalai ir kiti. 
Visi pabrėžė, kad bus didelis 
kolonijai nuostolis netekus 
uolios darbuotojos EI. Vaite
kūnienės asmenyje; visi į- 
vertino jos veikimą, linkėjo 
gero pasisekimo naujoje ap-

Angelij Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugija bendrai 
priims šv. Komuniją, 9 vai. 
šv. Mišių metu. Narės prašo
mos gausiai dalyvauti.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, tuojaus po sumos, 
12 vai. p. p. Visi nariai ir no
rį prisirašyti, prašomi ateiti 
į susirinkimą. Seime dalyva
vęs atstovas padarys įdomų 
pranešimą.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

I.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuota^ Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— ?150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

c 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.



AMERIKA Liepos - July 3, 19
AMERIKOS

LIRŲ VIS 
KULTORI 

SAV.

EINA KAS

13-toji METINE 13-toji METINE

EIIJVIIJ 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

Kur Susitiksime?
Kam dar klausti? Visos ir 

visi, kurie tik sveiki būsime, 
susitiksime Lietuvių Dienos 
pramogoje šį šeštadienį, lie
pos 4 d., Klasčiaus parke, 
Maspethe.

Skaitykite „Amerikoje” 
pranešimus apie šias iškil
mes. Be jokio abejojimo, jau 
dabar, skaitydami šiuos žo
džius, nutarkime galutinai, 
neatšaukiamai — šį šeštadie
nį, liepos 4 d., susitiksime 
Lietuvių Dienoje, Klasčiaus 
parke’

Maspetho Žinios
— Birž. 28 d. kun. P. A. Le- 

kešis pakrikštijo Jono ir Ve
ronikos Karalevičių sūnų Jo
ną Antaną; krikštatėviais 
buvo Gus Karcevičius ir Ona 
Juknevičiūtė. Tą pat dieną 
pakrikštytas Motiejaus ir 
Bronislavos Jesinskų sūnus 
Motiejus Martynas; krikšta
tėviais buvo Jonas Jesinskas 
ir Zuzana Gedvilaitė.

— Birž. 28 d. 
kūnas
Praną Kurlaitį 
Goslinaite.

kun. J. Bal- 
surišo moterystėje 

su Paulina

MIRĖ

Birželio 26 d. mirė Jurgis 
Skirmontas, 51 m. amžiaus, 
gyv. 1415 Jefferson Ave., 
Brooklyne. Liko nuliūdime 
našlė Martha, dukters Albi
na ir Olga. Palaidotas birže
lio 30 d. šv. Jono kapinėse iš 
šv Jurgio par. bažnyčios.

Olga Skirmontaitė praeitą 
savaitę baigė Brooklyn Col
lege, kai jos tėvelis buvo mir
ties patale.

Velionio šeima nuoširdžiai 
dėkoja už patarnavimą kuni
gams Paulioniui, Pinkui ir 
Kartavičiui, visiems ligonį 
lankiusiems ir laidotuvėse 
dalyvavusiems, grab. J. Le
vandai už gražų patarnavi
mą, visiems prisiuntusiems 
gėlių, šv. Mišias užprašiu
siems. Ypatingai dėkoja Onai 
Miliauskienei už nuoširdžią 
pagalbą liūdnose valandose.

ONŲ VAKARIENĖ

Liepos 26 d. Angelų Kara
lienės par. salėje Amžinojo 
Rožančiaus dr-ja rengia va
karienę Onoms pagerbti. 
Rengėjos kviečia visus ruoš
tis dalyvauti šioje vakarienė
je.

New York, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus
Entered as Secoi 
Office at Brookl

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

įo susitikti 
^.TaiAl- 
įgytėl.šių

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.1

(Williamsburgh Bridge Plaza)

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkim
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.

įgalėtum 
0tyti žmo- 
įji atvykusį 

dvi Lie
ji

j o Amerikos 
/išgelbėjo ją 
įa nuo Sibi
ras dabar 
įi lietuvių 
-jos pasas iš- 
•įįiĮ baudžia- 

neša visa

Kairas. — 
motorizuotų 
vado maršal< 
žimasis Egip 
link sulaikyt 
talkininkai, į 
leck vadovyt 
puolė priešą 
kais. Puolim; 
ir Rommel ; 
nuo EI Ala 
kuri yra api 
Aleksandrijo

Muziku Dėmesiui

juos gimusi 
j i aukštuo
li Prieš ke- 

Brooklyn, N.; į Lietuvon.

Andrius Daugirdas, 
buvęs Lietuvos „XX Am
žiaus” dienraščio administra
torius, praeitą savaitę atvy
kęs iš Europos. Liepos 4 d. 
jis kalbės New Yorko Apylin
kės Lietuvių Dienos iškilmė
se, Klasčiaus parke, Maspeth.

— Liepos 4 d. — Lietuvių 
Dienoj Mišios Maspetho baž
nyčioje bus 8, 9 ir 10 vai. Pa
skutinės mišios už parapijos 
vaikinus Amerikos kariuo
menėje, užprašytos Moterų 
Sąjungos vietinės kuopos.

Nepravažiuokit pro —

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

STEKAI IR KARBONADAI — MĖSŲ SPECIALYBĖ

Sekmadieniais Specialus Pietus
Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų

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

Tel.: Commack 1472

LIETUVIU 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 Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

— Seselės pranciškonės jau 
išvažiavo į motinišką namą 
Pittsburghe. Vienu olynan 
stojo iš Maspetho Kabašins- 
kaitė Elena.

— Birž. 26 d. iš Lisabono, 
Portugalijos, atvykęs Lietu
vos žurnalistas Andrius Dau
girdas apsistojo laikinai pas 
savo vaikystės ir mokyklos 
dienų draugą kun. J. Balkū- 
ną.

Šeštadienį, liepos 11 d., į- 
vyks šv. Vincento dr-jos pus
metinis susirinkimas VI. Za- 
bielskio salėje, 61-38 56 Rd„ 
Maspethe. Bus labai svarbių 
dalykų aptarti, todėl visi na
riai būtinai turi dalyvauti.

Šeštadienį, birželio 27 d., 
Lietuvių Piliečių klube įvyko 
Joninių vakaras.

Vakaro sumanytojas buvo 
Jonas Ragelis, kuris sukvie
tė visus Maspetho Jonus vai
šintis. Po vakarienės buvo 
šokiai.

Praeitos savaitės gale po
rai dienų pas motiną buvo at
vykęs kareivis Jonas Januš- 
kaitis. Pirmadienį grįžo atgal 
į Virginijos valstybę.

Jaunimas Padės 
Ūkininkams

New Yorke viena įstaiga 
(124 E. 28 St.) registruoja 
jaunuolius, kurie sutinka per 
vasarą padirbėti pas ūkinin
kus. Jau įsirašė per 10,000 
asmenų, kurių tarpe 4,000 vi
durinių mokyklų mokinių.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

IŠNUOMOJAMA—5 šviesūs, 
patogūs kambariai arti 8th 
Ave., BMT traukinių ir Ralph 
Ave. gatvekario. Prieinama 
kaina. Kreiptis: A. Balčiūnas, 
321 Chauncey St., Brooklyn.

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu, čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

irmgU r.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Švedų „Drottningholm” 
laivu birželio 30 d. atvyko ir 
keli lietuviai: Aldona Bulo
tienė su dukrelėmis Daina ir 
Giedre ir Petras Giedgaudas.

Aid. Bulotienei pavyko iš 
Lietuvos išvykti dar bolše
vikų okupacijos metu, bet 
praėjo daug laiko, iki ji su 
savo dukrelėmis galėjo pa
siekti Ameriką. Jos vyras, 
inžinierius Kęstutis Bulotas, 
išgabentas į Rusijos gelmes.

$ VIEŠA PADĖKA

Šv. Monikos draugijai už 
surengtą puotą ir nepapras
tai gražią ir vertingą dovaną, 
įteiktą man birželio 25 d. va
kare Apr. par. salėje, nuošir
džiai dėkoju. Tas įvykis man 
buvo visai netikėtas ir liks 
mano širdyje visados, širdin
gai ačiū sumanytojoms, ren
gėjoms, už skanias vaišes, už 
puikias gėles, už nepaprastai 
gražius linkėjimus, kuriuos 
išreiškė šv. Monikos draugi
jos dvasios vadas kun. B. 
Kruzas, D. J. Averka, E. 
Bartkevičiūtė, J. ir V. Gaiga
lai, J. Butkus, R. Kašėtienė, 
U. šašienė, M. Karašauskie- 
nė. Ačiū vakaro vedėjai E. 
Rokienei, šeimininkėms: J. 
Misevičienei, O. Karušaitie- 
nei, T. Stučienei; patarnau
tojoms M. Stelmokienei, R. 
Kašėtienei ir visoms narėms 
už tokį malonų atsilankymą 
ir už viską, kuomi tik kur 
prisidėjot prie šios puotos. 
Tūkstantį kartų esu dėkinga 
visiems, o daugiausia šv. Mo
nikos našlių draugijos na
rėms.

Elena Vaitekūnienė.

U. S O. VAJUS BAIGIASI

Liepos 9 d. turi užsibaig
ti U.S.O. New Yorko vajus, 
kurio metu norėta surinkti 
4,450,000 dol. Iki šiol surink
ta jau per 3 mil., bet, kaip 
matome, kvota dar neiišpil- 
dyta.

U.S.O. rūpinasi tinkamai 
aprūpinti karius įvairiais pa
tarnavimais, poilsio ir pra
mogų vietomis ir 1.1. U.S.O. 
verta ir reikalinga didelės 
paramos. Kiek tik galime, pa
dėkime.

Birželio 28 d. įvyko smagi 
parapijos vakarienė, kurioje 
arčiau susipažinta su kun. 
Dr. J. Bogušu, naujai pradė
jusiu dirbti parapijoje.

Vakarienė praėjo linksmo
je nuotaikoje, žmonių buvo 
arti 200. Vakarą vedė kun. 
kleb. J. Gurinskas. Pasveiki
nimus išreiškė svečiai: kun. 
K. Paulonis, kun. B. Gaurons- 
kas (Waterbury, Conn.), 
kun. P. Lunskis, D. J. Aver
ka, „Amerikos” adm., vaka
rienės šeimininkas J. šadrei- 
ka ir vyriausioji šeimininkė 
p. Petraitienė. Visi linkėjo 
parapijos dvasios vadams ir 
parapijiečiams darnaus vie
ningo darbo, kad jų veikla ei
tų tikrai gražiu sugyvenimo 
keliu.

Kun. Dr. J. Bogušas dėkojo 
už malonius sveikinimus ir 
linkėjimus. Vakarienės pel
nas skirtas bažnyčios atnau
jinimo fondui.

Šiai vakarienei suruošti la
bai daug pasidarbavo šios 
moterys veikėjos: Petraitie
nė, Kavaliauskienė, Baniū- 
nienė Talačkienė, Jadkaus- 
kienė, Razvinauskienė, Šil- 
kaitienė, Lasauskienė, Kup
činskienė, Šimulynienė ir 
Sveikatienė. Nuoširdi joms 
padėka!

Po vakarienės įvyko sma
gūs šokiai ir pasivaišinimas. 
Vietiniai ir svečiai smagiai 
linksminosi.

Pranešama, kad 15,000,- 
000 vokiečių moterų dirba 
vyrų darbus dirbtuvėse ir ū- 
kiuose. 9,400,000 jų dirba pri
verstinus darbus. 6,000,000 
moterų yra vedę ir 2,500,000 
turi vaikus, kurie, darbo me
tu, saugomi valdžios įstaigo
se. Nuo birželio 1 d., moterys 
užėmė policijos darbus Vo
kietijoje.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungos kon
ferencija įvyks antradienį, 
liepos 14 d., „Amerikos” re
dakcijos patalpose, 222 So. 
9th St., Brooklyne, N. Y. Pra
džia lygiai 1 vai. p. p.

Į šį labai svarbų posėdį 
nuoširdžiai kviečiu atvykti 
visus Centro Valdybos na
rius,Garbės Redaktorius, Ap
skričių pirmininkus, rašti
ninkus ir pavienių „Muzikos 
Žinių” bičiulius.

Kadangi šįmet seimo nebus 
ir dabartinis karo laikotarpis 
sukūrė daugybę svarbių rei
kalų, todėl šis bendras pasi
tarimas yra būtinas.

Visus, kuriems rūpi orga
nizacijos bei „Muzikos žinių” 
ir chorų ateities gerovė, pra
šau šiame tikrai nepaprasta
me susirinkime skaitlingai 
dalyvauti.

Aleksandras J. Aleksis, 
ALRK Varg. S-gos Cen. pirm.

Great Neck, N

Vietinė Federacijos kuopa 
antram metų pusmečiui išsi
rinko tokią valdybą: pirm. 
Blažonis, vicepirm. Lažauni- 
kienė, fin. rast. A. Vasiliaus
kas, prot. rast. Vasiliauskie
nė ir ižd. Rogers. Nutarta su
ruošti pramogą, kurios pelną 
skirti Raudonajam Kryžiui. 
Tuo rūpinsis Lažaunikienė, 
Blažonienė, Gutauskienė ir 
Vasiliauskas.

Nutarta gausiai dalyvauti 
Lietuvių Dienos iškilmėse, 
liepos 4 d., Klasčiaus parke 
ir salėje.

Susirinkimas įvyko pas 
Blažonius. Vietinis.

welch, w. VA.

LIEPOS ŽIEDU, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai į

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

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

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

3 kūrybos 
gimnazijoje 
į kalbos ir 
-dsitete. Bu- 
'j] mėgiama.

dirbo War, W. Va., kui 
patikėtas misijų darbai

Kun. V. Slavinas misi; 
riauja ir stato bažnyčią, 
telyj, War, W. Va. Bažn 
sienos jau baigtos ir d; 
sparčiai varomas s 
baigti liepos mėnesio: 
džioje. Tikimasi, kad b 
čia su vidaus įrengimi 
baigta rugpiūčio mėn., 
šventinimas įvyks ru Mdo Bulo- 
mėnesį. Naujai baži jaušrininko, 
kun. V. Slavinas žada pa 
ti garbingą Kristaus 
liaus vardą.

net 36 valai 
miego, be poi 

Čekistai į 
sakė. „O ar 
kiai organi: 
vyras priklai 
sė jų vienas, 
kad Kęstutis 
je Lietuvoj < 
šaulių būric 
„nusikaltimo 
būtų ištremt;

5$ turėjo 
jje su Lietu- 
įo jos dėdė 
irapavičius. 
gtą ji ište-

iaerolo Bu- 
i) jis ramaus 
ssportinin-

Kun. Slavino veikla
Čia gyvena apie 8,000 žmo

nių. Katalikų neperdaugiau- 
sia. Jie priklauso prie Šv. 
Petro katalikų parapijos, ku
ri turi nedidelę bažnyčią.

J. E. vyskupas J. J. Swint 
birželio 17 d. kun. Vincentą 
Slaviną paskyrė Šv. Petro pa
rapijos klebonu. Iki šiol jis

MOKINIŲ ATOSTOGOS

Šią savaitę 967,763 moki
niai, lanką New Yorko mo
kyklas, paleisti atostogų iki 
rugsėjo 14 d.

Pradžios ir vidurines mo
kyklas mieste baigė 70,000 
berniukų ir mergaičių.

Bonai perka bombas. Tad 
pirki Karo Bonus ir būki 
bombarduotoju.

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir

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

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.

Birželio 14 
ną siautė bai: 
mas po visą 
me kampelyj 
ir grobstė li< 
tį Vilniaus g: 
tj, dundėjo s 
benę pagrot 
paruoštus eš 
tų ešalonų bi 

Kad ir dv; 
ta, bet Aldon 
svaros. Ji kr 
Amerikos A 
von. Gavusi : 
macijų, lank 
rus, prašyda: 
žiuoti iš pav

TĖVŲ PRANCIŠKOJ feikai, jau- 
REKOLEKCIJOS I Vilniu-

- dukreles ir 
idarbą. Vy-

Chicago, III., — Diev -jętarny-
šikai juos Vienas komi; 
:d jų bute 
■įgyvendino

MISIJOS

vaizdos par., šv. Onos 
na, liepos 18 - 26 d. T. 
nas Vaškys.

Elmhurst, Pa. — N 
žiuotojo Jėzaus Seserų r^0
nuolyne, liepos 26 - 29 
Juvenalis Liauba.

Newtown, Pa. — Šv. 
miero F 
rugpiūčio 6 -15 d. T. Jui 
Vaškys.

Chicago, Ill. — Šv. 
miero Seserų vienui 
rugpiūčio 19 - 28 d. T. 
nas Vaškys.

Waterbury, Conn. -UBet.. 
Juozapo par., šv. Pr 
kaus novena, rugsėjo 9 
T. Justinas Vaškys.

■3) drauge.

Seserų vienui pa^_
lalėjo į jų 
i su mėly- 
'Darė smul
kutė visus 
lojo kiek
io įtarti-

krėtę juos 
ii vėlai va- 
žair Aldo-

zimiero par., rugsėjo Gir Giedrę
& Jie turįd. T. Justinas Vaškys. 1

So. Boston, Mass. - 
Petro par., spalių 5-1$ 
Justinas Vaškys ir T. 
nalis Liauba.
Ansonia, Conn -šv.| 3 

no par., spalių 5-11 d.TjJ 
venalis Liauba.

New Britain, Conn 
Andriejaus par., spalių 
d. T. Justinas Vaškys. |

T. Pranciškonų nauji?.---- y
resas:

Franciscan Fathers '' Sėjo, 
Orchard St., Pittsburgh 
Pa.

Henų, ap
akimais.

■sės Aldona 
brikos pi
etas jiems 
Cistai su-

šiurpios va-
Karo Bonai priartini ddurnakty 

galės dieną. Visi įsig J pasu če-
* Aldoną ir 
M Bet 
šti suimtas 
Was iš

------------------------j
Telephone Resl<
EV 7 - 1679 VI 7- , E~"~ "

JOSEPH VASTUN . 10’ nu0
Sriskyri- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ eiAldona, 
Mortgages Loaned and Bo -dėnei Vie- 

Br.oklro.1
St., Woodhaven, m itslskyri- 

~ Mosbir- 
. ' Aldona ne-

HAvemeyer 8 - 025' 
RALPH

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

Aldona ne-

<tuvių ne-

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AVEJ

Maspeth, N. Y. |

užda-

Bulo-
8 tar-

dokumentus 
kelių dienų k 
karas. Ir vėl 
mai. Bombos 
mų griuvimą 

Sukilimas 
riausybė. Vj 
davimas. Na 
varžtai. Arti 
tys. Stoka va 
— žodžiu, vi: 
kuriems aprs 
knygos.

Lietuvoje 
Bolševikišku 
keitė naciški 
stuose skure 
veik neįmanc 
žiu, batų, ku: 
gaitėms bati 
kelis mėnesii

Žydai sul 
Gaila jų kan 
nieko negali 
ir stengėsi. I 
tuviai žudę 
sias išmistas

Pagaliau, . 
birželio 6 d. i 
nešimą galit 
šiandie su rr 
laisvoje Ann 
nan kiekvie: 
jo reikalais r 
ja. Amerikos 
dona nuoširc

Išgyvenusi 
gėdijąs, bet i 
ta. Jos veic 
skausmo, bei 
di lietuviška 
kas ryžting 
šviesia ateiti 
mylimo vyri 
mo, baisu dė 
stančių lietu 
tiki tiesos pi

išbūdavo

Sveikindai 
sugrįžusią . 
džiai linkime 
relėms švies 
Dieve, kad j 
grąžinti Kęs 
kus galėtų i 
nepriklauson 
rią užtikrins 
gale.


	1942-07-03-AMERIKA-i7-8

