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Juozas Cinkus
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yių siuvėjų 
nutarė da- 
ižiavime, į- 
goje gegu- 
Yorko val- 
ems delega 
i traukiniu 
a iš anksto

juos tiesiai ir tikrai; 
igos jų ginklams, stip- 
jų širdims, pastovumo 
Rime.
is reikės Tavo palai- 
ų kelias bus ilgas ir 

j, nes priešas yra stip- 
| s gal atstums mūsų 

Jau s. Pasisekimas gali ne
skubiu greičiu, bet mes 
e vėl ir vėl. Mes žino- 
id mūsų sūnūs laimės
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išvykome 
lionė tęsėsi 
inyje matė- 
kėjų. Iš ke
sonas Šerk- 
das su žmo- 
nyje daug 
nentus daž- 
lolicija. 
ėrėtis Hud- 
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sario grožy- 
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sai Deleware 
Taip jau sulėfe 
mą ir tą šnekg 
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[tunu.
bus sunkiai mėginti, 
ir naktį, be poilsio, kol 
ė bus laimėta. Tamsu
os lydima triukšmo ir 
. Vyrų sielos bus paju- 
karo baisybių. Juk šie 
Fra paimti iš taikos ke-

iesto nepa- 
iisų trauki- 
-garinį inži- 
savo vieno- 
)-Čikago-či- 
į patį Chi- 
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atom, kodėl 
’ūkęs mies-

New Yorko 
ir negalim 
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stiečiams ir 
'ovimai nič
niekas ne

nepajėgia 
išsimokėti, 

į vaikams... 
i buvo Sira- 
lester — tai 
kolonija sa
vos bylai.

ti. Jie kovoja padaryti 
■galėjimams. Jie kovo- 

,n r isvinti. Jie kovoja, kad
* Sitų teisingumas, pa- 

— ir gera valia tarp Tavo 
PARDIl s*ek*a niek° kito, 

ik kovos užbaigos ir 
ti į savo namų prie- į}

lį !•
fe kurie niekada nebesu- 

Tiglausk tuos, Tėve, ir 
a juos, herojiškus Savo 
I į Savo karalystę.

s, drąsių užjūriuose 
ėvams, jnotinoms, yai- 

monoms, seserims ir 
s, kurių mintys visa- 

jais, pagelbėk, Visaga- 
ve, paaukoti save at- 

įtu tikėjimu Tavimi šio- 
elio pasiaukojimo va- 
e.
ig žmonių ragino mane 
jsti tautą vienai specia

li laidos dienai. Bet ka- 
IvHU Įkelias yra ilgas ir troš- 

: didelis, aš prašau mū- 
lones pasišvęsti nuola- 
maldai. Kai mes kelia- 

jekvieną naują dieną ir 
Jackson ^praleidžiame kiekvieną 

Į tegu mūsų lūpose būna 
NEHtoįs žodžiai, maldaujant 

■pagalbos mūsų pastan-
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navimas teis
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Vatikanas. — Popiežius Pi
jus XII birželio 5 d. 6 vai. 
vak. pasirodė šv. Petro balko
ne. šv. Petro aikštėje buvo 
susirinkę dešimtys tūkstan
čių Romos gyventojų. Jie lau
kė popiežiaus pasirodant.

Popiežius prabilo. Jis kal
bėjo tvirtu balsu. Jo balso 
klausėsi gal pusė milijono Ro
mos gyventojų.

Savo kalboje jis reiškė pa
dėką Dievui, kad Roma iš
vengė karo baisybių. Jis mel
dėsi į Švč. Panelę ir šventuo
sius Petrą ir Povilą, Romos 
gynėjus.

Jis suteikė savo palaimini
mą „miestui ir pasauliui”, ku
rį visa minia priėmė atsiklau
pus.

Prof. K. Pakštas 
Jau New Yorke

Šiomis dienomis iš North
field, Minessotos, sugrįžo 
prof. Dr. Kazys Pakštas. 
Carleton kolegijoje jis per 
metus dėstė įvairias geogra
fijos mokslo šakas. Iš univer
sitetinio darbo pasitraukė, 
grįždamas atgal į lietuviškos 
veiklos sritį.

Prof. K. Pakštas dirbs Lie
tuvių Amerikiečių Informa
cijų Centre, kurį New Yorke 
atidarė Amerikos Lietuvių 
Taryba. L. A. I. Centre dirbs 
prof. Dr. K. Pakštas, pulk. 
K. Grinius, adv. K. R. Jur- 
gėla ir Marijona Kižytė.

Informacijų Centras yra 
pilnai įregistruotas New Yor
ko valstybėje. Šiomis dieno
mis bus jo oficialus atidary
mas.

Lietuvių Pamaldos 
Švedų Sostinėje
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LIETUVOS BATALIONŲ SUKILIMAS

Švedijos radijas birželio 5 
d. pranešė gautas iš Lietu
vos žinias, kurias perdavė 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas. Tas žinias 
Amerikos spaudai perdavė 
Associated Press. Tos žinios 
skelbia nepaprastą lietuvių 
tautos atsparumą okupantui.

Vokiečiai šių metų vasario 
mėnesį generolui Povilui Ple
chavičiui buvo leidę sudaryti 
apsaugos batalionus, kurie 
buvo paskirti vidaus apsau
gai. Prieš kiek laiko batalio
nai buvo apginkluoti. Kai ba
talionai buvo apginkluoti, vo
kiečiai pareikalavo batalio
nus inkorporuoti į vokiečių 
armiją. Generolas Plechavi
čius tam griežtai pasiprieši
no.

Gegužės 15 d. naktį vokie
čių kariuomenės daliniai mė

gino nuginkluoti lietuvių ba
talioną ir karo mokyklą Ma
rijampolėje. Batalione buvo 
1,800 karių, o karo mokyklo
je — 1,200 kadetų. Lietuviai 
sukilo ir įvyko kautynės. Ko
vos tęsėsi, kol lietuviai turė
jo ginklų.

r «.

Vilniuje vokiečiai nugin
klavo septynius lietuvių bata
lionus. šiaurės rytų Lietuvo
je lietuvių batalionai paliko 
savo stovyklas ir pasišalino 
į miškus.

Generolą P. Plechavičių 
vokiečiai suėmė ir išgabeno 
Vokietijon.

Šis Lietuvos batalionų pa
sipriešinimas nauja kraujo 
kaina skelbia visam pasauliui 
lietuvių tautos norą ir pasi
ryžimą būti laisva ir niekam 
nevergauti.

Penktos Paskolos 
Vajus Prasideda

Birželio 11 d. bus pradėtas 
Penktosios Karo Paskolos va
jus.

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas kviečia vi
sus New Yorko lietuvius sto
ti šin vajun visu pajėgumu. 
Miestų komitetai prašomi vi
su stropumu ne tik platinti 
bonus, bet ir registruoti.

Gegužės 14 d. konferenci
jos nutarimu, šio vajaus me
tu New Yorko valstybės lie
tuviai turėtų sukelti tiek pi
nigų, kad užtektų Pergalės 
Laivui (Victory Ship) nu
pirkti.

Rusai Ruošiasi 
Naujam Žygiui

Seniai lauktas Sąjungininkų įsiveržimas Vakarų Eu
ropon pradėtas birželio 6 d. ryte. Jis pavyko — amerikie
čių, anglų ir kanadiečių daliniai išlipo Prancūzijos pakraš
tyje, keliose vietose.

Įsiveržimo žygyje dalyvavo 4,000 laivų, keli tūkstančiai 
mažų laivų ir 11,000 lėktuvų. Pirmiausia Prancūzijoje, šiau
rės vakarų dalyje, dar sau
lei netekėjus, iš padangių nu
sileido parašiutininkų dali
niai. Jiems buvo pavesta pul
ti priešą iš užnugario, suar
dyti susisiekimo centrus, už
imti lėktuvų stotis, sukelti 
priešo daliniuose baimę.

Prancūzijoj pultas pakraš
tys visas paskendo ugnyje. 
Lėktuvų ir laivų nuostoliai 
buvo, kaip pranešama, labai, 
labai maži. Pakraščių kanuo- 
les nutildė karo laivų kanuo- 
lės ir lėktuvų bombos. Lėktu
vai puolimo ryte numetė ant 
pakraščių apsaugos linijų 
bent 10,000 tonų sprogstamo
sios medžiagos.

kiečių pasipriešinimas didė
ja.

Parašiutininkų daliniai ke
liose vietose prasiskynė kelią 
ir susijungė su pakraštin iš 
laivų iškelta kariuomene. 
Yra užimtų miestų.

Sąjungininkų vadovybė 
pranešė, kad invazija vyksta 
tvarkingai ir daroma pažan
gos.

Birželio 7 d. vokiečiai puo
lė išlipusius dalinius, bet vi
si jų puolimai buvo atremti. 
Visos išlipimo vietos yra iš
valytos nuo priešo likučių.

Eisenhower Žodžiai

ROMA UŽIMTA NENUKENTĖJUSI

brke. Seimo 
lošimui iš- 
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alyvavo ats- 
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Z k mums stiprybės, stip- 
kasdieniniuose uždavi- 

f i padvigubinti mūsų 
' s, kuriuos atliekame 

ginkluotoms pajėgoms 
ti fiziškai ir medžiagiš-

ėisk mūsų širdims būti 
oms išlaukti ilgą kenti- 
iakelti būsimus 
\ suteikti mūsų 
sūnums, kur tik

skaus- 
drąsos 
jie bū-

Šių metų pradžioje šv. Eu
genijos bažnyčioje buvo at
laikytos gedulingos pamaldos 
A. Smetonos mirčiai paminė
ti. Buvo išsiųsta apie 100 pa
kvietimų Lietuvos ministe- 
rio ir lietuvių kolonijos Stok
holme vardu. Į pamaldas at
silankė įg. ministerial Unden 
ir Johansen, buvę Švedijos 
pasiuntiniais Lietuvai, visi 
Pabaltijo įg. ministerial, Len
kijos ministeris ir pirmas se
kretorius, valst. senienų sau
gotojas S. Curman (švedų- 
lietuvių dr-jos pirm.), Balti
jos komiteto pirmininkas 
prof. Nerman, buv. valst. pas
kolų įstaigos šefas dr. Hil
debrand, Pabaltijo valstybių 
generaliniai konsulai, daug 
kitų svečių.

Roma į Sąjungininkų ran
kas pateko birželio 4 d., švč. 
Trejybės šventėje. Ją užėmė 
amerikiečio generolo Mark 
Clark vadovaujama Penktoji 
armija. Romos miesto vokie
čiai negynė. Kai tik sąjungi
ninkai sėkmingai pralaužė 
stipriąsias įsistiprinimų lini
jas, vokiečiai skubėjo į šiau
rę.

Sąjungininkus Romos gy
ventojai sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu. Moters ir mergi
nos apipylė karius gėlėmis. 
Bet išlaisvinimo kariuomenė 
žygiavo į priekį, vydama prie
šą. 500 Amerikos sunkiųjų 
bombonešių bombardavo 
šiaurinėje Italijoje geležinke
lius tarp Venecijos ir Rimi
ni, kur vokiečiai galėjo mė
ginti sustiprinti savo išblaš
kytus dalinius.

Birželio 4 d. bombonešiai 
sunaikino priešo 1,200 įvairių 
motorinių vežimų. Birželio 
5 d. vokiečių nuostoliai vėl 
buvo dideli.

Romą išlaisvinus, j laisvę 
išėjo buvęs Lietuvos užsienio

Mirė Kun. J. Statkus
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Viešpatie, duok 
mo. Duok mums tikėji- 
!avimi, tikėjimo mūsų 

s? lis, tikėjimo viens ki- 
įį kėjimo mūsų jungtiniu 

uis žygiu. Neleiski, kad 
EkB dvasia būtų aptemdin- 
.(ieleiski, kad laikini įvy- 
[)|laikini dalykai atitrauk- 

nuo mūsų nenugalimo

Pamaldų metu sugiedota 
„Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnas. Po pamaldų p. Balu- 
tienė buvo sukvietusi lietu-' 
viską koloniją pobūvio, ku- j 
riame pasikalbėta apie Lietu
vos žmones ir Lietuvą.

Mire Pik. Beck
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iu laiminant, mes atsilai- 
tne prieš nešventas mūsų 
[o pajėgas. Pagelbėk 
is nugalėti savimeilės ir 
lės didybės apaštalus. 
Į mus į išsaugojimą mūsų 
s ir, drauge su mūsų se
komis tautomis, į pasau- 
tenybę, kuri reikštų tikrą 
į, taiką, kurios nepažeis- 
Bvertų žmonių suktybės. 
I mus j taiką, kuri leis 
ms žmonėms gyventi 
ęje, skinant teisingus sa- 
Eoširdaus triūso vaisius, 
būnie, Visagalis Dieve, 
Ivalia. Amen.

Nacių kontroliuojama Ru-Į 
munijos radijo stotis prane
šė, kad birželio 6 d. netoli i 
Bucharest© mirė pulk. Joseph 
Beck, buvęs Lenkijos užsie
nio reikalų ministeris. Ru
munijoj pulk. Beck gyveno . 
nuo 1939 m. rugsėjo mėnesio, 
kai jis prasišalino iš Lenki
jos, vokiečiams ir rusams už
ėmus Lenkiją.

Velionis buvo gimęs 1894 
m. spalių 4 d. Varšuvoje. Len
kijos užsienio reikalų minis- 
terio vietos jis pasiekė 1932 
m. ir jo pareigose išbuvo iki 
pat Lenkijos žlugimo. Jis bu
vo žinomas pilsudskininkas.

Chicago. — Birželio 3 d. 
7:45 vai. vak. šv. Kryžiaus li
goninėje Chicagoje mirė kun. 
Jonas Statkus. Velionis buvo 
kilęs iš Lietuvos, kunigų se
minariją baigė Amerikoje ir 
buvo įšventintas kunigu 1915 
m. gegužės mėn. 15 d. drauge 
su kun. Baltučiu ir kun. Vai
čiūnu. Dabar jau jie visi trys 
mirę.

Savo pirmąsias Šv. Mišias 
laikė Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, Chicagoje. Buvo vi
karu šv. Kryžiaus ir šv. Jur
gio parapijose Chicagoje, kle
bonavo Rockdalle ir W. Pull
man parapijose. Paskutiniu 
metu vikaravo Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje Chicago
je.

Buvo silpnos sveikatos ir 
tas jam buvo nemažas apsun
kinimas. Jaunatvėje mėgo ra
šinėti į „Draugą” ir kitus 
laikraščius filosofinėmis te
momis. Mylėjo Lietuvą ir lie
tuvius, buvo geros širdies 
žmogus.

Velionis turėjo arti 60 m. 
amžiaus.

reikalų ministeris Stasys Lo
zoraitis su šeima. Jis buvo 
prisiglaudęs Vatikane prie 
Lietuvos atstovo St. Girdvai
nio.

Romoje gyveno nemažai 
lietuvių, kurių ^arpe vysku
pas Pranciškus Būčys. Ten 
buvo grupė lietuvių kunigų ir 
studentų. Šiandie juos bus 
galima pasiekti su pašalpa
laisvai.

Kunigy V. Seimas

Chicagos kunigų susirinki
mas priėmė Kunigų Vienybės 
centro vadovybės pasiūlymą 
šią vasarą Kunigų Vienybės 
suvažiavimą padaryti Chica
goje. Numatoma, kad Kunigų 
Vienybės seimas įvyks rug
pjūčio 23 d., prasidės pamal
domis šv. Jurgio bažnyčioje, 
o posėdžiai bus viešbutyje.

„Muzikos Žinios” jau pas
kelbė, kad ALRK Vargonin- 
kų Sąjungos metinis seimas 
įvyks rugp. 23 d. Pdymouth, 
Pa. Posėdžiai vyks Reding- 
ton Hotel, 83 E. Market, 
Wilkes Barre.

Slavų Diena

Albany. — Gubernatorius 
Dewey paskyrė birželio 18 d. 
„Amerikos slavų diena”, 
kviesdamas New Yorko vals
tybės gyventojus bendrai 
švęsti tą dieną su slavų kil
mės amerikiečiais.

Gub. Dewey gegužės 3 d. 
buvo paskelbęs Lenkijos die
na.

Stoškiūtė Pacifike

Įžymioji dainininkė Pauli
na Stoškiūtė (Pauline Stos- 
ka) drauge su keliais Metro
politan operos solistais lėk
tuvu išskrido į Amerikos ka
riuomenės stovyklas kažkur 
Pacifike, kur skambiu savo 
dainavimu paįvairins sunkias 
karių dienas toli nuo savo 
krašto.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

Maskva. — Raudonosios 
armijos laikraštis „Raudono
ji žvaigždė” birželio 7 d. pra
nešė, kad rusai yra prisiruo- 
šę naujam puolimui prieš vo
kiečius.

Visa Rusijos spauda pilna 
žinių apie Sąjungininkų įsi
veržimą Praricūzijon. ~ Mask
voje reikšta daug džiaugsmo. 
Neapsieita ir be didelių links
mybių. Visi laikraščiai įsidėjo 
generolo Eisenhowerio pa
veikslus.

Pirmieji Prancūzijos kran- 
tuosna išlipimai buvo tarp 6 
ir 8:25 vai. ryto (anglų lai
ku).

Invazijos Kariams

Pradėdamas vakarų Pran

Vieši Mikolajczyk

Washington. — Birželio 5 
d. čia atvyko Lenkijos minis
teris pirmininkas Stanislaw 
Mikolajczyk. Apsistojo Blair 
namuose, kurie skiriami vy
riausybės aukščiausio laips
nio svečiams. Jis atvyko pre
zidento Roosevelto kvietimu.

Pranešimuose paskelbta, 
kad pasitarimuose su prezi
dentu ir valstybės departa
mentu bus paliesti Lenkijos 
nepriklausomumo ir jos te
ritorijų klausimai.

Mikolajczyk Washingtone 
lankosi pirmą kartą. Jo vie
šėjimo metu pranešta, kad 
aukštasai lenkų valstybinin
kas su Amerikos lenkais ne
susitiks.

Roosevelt Skelbia
Vėliavos Dienac.

Civilinės ir patriotinės or
ganizacijos įvairiuose mies
tuose baigia planus specia
liems visuomenės minėji
mams Vėliavos Dienai, bir
želio 14 d. Neseniai Preziden
tas išleido atsišaukimą, ra
ginantį piliečius tą dieną iš
kabinti Amerikos vėliavą; 
taip pat pageidautina, jei ga
lima, iškabinti visų Jungti
nių Tautų, kurios kaunasi 
greta su mumis, vėliavas, 
„simbolizuojant bendrą bro
lybę, mūsų bendrą pasišven
timą, su Dievo palaiminimu, 
už vienybę ir laisvę visiems 
žmonėms”.

Prezidentas prašė, kad mū
sų valstybės žmonės Vėliavos 
Dieną ypatingai pagerbtų 
mūsų karo jėgų narius, lygiai 
vyrus ir moteris, kurių nuo
latinis pasišventimas mūsų

Su parašiutininkais atsis
veikinti buvo atėjęs pats ge
nerolas Eisenhower, vyriau
sias Sąjungininkų kariuome
nių vadas.

Visiems yra didelė staig
mena, kodėl vokiečių lėktu
vai beveik visiškai nepasiro
dė pasipriešinime prieš Są
jungininkus. Vokietijos oro 
ministeris Goering tos dienos 
įsakyme aviacijai buvo pa
reiškęs, kad invazija turi būti 
atremta, nežiūrint jei ir visa 
vokiečių aciacija pražūtų.

Įsiveržimo daliniams vado
vavo generolas Montgomery, 
įžymusis anglų kovotojas.

Birželio 7 d. pranešimai 
skelbė, kad Sąjungininkai ge
rai įsitvirtino užimtose vie
tose tarp Cherburgo ir Le 
Havre uostų. Didieji lėktuvai 
bangų bangomis gabena pa
pildomus karių dalinius. Vo-

cūzijon įsiveržimą, generolas 
Eisenhower išleido kariuome
nei įsakymą, kurį baigė to
kiais žodžiais:

„Jungtinės Tautos sudavė 
vokiečiams didelių pralaimė
jimų atviroje kovoje, vyras 
prieš vyrą. Mūsų oro puoli
mai pavojingai sumažino 
priešo stiprumą ore ir jo pa
jėgumą vesti karą sausumo
je, mūsų namų frontas davė 
mums nepalyginamą pirme
nybę karo ginkluose ir davė 
mums didžiausias išlavintų 
karių atsargas. Kryptis pasi
keitė ir laisvi pasaulio žmo
nės žygiuoja draugėj pergalę.

„Aš pilnai pasitikiu jūsų 
drąsa, pasiaukojimu pareigai 
ir sumanumu mūšyje. Mes 
priimsime tik pilną perga
lę. Gero pasisekimo, ir visi 
maldaukime Visagalio Dievo 
palaimos šiam dideliam ir 
kilniam žygiui.”

ITALŲ KARALIUS ATSISAKĖ SOSTO
----------------------------------------------------- ♦

Mirė Įžymus 
Rabinas

Belmar, N. J. — Birželio 
6 d. čia nuo širdies smūgio 
mirė rabinas Joseph Konvitz, 
Amerikos ortodoksų žydų ra
binų sąjungos garbės pirmi
ninkas, 66 metų.

Buvo gimęs Kaišiadoryse. 
Rabino mokslus baigė Slaba
doje, Kaune. Rabino parei
gas ėjo Šeduvoje ir Kovars- 
ke, iš kur 1906 m. buvo pa
kviestas į Palestiną vadovau
ti rabinų kolegijai.

tautiniams idealams davė 
tautos vėliavai naują ir vil
tingą reikšmę tiems, kurie 
kovoja prieš priespaudą kraš
tuose, vis dar priešo užimtuo
se.

Prezidento proklamacija 
baigiama šiais žodžiais... „ir 
aš raginu Jungtinių Valsty
bių žmones tą dieną iškelti A- 
merikos vėliavą virš savo na
mų ir suruošti, kur galima, 
suvienytus išstatymus emble
mų, laisvę mylinčių Jungtinių 
Tautų, be kurių kieto pasi
priešinimo ir bendradarbiavi
mo mes negalėtume tikėtis 
pergalės”.

Neapolis. — Pildydamas 
savo ankstesnį pasižadėjimą, 
birželio 5 d. Italijos karalius 
Viktoras Emmanuelis III vi
sas karaliaus sosto teises per
leido savo sūnui, princui Um- 
bertui. Italijos karalium Vik
toras Emanuelis buvo nuo 
1900 m. liepos 29 d.

Sosto įpėdinis Umberto yra 
39 metų amžiaus. Generolo 
laipsnis jam suteiktas prieš 
10 metų, o 1942 m. rugsėjo 
mėn. jis buvo paskelbtas mar
šalu. 1930 m. jis vedė Belgi
jos princesę Mariją Josefi- 
ną; juodu turi keturis vai
kus, kurie su motina gyvena 
Šveicarijoje.

Birželio 5 d. Romos civiliu 
ir kariniu komisaru pasiskel
bė generolas Roberto Benci- 
venga, žinomas fašistų prie
šas, keleris metus Mussoli- 
nio laikytas kalėjime.

Birželio 3 d. suėjo lygiai 
25 metai nuo Kongreso nu
tarimo leisti moterims bal
suoti.

Crosley Korporacija, Cin
cinnati, Ohio, savo radijo sto
tį WSA pardavė Marshall 
Field, Chicago milijonieriui, 
kuris leidžia New Yorke „P. 
M.,” komunistinės nuotaikos 
dienraštį.
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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.

LAISVINIMO ŽYGIS

Birželio šeštąją žmonijos istorijos knygon įrašytas 
naujas lapas. Įrašytas jis raidėmis, kurios neišdils iki pa
saulio pabaigos. Įrašytas jaunų gyvybių krauju, aukso 
žvaigždės motinų ašaromis, visos padoriosios žmonijos švie
siausiomis viltimis.

Romai patekus į Sąjungininkų rankas, pradėtas Pran
cūzijos laisvinimo žygis. Pradžia labai pavykusi. Aukų 
mažai. Bet prieš akis labai sunkūs ir dideli uždaviniai. To
dėl suprantama, kodėl generolo Eisenhowerio vadovauja
mos kariuomenės įsiveržimas vakarų Prancūzijos pakraštin 
sutiktas tiek Anglijoje, tiek Amerikoje giliausia rimtimi. 
Niekur nebuvo tuščio džiaugsmo nei bereikšmių demonstra
cijų. Vietoj to — visūr skambėjo maldos atgarsiai.

Visuose Amerikos miestuose atstikingi pareigūnai, vi
suomenės pirmaeiliai atstovai kvietė visus gyventojus nu
kreipti mintis į Tą, kurs valdo visą pasaulį. Pradedant pre
zidentu, baigiant miestų vadovybėmis — visur girdėjai gi
lius atodūsius Visagalio Dievo adresu.

Tokioje aplinkumoje negali nepamąstyti: o kodėl Ga- 
lingasai ir Meilingasai Dievas atsimenamas tik tada, kai 
žmonija yra baisioje kryžkelėje? Kodėl žmogus paneigia 
savo Kūrėją, kai įsigeidžia pats tapti visko viešpačiu? Ar 
žūtų šiandie mums brangiausi asmens, ar būtų naikinami 
brangiausi kultūros turtai, jei žmonija visur ir visada bū
tų atsiminusi savo Viešpatį? Bet tokia jau žmogaus dalia. 
Jis tik savo klaidose įklimpęs pamato šviesą ir tiesą.

Šin naujan Europos išlaisvinimo žygin yra įstojusi vi
sa mūsų šalis: vieni — ginklais, kiti — vadovybe, treti — 
sunkiu darbu dirbtuvėse, ir visi drauge — gilia malda. Kai 
visos priemonės yra sutrauktos į vieną daiktą, didysis už
davinys turi būti pasiektas. Tad žvelkime į ateitį šviesia 
akimi. Daugiažvaigždė vėliava neša pavergtai žmonijai di
džią viltį. Josios galia turės pasiekti ir mūsų mylimosios 
tėvų ir protėvių žemės, šventosios Lietuvos, padangę!

Kun. Norbertas Pakalnis
Brooklyno Apreiškimo par. klebonas, kurio kle
bonavimo dešimties metų sukaktį Apreiškimo 
parapijiečiai atžymi šį sekmadienį, birželio 11 
d., pagerbimo vakariene. Šios sukakties proga, 
„Amerikos” vadovybė nuoširdžiai jungiasi prie 
visų sveikintojų, linkėdama kun. N. Pakalniui, 
labai artimam „Amerikos” Bičiuliui, gausių 
Dievo malonių.

LIETUVA APIE VOKIEČIŲ UŽMAČIAS

PENKTOJI PASKOLA

Birželio 12 dieną pradedama Penktoji Karo Paskola. 
Jai seniai ruoštasi. Jai paskirta kvota, be abejonės, bus 
pravesta su kaupu. Taip praėjo pirmosios keturios pasko
los. Šiai, penktajai, lemta, dar geriau pasisekti. Ji pradeda
ma už kelių dienų po to kai, kai Amerikos ir sąjungininkų 
kariuomenės pradėjo Europos išlaisvinimo žygį iš vakarų.

Karo bonų pirkime ir platinime lietuviai amerikiečiai 
turi garbingą vietą. Visur, kur tik lietuvis gyvena, kiek tik 
jis pajėgia, perka bonus. Daug kur veikia lietuvių organi
zuoti komitetai, kurie bonus platina ir veda tvarkingą lie
tuvių dalyvavimą karo pastangose.

New Yorko valstybės lietuviai puikiai pasirodė visuose 
vajuose. Valstybės Iždo Departamento žiniomis, Rew Yor
ko valstybėje lietuviai pirmosios karo paskolos vajuje iš
pirko karo bonų už 1,200,000 dol., antrojoj paskoloj — 1,- 
412,000 dol., treciojoj — 1,047,000, o ketvirtojoj — 1,406,000 
dol. Iš viso per keturių paskolų vajus New Yorko valsty
bės lietuviai išpirko už 5 mil. 65 tūkst. dolerių. Yra pagrin
do manyti, kad karo bonų išpirkta žymiai daugiau, nes ne 
visi lietuviai praneša atitinkamoms įstaigoms apie savo 
paramą Amerikai.

Penktoji Karo Paskola tegu pasiekia kiekvieną ameri
kietį lietuvį. Tegu nelieka nė vieno, kurs neprisidėtų šioje 
paskoloje. Remkime mūsų šalies karo pastangas iš pasku
tiniųjų. Naujasai Europon įsiveržimo žygis pareikalaus ne
paprastų aukų. Stokime visi kaip mūras.

Tėvams Ir Motinoms “AR JOS TURI TEISĘ GYVENTI?' m MIŠKE,:

ŠVEDAI APIE LIETUVOS
Kalmare išeinąs dešiniųjų 

dienraštis „Barometern” į- 
sidėjo ilgą iliustruotą straips- 
snį apie Lietuvą. Straipsnis 
baigiamas žodžiais: „Smurto 
galybė neigia vėl lietuvių rei
kalavimą teisės gyventi sa
vitą tautinį gyvenimą, bet 
vistiek tas reikalavimas ne
mirs. Jis slepiasi giliai tautos 
širdyje, nes ten amžinai gy
vena laisvoji Lietuva”.

„Kristianstads Lans De- 
mokraten” vedamajame, pri
siminęs Sovietų pretenzijas į 
Baltijos valstybes, rašo: 
„Yra daugiau nuomonių ir 
daugiau jėgų pasaulyje, ne
gu tos, kurias atstovauja ir 
naudoja Sov. Rusija. Ir jos 
vieną kartą pasireikš.”

„Stockholms-Tidningen”, 
straipsnyje apie knygą „Ar 
turi jos teisę gyventi”, apie 
Baltijos valstybes rašo:

„Jos turi savas kalbas, 
tūkstančius metų gyveno sa
vo atitinkamose srityse, jos 
sukūrė savarankiškas kul
tūros formas ir laisvės laiko-

ATEITĮ
tarpiu tarp abiejų pasaulinių 
karų atliko žavintį valstybės 
kūrybos darbą įvairiais at
žvilgiais. Nei Rusija, nei Vo
kietija negali turėti teisėtų 
pretenzijų į Pabaltijį.”

„Nya Dagligt Allehanda” 
sako: „Mes, švedai, dar neti
kime ta teise, kuri glūdi ie
ties smaigalyje. Mažųjų Bal
tijos tautų prispaudimas, be 
to, reikštų gręsmę visoms 
mažoms Europos valsty
bėms...”

Savaitraštis „Trots Allt” 
apie Baltijos kraštus rašo:

„... yra trys tautos, kurios 
niekuomet nestojo į šį karą 
nei savo noru, nei prievarta, 
nei formaliai, nei neformaliai, 
ir vis tik jos pavirto kovos 
lauku; tautos, kurias nuo 
laiko brutaliai prievartavo 
abi pusės ir kurioms pačiu 
artimiausiu laiku, gal būt, 
gręsia pilnas sunaikinimas, 
milžinams naujai susirėmus 
jų žemėje... Jos turi teisę gy- 
venti-savaime aišku.’ Būtų 
biaurus darbas tiek prieš At-

Lietuvos slaptojo patrijo- 
tų pogrindžio judėjimo lei
džiamas laikraštis „Laisvės 
Kovotojas” šių metų Vasario 
16 proga, 21 nr. paskelbė 
straipsnį „Naujos vokiečių 
užmačios,” kurio čia ištrau
kas perduodame:

„Pačiu paskutiniu metu 
gauta žinia, kad okupacinė 
valdžia vėl rengia naujas lie
tuvių tautos deportacijas:

„Gen. Komisaras įšakė sa
vivaldos organams parūpinti 
iki š. m. liepos men. 1 d. iš
vežimui į Vokietiją darbams 
100,000 žmonių. Tuo reikalu 
per Pirmąjį gen. tarėją ir So
cialinių bei Darbo reikalų 
gen. Tarėją burmistrams ir 
apskričių viršininkams 'yra 
duotos griežtos instrukcijos 
ir apskričiai kontingentas 
siekia 14,500 žmonių. Už rei
kalaujamų kontingentų pri
statymą atsakingais daromi 
seniūnai, viršaičiai, apskri
čių viršininkai ir burmistrai 
bei kai kurių kitų įstaigų ir 
profesijų atstovai, kurie bus 
paskirti į t. v. kontingentų 
surinkimo komisijas. Už „sil
pnas” pastangas šių komisi
jų nariai bus baudžiami dar
bo stovykla ir panašiai. Kon
tingento susirinkimui talki
ninkauti turės vietinė poli
cija, o jei „prisireiktų”, tai 
ir vokiškų civilinių arba kari
nių įstaigų pajėgos...

„Į naujas nedoras vokiečių 
užmačias mūsų tautos atžvil
giu:

„1. Mes teigiame, kad Lie
tuvoje įvyko keletą mitingų, 
kuriuose tikrai pasireiškė vi-

lanto čarterį, tiek prieš žmo
niją, jei laisvės pergalė prieš 
Hitlerio režimą išplėštų Bal
tijos tautoms laisvę... Ir ma
žiausios tautos turi tokią pat 
teisę į laisvę, kaip didžiosios... 
Teisingai, kad šiuo metu yra 
didesnių klausimų, negu bal
tiškas, bet nėra didesnio, 
kaip-teisė”.

„Social-Demokraten” veda
majame pabrėžia: „Roosevel- 
tas ir Churchillis yra pažadė
ję visoms tautoms laisvę. Ar 
būtų Baltijos valstybės iš
skirtos ? Mes nenorime tikėti. 
Priešingai, mūsų pažiūra yra 
ta, kad Pabaltijo laisvė yra 
bandomasis akmuo viso pa
saulio laisvei. Jei šis karas 
duos kurį rezultatą, tai jis 
pirmoj eilėj turi pasireikšti 
tuo, kad mažoms tautoms ga
rantuojama laisvė ir nepri
klausomybė”.

sa lietuvių tautos neapykanta 
bolševizmui ir pasiryžimas, 
kilus reikalui, su juo kovoti. 
Tačiau lietuvių - tauta visuo
met rezervuoja tik sau teisę 
spręsti, kada bus reikiamas 
momentas aktyviai kovai su 
bolševizmu. Nei general ko
misaras nei kiti rudieji pa
reigūnai ar Gestapo lietuvių 
tautai to nenurodys. Lietuvių 
tauta yra įsitikinusi, kad ko
vai su bolševizmu ji geriau
siai pasirengs būdama tėvy
nėje. Lietuvių tauta privers
ta ruoštis ir organizuotis pil
nu tempu pogrindyje. Mes 
nemanome, kad lietuviai pa
sitarnaus Lietuvai žūdami 
nuo anglų bombų Vokietijoje 
arba Rytų Fronte, kur vokie
čiai kiša svetimtaučius į sun
kiausias vietas arba įsako pa
sitraukimą dengti iki pasku
tinio vyro. (Taip neseniai at
sitiko su estų Narvos bata
lionu, kuris beveik visas žu
vo Dniepro kilpoje, tuo tarpu 
kai vokiečiai estų visuomenei 
skelbė, kad jis randasi neto
li Estijos sienos prie Ilmenio 
ežero).

„Lietuvių tauta turi taupy
ti savo jėgas tam momentui, 
kada iš tikrųjų jis ateis.

„2. Už savo išvadavimą iš 
bolševizmo nagų lietuviai dė
kingi tik Dievui.

„Mes dar kartą norime pa
klausti vokiečius, ar jie 1939- 
1940 m. pardavė Pabaltį bol
ševikams tam, kad jį galėtų 
kada nors išvaduoti? Ne. Jie 
tai padarė politinių ir karinių 
sąlygų verčiami, lygiai kaip 
karą su sovietais jie irgi pra
dėjo tik tų pačių sąlygų ver
čiami. Jei jiems būtų dar il
giau naudinga taika su bol
ševikais, tai lietuvių tautai 
greičiausiai prisieitų „išvada
vimo” laukti kur nors Sibire 
ir dėl to jokiam Vokietijos 
biurgeriui bei fiurerui galvos 
neskaudėtų.

„Už iki šiol, palyginus, pa
lankių politinių ir karo sąly
gų mūsų tautai vystymąsi e- 
same dėkingi tik likimui. Vo
kietijos gi politika Pabaltės 
valstybių atžvilgiu nuo 1939 
m. iki šios dienos nei pagar
bos nei padėkos nesukelia. 
Vokietijos politika buvo ir 
yra ne Naujosios Europos kū
rimas, bet nemokėjimas mas
kuoti savanaudiškus tikslus.

„3. Lietuvių tautą vieniems 
ar kitiems žygiams įpareigo
ja ne vokiečių išrasti kazuis- 
tiški argumentai, ne vokiška 
„N. Europa” ir ne sunkiai įsi
vaizduojama Vokietijos atei-

Sveikoje lietuvių katalikų 
spaudoje neseniai buvo Varg
dienių Seselių kvietimas tė
vams siųsti savo dukreles va
saros atostogų į Thompson— 
Putnam, Conn. Tai svarbus 
kvietimas, vertas platesnio 
dėmesio.

Labai svarbus vaikučių 
auklėjimas, kuriuo tėvai daž
nai per mažai rūpinasi. Ne 
visur yra parapinės mokyk
los. Tėvai nedaug dėmesio 
kreipia, manydami, kad vai
kai mokykloje visko pasieks. 
Šio laikotarpio jaunimo, lan
kančio viešąsias mokyklas, 
elgesys aiškiai liudija, kad 
mokyklose nepakankamai rū
pinamasi auklėjimu.

Štai pavyzdys. Dažnai ten
ka važinėti autobusu iš Law
rence į Lowell, Mass. Ryte 
važiuoja mokyklon daug mer
gaičių, turinčių per 15 metų. 
Autobusas pilnas, jame kele
tas moterų, senukių, gal 80 
metų amžiaus. Vienoj sėdy
nėj sėdi viena mergaitė, o ša
lia jos vieta tuščia; viena se
nukė nori atsisėsti, bet mer
gaitė neleidžia, sakydama, 
kad vieta užimta, mat, ’jos 
draugė nuėjus pas kitas špo
sų krėsti. Kita mergina at
sistojo ir šposavo, bet savo 
vietos senutei neužleido — 
joj laikė savo apsiaustą. Ka
da pirmutinė mergina šiurkš
čiai atsakė senelei, man labai 
pagailo jos; nors jau laukiu 
deimantinio gimtadienio, bet 
tuojau pakviečiau senukę už
imti mano vietą. Nė viena 
mergaitė neatsistojo užleisti 
savo vietos senutėms.

Praeitą vasarą Thompsone 
— Putname lankiaus pas 
Vargdienių Seseles, kai ten 
atostogavo gražus būrelis 
mergaičių, tarp 8-16 metų. 
Malonu buvo žiūrėti į jas kop
lyčioje, valgykloje ir kitose 
vietose. Tos jaunutės savo el
gesiu lenktynių© j a su vyres
nėmis. Galima tikėtis iš jų 
džiaugsmo tėvams, bažnyčiai 
ir tautai.

Tėmijau ir stebėjausi, kaip 
seselės su mergaitėmis elgia
si. Seselės visur būna su jo
mis. Kai ateina laikas žaisti, 
vėl viskas gražiai, tvarkingai.

Vargdienių Seselių globo
je atostogos, kad ir trumpos, 
mergaitėms gali reikšti do
roviniu atžvilgiu daugiau, nei 
keleri metai kolegijos.

Taigi, kas tik gali, tegu šią 
vasarą siunčia savo mergai
tes atostogų į Thompson — 
Putnam, Conn., pas Vargdie
nių Seseles.

M. A. Norkūnas

tis. Mes gerai žinome, kad 
vokiečius visiems žygiams 
skatina Mein Kampfo mintis: 
„Tai yra gera, kas vokiečių 
tautai naudinga.” ...Mes tvir
tiname, kad lietuvių tauta į- 
pareigoja tiktai jos ateitis, 
glūdinti Lietuvos Nepriklau
somybėje ir visų kitų tautų 
laisvės gerbime bei suprati
me. Žygiavimui į taip supran
tamą lietuvių tautos ateitį, 
mes vadovausimės tik šaltu 
protu ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, galvo
jančio tik apie tikruosius lie
tuvių tautos interesus, nuro
dymais.

4. Šiandien, mūsų Nepri
klausomybės šventės proga, 
kviečiame visus tautiečius gi
liai pagalvoti dėl savo, kaip 
lietuvių, pareigų. Mūsų tau
tos ateitis įpareigoja mus nie
kur nevykti iš tėvynės ir ne
prisidėti prie kitų mūsų tau
tiečių išvežimo. Prisimename, 
kad tą, kuris šiuo momentu 
apleis tėvynę, lydės amžina 
ir nenuplaunama gėda, o tą, 
kuris talkininkaus okupan
tams, likimo valia žmonių 
rankomis anksčiau ar vėliau 
suras ir pasieks.”

Teko girdėti, kad šiais me
tais kandidatų į Marijonų 
kongregaciją atsirado net 
septyni iš Marianapolio mo
kinių tarpo.

Tokia antrašte išleistoji 
Švedijoje knyga apie Lietuvą 
ir kitas Baltijos valstybes tu
ri didelį pasisekimą. Ji yra 
345 puslapių. Joje yra 14 ra
šinių, kuriuos parašė žymūs 
rašytojai švedai, estai, lat
viai, lietuviai. Pirmas raši
nys yra buv. Estijos prezi
dento A. Rei. Jame dokumen
tuotai, kaip bolševikų okupa
cijos metu Baltijos tautos, 
net kulkosvaidžiais ir revol
veriais grąsinant, buvo pri
verstos išrinkti bolševikiškus 
parlamentus ir prisijungti 
prie Sovietų. Po to seka fak
tiškais daviniais pagrįstas 
A. Schucko aprašymas: „Pa- 
baltijis po kūju ir svastika”, 
kuriame plačiai nagrinėjama 
rusų ir vokiečių prievartos 
režimai Baltijos kraštuose.

Taipgi įdomus yra docento 
Elis Hastado straipsnis apie 
konstitucinę-politinę raidą 
Pabaltijyj. Autorius įrodo, 
kad šioms tautoms demokra
tinė mintis visados buvo arti
ma. Po to seka trys švedų 
straipsniai apie įspūdžius be
silankant Baltijos kraštuose 
jų laisvės metu ir kiti trys 
straipsniai duoda švedų pub
likai vaizdą apie Baltijos tau-

tų istoriją iki pat 1939 m.Į 
lop eilė straipsnių apie k 
tūrinius ryšius tarp Švedi 
ir Pabaltijo — iš tautotyj 
senovės, meno ir istorijos 
švedų didybės laikotarpio! 
karai Baltijos kraštuot 
Čia bendradarbiauja profd 
riai Sigurd, Birger Neriu 
Sten Karling ir Johan Be 
man.

Yra taip pat dar vie 
doc. A. Schucko straip 
apie švedų-baltų kultu 
bendradarbiavimą nau 
siuoju laikotarpiu. Viena 
autorių-Nils Bohman mil 
jo straipsnis toje knygoje 
ne bus jo paskutinis spaut 
pasirodęs kūrinys. Jis : 
tema: „Nuo Klaipėdos 
Kauno”, švedų spaudi 
straipsnį apibudino taip: 
galėjo geriau aprašyti .J 
tuvos besijuokiantį land 
tą, kaimų plytines bažnyi 
kriokiančius kiaulių būi 
kurie per daugelį metų a 
pindavo anglų priešpiečio 
lą bekonu, sostinės papra . ..
bet intelektualiniu atžvi ę 
aukštaklasį kavinių gyu ■ 
mą ir — pirm visa ko sa 
me aiškų patrijotizmą ta 
je, kuri nenori mirti”.

(Tęsinys)

Ltemtipradė-
taip k nu-

L- bet jau 
hio nebesu- 
L gi, atrodo, 
L loja čia pat. 
Ljėgų, grįžtu 

^darnas. Po

rūkas ir 
$ jis apgau
lu ir krūmai 
^toliau kaip 

nieko nebė
ję žaibuoti ir 
įai nebega- 
..įamtis žings
niu kristi ant 
$ Bet blo- 
įėdęs jokiu 
įsis nebegaliu 
jn turėjau il- 
įuas, bet iš- 
įnueių abiem

nęs pris 
liu: jis 
senatvė; 
į kariuo 
užmušti

— Ka 
kaip ma 
gerąją i 
ne tiek 
ti, varg 
tas.

— Kc 
gyvenin 
kaip ir 
Už dar 
maisto , 
vo vaik 
vaikaiti 
nei moi 
chovičit 
dirba.

Paval 
su savo 
kaimą, 
mudu s 
jome į 1 
Zapalči] 
kolchoz 
bėgelių 
čių. Eid 
stengia) 
liais iš 
kas mu 
sų triji 
plaukai 
mus išc

□dešimt žing- 

gi ilgai ir ei
si galva apši
lę per toliau- 
□musų buvei- 
jaėj ji galėtų 
išvokti. Ir lie
si hipis kibi
ai pasidarė, 
^Atsisėdęs al- 
:aukti: „Juo
dieji!" Juo
zas, nebega
lis vietos, vėl
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luotai, Maine valstybėje 
Pranciškonai, nors ir pi 
ria savo lietuvišką vienų 
ną, kuris ateityje taps tį 
Maine valstybės lietuvių 
tru, apie kurį suksis v 
lietuvių religinis ir taut 
gyvenimas.

Naujasis Pranciškonų 
nuolynas yra ant kalno, . 
suptas gražios lietuvi buvemę, 
gamtos ir prie gero kelio ‘?™ometrio 
dančio į Kanadą. Vienuo 
ir koplyčios įrengimas m 
žai kaštuos, bet vietos ‘ 
viai, kiek išgalėdami, 
Tėvams Pranciškoną

Vienuolyno remontu r| 
naši nors dar jaunas, 
nergingas ir sumanus 
vos Pranciškonų Ameri 
viršininkas Tėv. Jus 
Vaškys,

Vasario mėn. 20 d. ji 
organizavo Lewistone Li

Rašytojo A. Vaičiulaičio 
straipsnį „American Writers 
in Lithuania” išspausdino 
žurnalas „Books Abroad”.

Straipsnyje iškeliama, kad 
pirmas Amerikos rašytojas, 
kurio vertimas buvo išspaus
dintas Lietuvoje, buvo Ben
jamin Franklin. Jo raštas 
apie perkūnsargį buvo išvers
tas ir atspausdintas L. Ivins
kio kalendoriuje 1861 m. 
Spaudos draudimo laikais 
lietuviai mažai turėjo progos 
amerikiečių rašytojų kūrybą 
išsiversti, bet vis dėlto 1892 
m., pirma laikraščiuose, o vė
liau ir atskira knyga, buvo 
lietuviškai išspausdinta ver
timas E. Bellamy „Looking 
Backward”.

Vėlybesniu 
tarp lietuvių 
Twaino raštai 
Stowe „Dėdės 
lė”. Taipgi Edgar Allan Poe 
ir Walt Whitman buvo popu-

laikotarpiu 
išpopuliarėjo 

ir H. Beecher

.’.ras ir misi-

isirgriaus- 
itaktį. Begu- 
’ ”' me- 

J- permirkome 
Išaušus 

• saulė tuojau 
i Mane bai- 

i drugys, ir

r^'omA°1 Trc^e_ vos nepriklausomybės pi 
nėjimo šventę. Jau seniai 
vo toks didelis lietuvių s

®akobelauk-
‘ judindamas

- eime
M kurį va-

liarūs Europoje ir žinomi Lie- rinkimas Šv. Baltramiejf tikrai 
tt t lietuvių salėje! Tas visus#
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tuvoje. H. W. Longfellow rin
ktinių kūrinių tomas buvo 
taipgi lietuviškai išleistas.

Amerikos klasikai, kaip N. 
Howthorne ir H. D. Thoreau 
buvo daugiau žinomi tik Lie
tuvos literatams. Gal dau
giausiai lietuviams pažįsta
mas yra Upton Sinclair, ku
rio „Jungle” aprašo lietuvių 
išeivių gyvenimą. Paskutiniu 
metu Lietuvoje garsėjo nobe
lio laureatė Pearl Buck. La
biausiai Lietuvoje žinomas 
Amerikos dramaturgas yra 
E. O’Neill. Plačiai Lietuvoje 
buvo skaitomos ir nuotykių 
istorijos tokių autorių, kaip 
J. F. Cooper ir Jack London. 
Lietuvoje taipgi žinomi kūri
niai J. Dos Passos, E. He- 
migway, L. Bromfield, Carl 
Sandburg ir Bret Harte.

Pažymėjęs šį gražų kultū
rinį bendravimą, A. Vaičiulai
tis pabrėžia, kad jis ėjo tik 
viena kryptimi: iš Amerikos 
į Lietuvą. Tikrai bus atėjęs 
laikas, kad skaitančiai Ame
rikos publikai būtų duotas 
vertimas ir ko nors iš geres
nių lietuviškųjų kūrinių.

Lewiston, Me
Lietuvos Pranciškonams į- 

kūriant savo vienuolyną ne
toli Lewiston, Me. (Mount St. 
Francis, Greene, Maine), vie
tos lietuviai su didele viltimi 
žiūri į ateitį. Mes tikimės, 
kad, Tėvams Pranciškonams 
galutinai įsikūrus Maine, pa
gyvės Lewistono ir kitų Mai
ne valstybės vietų lietuvių re
liginis ir tautinis gyvenimas.

Mes džiaugiamės, kad

e.
tuvius nepaprastai nudžifM, kai ma
no. Iškrėtęs—ei-

Gegužės mėn. pra
Tėv. Just. Vaškys vietos® laiko drugys 
tuviams padarė misijas. | krėtęs, nors 
sijose dalyvavo didelis li4 <!i pakilo Iš- 
vių skaičius. . Iškalas krū-

Ypatingąi įspūdingas bf:^tus,kirva_ 
paskutinis misijų sekma 
nis, Motinos Dieną, gegi 
14 d. Į vietos airių Šv. P 
ko bažnyčios didelę, g 
išpuoštą (tai vietos mol 
lietuvių nuopelnas) kopi 
9 vai. ryto susirinko tik 
lietuviai. Tėv. Just. Vaš 
atlaikė Mišias ir pasakė 
tinos Dienai pritaikintą 
žų pamokslą. Pamoksli 
žodžiai daugeliui išspaud 
šaras... Per Mišias lietu 
gausiai ėjo prie Šv. Kom 
jos ir ją aukojo už savo 
vas ar mirusias motinėle

Kaip gera 
lietuviai kas 
retume savo 

, maldas!
Mes tikimės, kad su T 

Pranciškonų įsikūrimu, d 
kas pasikeis Lewistono 
tuvių padangėje.

Šviesos S

Pertvarkyta biblioteka
Pavasario pradžioje b 

iš pagrindų pertvarkyta 
rianapolio kolegijos bibli 
ka, kuri dabar atrodo d 
gražiau. Ketinama bibli 
kai pripirkti nemaža na 
knygų.

Lietuvių Diena
Kaip kasmet, taip ir šiei 

liepos 4 dieną Mariana 
bus Lietuvių Diena.

N
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do pro 
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titrašte išleistoji tųistori^ 
nyga apie Lietuvą lop eilė J 
tijos valstybes tu- 
įsisekimą. Ji yra 
ų. Joje yra 14 ra- 
įos parašė žymūs 
vedai, estai, lat- 
iai. Pirmas raši- 
v. Estijos prezi- 
i. Jame dokumen- 
bolševikų okupa-
Baltijos tautos, 

aidžiais ir revol- 
linant, buvo pri- 
kti bolševikiškus 

ir prisijungti 
. Po to seka lak
iniais pagrįstas 
aprašymas: „Pa
ti ju ir svastika”, 
iiai nagrinėjama 
iečių prievartos 
i jos kraštuose, 
nūs yra docento ; 
i straipsnis apie 
politinę raidą I 
Autorius įrodo, 
utoms demokra- 
sados buvo arti- 
eka trys švedų 
>ie įspūdžius be
iti jos kraštuose 
?tu ir kiti trys 
lodą švedų pub- me aiški) 
oie Baltijos tau- je, kurini

OS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ
karštis, aš ir vėl galėsiu nu- 
lįsti į mišką, o tu eik, tik grei
čiau eik, kol dar niekas neat
kreipė į mus dėmesio.

Pagaliau ir Juozą įtikinau, 
kad nėra jokios prasmės 
mum abiem čia pasilikti. 
Nuoširdžiai atsibučiavęs su 
Juozu ir su lenku, išsisky
riau: jiedu nuėjo sau rytų 
kryptimi, o aš pasilikau prie 
Molotovo vardo kolchozo ant 
griovio kranto gulėti.

Atsiskiriu su nelaimės 
draugais

Po poros valandų, pasiju
tęs stipresnis, kolchozo pat
voriais, pro trigonometrinį 
iš karčių kaimo gale ant kal
nelio pastatytą bokštelį (tri
kojį) palei Puchovičių kelią 
nuėjau į mišką prie bulvių 
lauko. Pasirinkęs sausesnę 
vietą, atsiguliau po pušimis 
ir užmigau. Saulei leidžiantis 
per miegus netoli manęs iš
girdau rusiškai kalbant:

— Štai, štai, jis guli, aš jį 
čia prie tų pušų mačiau.

Baisiai persigandau. Aiš
kiai supratau, kad jie dabar 
manęs ieško. Nei bėgti, nei 
rėkti. Jei kelčiaus bėgti, tuo
jau gali nušauti, nes jų balsai 
visiškai čia pat. Nutariau gu
lėti, kaip negyvas, ir viena 
akim žiūrėdamas pro palto 
skverną, kas čia tokie pasi
rodys. Pagaliau iš pakrūmės 
pasirodė jaunas, kokių septy
niolikos metų, berniukas su 
botagu rankoje ir sena bobu
tė, kurie čia netoli pamiškėje 
bulves vagojo. Mano išgąstis 
kiek atslūgo, kilstelėjau gal
vą.

— Parodyk, balandėli, vei- 
.dą, kas esi: ar senas, ar jau
nas ir kaip čia atsiradai? — 
švelniai paklausė mane senu- 
tą.

— Aš esu pabėgėlis iš Min
sko. Susirgau. Nebegalėda
mas toliau eiti, atsiguliau 
pailsėti.

— Ai, koks senukas ir pa
vargęs, tur būt, ir labai alka
nas. Balandėli, sakyk man vi
są teisybę, nebijok manęs. 
Tu, balandėli (golubčik), ne 
pabėgėlis, o būsi vienas tų, 
kuriuos ten aną naktį miške 
palei plentą šaudė. Aš gi ta
ve dar dieną mačiau einantį. 
Nebijok manęs, mano sūnus 
yra dviejų kolchozų viršaitis, 
nes šio kolchozo viršaitį į 
kariuomenę paėmė. Aš tuojau 
atsiųsiu savo dukterį, kuri 
atneš tau, balandėli, ko nors 
užkąsti.... prisėdus prie ma
nęs, glostydama mano galvą, 
senutė labai švelniai, visiškai 
motiniškai ramino mane.

Niekad nesitikėjau šiame 
miške gulėdamas išgirsti tiek 
malonaus nuoširdumo ir u- 
žuojautos. Netikėtai sutinku 
jau antrą gudę senutę, kurios 
užjaučia žmones jų nelaimė
je. Matyti, jos labai gerai su
pranta, ką reiškia vargas. 
Juk aš nieko neprašiau, o 
jos pačios nori patarnauti. 
Pasirodo, kad joms jau yra 
žinoma, kas su mumis atsiti- 

I ko birželio 26 naktį.
Netrukus atbėgo į mišką

Antanas Vaičiulaitis laukius, per karštį ir šaltį, driomis spalvomis pereitam 
amžiuj fasade sudėliotas — 
galingus pranašus, baltų avių 
būrį prie senosios Romos var
tų ir prie trykštančio šaltinio, 
ir Išganytoją, griežtą, rūstų 
teisėją su savo uoliaisiais vy
rais — Petru ir Povilu. „Spės 
unica”, sveikina aukštai iš
kelti žodžiai, kai tu artėji ir 
jau nori eiti į bazilikos vidų. 
Įėjęs ten stebėsiesi tuo pasa
kišku švarumu, nes benedik
tinai nebus čia palikę nė men
kiausios dulkelytės, žiūrėti į 
sunkiai besikošiančią šviesą 
pro brangaus akmens stiklus 
ir į tuos linksmus spindulių 
pluoštus, kurie pro pravirą 
langą stulpais griūva į vėsų, 
ramų bazilikos vidų ir krykš
taudami mirguliuoja ant 
marmuro kolonų, ant grindų 
rašto ir kartais atošvaistę 
meta ligi tų visų popiežių’, 
nuo'Petro ligi dabartinio Pi
jaus, pereinant ilgą, ilgą eilę 
vardų, kurių kiti mums skam
ba senos praeities aidesiais, 
nūn jau nesikartojančiais... 
Yra ten ir nuo daug gaisrų, 
nuo dūmų ir karščio išlikusių 
mozaikų, kurias dar prieš 
septynis šimtus metų Veneci
jos menininkai sukūrė bizan
tiškam stiliuj. Yra ten ir a- 
paštalo grabas su negęstan
čia lempele, ir berniuko vaka
rines pamaldas skaidriai šau
kiantis balsas, ir, išėjus pro 
šonines duris, žavesio pilnas 
vienuolyno kiemas, su savo 
gėlių lysėmis, su orijantališ- 
ko puošnumo kolonomis ir 
nuo maldų bei atodūsių ap
dujusiu oru.

Iš kažkur tada į didžiulę 
bazilikos erdvę štai atitrep- 
sena kūdikių vora. Maži ma
žutėliai jie, dar neseniai jų 
akys regi šituos žalio mar-. 
muro altorius, tas bizantiš
kas mozaikas, mielą saulės 
žaismą grindyse ir žaliuojan
čias palmes ten kieme. Ir jų 
ausys dar nedaug tėra gir
dėję paukščių čiulbesio ir 
medžių gaudimo. Jiems vis
kas nauja, stebuklinga ir dai
lu. Ir štai dabar jie visi, bal
tais drabužėliais apvilkti, ty
lūs ir klusnūs, kaip ėriukai, 
trepsena vienas paskui kitą, 
į virtinę rankomis susikibę, 
tartum bijotų kuris išvirsti 
ar paslysti, ir atrodo kaip ko
kios labai geros, nežemiškos 
būtybės, kaip koki žydrųjų 
erdvių padarėliai. Jie eina 
pavydžiai rankutėmis susinė
rę į vieną grandį, čia stabte
lia, žiūri į paveikslą, ir vėl 
šlepsi savo gležnais žings
niais, dailūs, balti, krištoli
niai, su giedriai atmerktomis 
akimis plačiajai Dievo žemei. 
Lėtai, labai lėtai jie eina ir 
tolsta — ir nyksta...

O su jais lyg būtų užgesęs 
ir saulės spindulys: tuoj sam
brėškiai ims šiušenti bazili
kos kertėse, tuoj paskutiniai 
žingsniai nuaidės marmuro 
grindimis, ir naktis kažkur 

| nuo marių ir lygumų jau ar
tės prie miesto ir prie Šv. Po
vilo bazilikos.

marino badu ir troškuliu: tai 
amžinosios teisybės šauks
mas. Ir dėl tos teisybės jis ir 
šiandie, rodos, nulips nuo pa
pėdės, drąsiai žengs į pavo
jus ir ugnį, į visus persekio
jimus, apie kuriuos taip jis 
byloja: „Daugiau pakėliau 
darbų, daugiau kalėjimų, kir
čių be galo, buvau dažnai mir
ties pavojuose. Nuo žydų ga
vau penkis kartus po ketu
riasdešimtis kirčių be vieno; 
tris kartus buvau rykštėmis 
plaktas, kartą akmenimis 
muštas, tris kartus nukentė
jau laivo sudužimą, naktį ir 
dieną buvau jūros gilumoje, 
dažnai kelionėse, pavojuose 
upių, pavojuose galvažudžių, 
pavojuose nuo tautiečių, pa
vojuose nuo pagonių, pavo
juose miestuose, pavojuose 
tyruose, pavojuose ant jūros, 
pavojuose tarp netikrų bro
lių...”

Ir nūn, pavakario metu, tas 
balsas pasakoja apie visą iš
tikusį vargą ir skurdą, apie 
daugel budėjimų, apie alkį ir 
pasninkus, apie šaltį ir nuo
gumą: bet tai drauge ne tik 
kenčiančio, bet ir nukariau
tojo laimėtojo žodžiai, kurie 
sau palenkė Azijos miestų 
žmones, rado pritarimo prie 
blaivių Graikijos kolonų ir 
veržėsi į Nerono Romos eiles.

Daug gražių dalykų rodo 
Šv. Povilo bazilika. Ji rodo 
ir tas mozaikas, tokiomis gie-

PRIE ŠV. POVILO BAZILIKOS ROMOJE: lop eilėj 
tūrinius J 
ir Pabalį 
senovėj 
švedų jį 
karai J 
Čia bend 
riai Si J 
StenM 
man. | 

Yrate 
doc. A. į 
apie švįd 
bendratį 
siuoju laibi 
autoriumi 

jo straipj 
ne bus joj 
pasirodęs] 
tema: J 
Kauno", J 
straipsnįp. Aš visiškai nebega

li, kas dešimtis žings- 
tinai turiu kristi ant 
ar pasilsėti. Bet blo-
I kad atsisėdęs jokiu 
kvo jėgomis nebegaliu 
ti — toliau turėjau il- 
įbesėdėdamas, bet iš- 
) pora minučių abiem 
k ir krūtine pasirėmęs 
Bos. Po to dešimt žing-
II pirmyn.
Ivau labai ilgai ir ei- 
[paklydau: galva apsi- 
Jaučiu, ne per toliau- 
rėtų būti mūsų buvei- 
įkurioj pusėj ji galėtų 
[begaliu suvokti. Ir Le
idėjo pilti kaip iš kibl
ia taip tamsu pasidarė, 
akį durk. Atsisėdęs al- 
i, ėmiau šaukti: ,,Juo- 
iozai, atsiliepk!” Juo- 
Įiliepė. Bet aš, nebega-

J. PETRUITIS

(Tęsinys)

an jau ir temti pradė- 
Idar šiaip taip ir nu
ryčiau iki to kaimo,— 
lu sau, — bet jau 
f jokiu būdu nebesu- 
l”. Šunes gi, atrodo, 
| pirma, loja čia pat. 
[nustojęs jėgų, grįžtu 
Įeveik verkdamas. Po 
hdžio staiga pakilo 
pasus palšas rūkas ir 
to minučių jis apgau- 
į: ir pievos ir krūmai 
> į viena — toliau kaip 
įingsniai nieko nebe- 
I Pradėjo žaibuoti ir

tuvos btįj 
tą, kaimui

kurie perį 
pindavoaj 
lą bekonu. J 
bet intelebį 
aukštaiti 
mą ir-p

,0S RAŠYTOJAI Ii 
___ *-------- ] 
L. Vaičiulaičio luotai, Ik 
erican Writers Pranciškoj 
” išspausdino 
ks Abroad”.
iškeliama, kac 
kos rašytojas, 
i buvo išspaus- 
>je, buvo Ben- 
n. Jo raštas 
gį buvo išvers- 
intas L. Ivins- 
uje 1861 m. 
dimo laikais 
turėjo progos 
sytojų kūrybą 
vis dėlto 1892 
iščiuose, o vė- 
knyga, buvo 

ausdinta vėr
iny „Looking

laikotarpiu 
išpopuliarėjo 
r H. Beecher 
Tomo Trobe- 
ar Allan Poe 
n buvo popu- 
ir žinomi Lie- 
ngfellow rin- 
tomas buvo

i išleistas, 
ikai, kaip N.
D. Thoreau 

tomi tik Lie- 
s. Gal dau- 
,ms pažįsta- 
Sinclair, ku- 
ašo lietuvių 
. Paskutiniu 
arsėjo nobe- 
1 Buck. La- 
je žinomas 
įturgas yra
ii Lietuvoje 
ir nuotykių 
įtorių, kaip 
ck London, 
inomi kuri
os, E. He- 
ifield, Carl 
Harte, 
-ažų kultū-
. Vaičiulai- 
jis ėjo tik 
Amerikos

ria savo fei 
ną, kuris J 
Maine vald 
tru, apie d 
lietuvių iį|s pakilti iš vietos, vėl 
gyvenimas.

Naujasi.|ity paimti manęs. Ne- 
nuolynaspi atėjo Juozas ir nusi- 
suptas gE| 
gamtos im 
dančioį Ke| 
ir koplyčios, 
žai kaštuos 
viai, kiek J 
Tėvams M

Vienuolysl 
naši nors d 
nergingin| 
vos Pranai 
viršininkas 1
Vaškys,

Vasario n 
organizavo 1 
vos neprikiši 
nėjimo sveri

,u šaukti Juozą, kad

bus atėjęs retume savo j 
įčiai Ame-,maldas!
itų duotas Mes tikicd

tiane į mūsų buveinę, 
suvo už puskilometrio 
ganęs.
IKova su drugiu
lis su žaibais ir griaus- 
pylė visą naktį. Begu- 
į po lapuočiais mė

lį kiaurai permirkome 
iii sušalome. Išaušus 
Hrėjo. Ir saulė tuojau 
[o kepinti. Mane bai
li ėmė krėsti drugys, ir 
I pakilo karštis.
pnai, nebėra ko belauk- 
I atsargiai judindamas 
įkalba Juozas, — eime 
|į tą kolchozą, kurį va- 

vo toksdič-Iatei, nes čia tai tikrai 
rinkimas k | 
lietuvių salė) 
tuvius nepap
no.

Gegužės: 
Tėv. Just Vii 
tuviams OT 
sijose dalyrn 
vių skaičiui

Ypatingai ė 
paskutinis t 
nis, Motinos;] 
14 d. Į vietai 
co bažnyčios | 

išpuoštą H 
ietuvių DiiĮj 
) vai. rytos*] 
ietuviai. T J 
atlaikė M&j 
Inos Dienai i 
žų pamokslą! 
žodžiai dau?l 
šaras... Per j 
gausiai ėjo F| 
jos ir ją auti 
vas ar mirus-1

Kaip gen I 
lietuviai ta I

avė numarinsime.
Falauk, Juozeli, kai ma
itos drugys krėtęs — ei-

maldas!

s iš gėrės- Pranciškonų?
irinių. Ikas pasikeis 

tuvių padai?

Me
konams į- 
olyną ne- 
Mount St. 
tine), vie- 
;le viltimi 

tikimės, 
iškonams 
[aine, pa- 
kitų Mai- 
jtuvių re- 
venimas. 
is, kad

PerhW
Pavasario i 

iš pagrindė 
rianapolio M 
ka, kuri d J 
gražiau. Ket 
kai pripirkti I

Liehri!
Kaipkta^i 

liepos 4 M 
bus Lietuviu

Ivalandos laiko drugys 
i liovėsi krėtęs, nors 
|s dar labiau pakilo. Iš- 
k Ėjome per balas, krū- 
|r pievas į pietus, kur va- 
pkare mačiau kažin ko- 
iolchozo trobesius. Mū- 
llionė buvo nepaprastai 
t Aš apie pusę kilomet- 
■ilikau nuo draugų, nes 
lešimtį žingsnių turėjau 
e, nors ir jie, vos kojas 
lilkdami, nuolat ilsėda- 
feaulė negailestingai ke- 
■ Pagaliau, prieš mūsų 
Įatsivėrė kupstuota bei 
Eta labai ilga ir plati ba- 
E tos balos matyti rugių 
|i ir kaimas, už kaimo 
pau į pietus — vėl miš- 
lAtsiguliau tos balos vi
le, nes kupstais nebega- 
I toliau keliauti. Juozas 
tiku nuėjo į kaimą.
[trukus Juozas grįžo. Jis 
sė man žalią kiaušinį ir 
|šio gabaliuką. Po keleto 
Ičių iš to paties kaimo 
I viena senutė su berniu- 
[— keturių metų vaiku- 
rji man atnešė rūgštaus 
o dubenėlį ir naminės 
ties butelį. Mat, Juozas 
> jai pasakęs, baloje ligo- 
llikęs.
^paprastai geros ir gai- 
hgos tos gudės, ypač šė
liojo amžiaus, vaikų nu

nęs prisirišęs. Aš jį labai my
liu: jis visa mano paguoda 
senatvėje. Kitą sūnų paėmė 
į kariuomenę — gal jau jis ir 
užmuštas.

— Kaipgi, mamyte, gyveni, 
kaip maitinies? — paklausiau 
gerąją senutę, kurios veidas 
ne tiek senatvės, kiek, maty
ti, vargo ir rūpesčių išvago
tas.

— Koks čia, tamsta, mano 
gyvenimas: dirbu kolchoze, 
kaip ir visos kitos moterys. 
Už darbo dienas gaunamą 
maisto davinį dalijuos su sa
vo vaikučiu. Vargšas mano 
vaikaitis: jis neturi nei tėvo, 
nei motinos. Jo motina Pu- 
chovičiuose gyvena, fabrike 
dirba.

Pavalgydinus mus senutė 
su savo vaikučiu vėl nubėgo į 
kaimą. Gerai pasistiprinę, 
mudu su Juozu taip pat nuė
jome į kaimą, kuris vadinosi 
Zapalčiki. Tai gan stambus 
kolchozas. Pilnas kaimas pa
bėgėlių iš Minsko ir Puchovi
čių. Eidami per kaimą, ir mes 
stengiamės vaidinti pabėgė
liais iš Minsko, bet nelabai 
kas mums tiki, nes mūsų vi
sų trijų vienodos barzdos, 
plaukai ir savotiški drabužiai 
mus išduoda.

Nakvynė patvory
Vokiečių lėktuvas praskri

do pro kaimą visiškai žemai 
ir pakilęs nuskrido Červenės 
kryptimi. Saulė jau leidosi. 
Norėjome apsinakvoti kur 
nors pastogėje, bet kolchozi- 
ninkai pasiuntė mus į mokyk
lą kitam kaimo gale. Priėję 
prie mokyklos, sužinojome, 
kad tenai reikia parodyti do
kumentus, nes be dokumentų 
uždrausta įsileisti ką nors į 
kaimą. Nuo malonumo nak
voti pastogėje turėjome atsi
sakyti. Netoli mokyklos vie
name patvoryje prie kelio ra
dome šiaudais dengtą pašiu- 
rėlę, kurioje buvo sukrautos 
lentos. Viename tos pašiūrė- 
lės gale mes ir apsinakvojo
me. Naktis buvo labai šalta, 
ir uodai taip pat kandžiojo, 
kaip balose. Be to, bijojome, 
kad užtikęs kas nepaklaustų 
mus dokumentų.

Birželio 30 d. anksti rytą, 
saulei tekant, kerdžiui pradė
jus trimituoti ilgu mediniu, 
beržo tošim apvyniotu trimi
tu, mes atsikėlėme. Su ker
džiumi, simpatišku senuku, 
susipažinome dar vakar. Juo 
mes labiausiai pasitikėjome, 
nes jis žinojo, iš kur mes ir 
kas mes esame. Dabar pasi
klausėme jį kelio į Puchovi- 
čius. Jis parodė mums kelią 
per Ivanovką. Mišku eidami, 
sutikome daug kareivių ir pa
bėgėlių. Iš miško išėję, prie 
pat Ivanovkos ant tilto rado
me raudonarmiečių sargybą, 
kuri tikrino per tiltą einan-’ 
čių dokumentus. Mes tuojau 

i pasukome per mišką atgal į | 
Zapalčikus. Iš Zapalčikų nu- jaunutė, grakšti, nedidukė, iš- 
—• • • H <■ T _ J _  1 _ — 1 _ 1_    I iTTnlmrniti r~\ v-» I -r I t

Saulėta Romos diena. Dvi
račiai vežimai šią popietę lė
tai važiuoja pro senovinius, 
dantytus Šv. Povilo vartus, o 
šalia jų stovi Kajaus Cesti- 
jaus, pretorijaus ir tribūno, 
piramidė, kurioje jau du 
tūkstančiai metų guli tas 
šventųjų puotų tvarkytojas. 
Jei nūn sustoju prie šito rūs
taus statinio, tai ne dėl di
daus romėno, b'et dėl dviejų 
naujųjų laikų vyrų, kurie, 
kaip nuostabiai giestančios 
gulbės, išskrido iš ūkanotų 
tėviškės salų, abu jauni, skai
driausi ir giliausi savo žemės 
dainininkai: Anos piramidės 
papėdėj, protestantų kapuo
se, ilsisi Shelley, toji „širdžių 
širdis”, kaip iškalta jojo ak
meny, o toliau, nuošalioj ker
tėj, miega tasai, „kurio var
das išrašytas ant vandens”; 
tik tie žodžiai ten stovi, ant 
jų padėta keletas ramunių, 
vysta neužmirštuolių puokš
telė ir kelios našlutės — ir 
nieko daugiau — nei vardo, 
nei pavardės šiai trapiai bū
tybei. Ir kiekvienas praeivių 
tačiau žino, kad genijus jau
nuolis, nepaprastas Britani
jos salų dainininkas John 
Keats, baigęs trumpą žemės 
giesmę, amžinai nutilęs ten 
ramybę rado — rado ją pri
artėjęs prie ištrokštos grai
kų senovės, apniauktuose An
glijos miestuose palikęs gra
žius savo atsiminimus ir nu
mylėtą moterį...

Toliau miestas retėja. 
Smarkiai lekia automobiliai 
į Ostijos pusę. Ir žingsnis po 
žingsnio — štai jau tiesiasi 
platūs laukai su retais na
mais, ir bemaž vienišoj ap
linkoj matyti didžiulė namų 
masė: kas gi užmiestėje pas
tatė šitą gigantą, ir kam gi 
jį pastatė? Tai vieta, kur pa
laidotas Šv. Povilas. Aplink 
jo kūną iškilo toji kolonų gi
ria, išaugo marmuro ir mo
zaikų bažnyčia, savo talpumu 
esanti antroji po Šv. Petro 
bazilikos. Tenai, prie Trijų 
Šaltinių, vieną senų gadynių 
rytmetį, tamsioj eukaliptų gi
rioj, šventasis pastarų kartą 
žvelgė į plačiąsias apylinkes, 
tolumoj išvydo lengvas kalnų 
viršūnes, kažkur ten plazdeno 
jūra — ir vėjas nešė jos al
savimą per dirvas ir pievas 
į tą neapimamą skruzdėlyną, 
aistros, didybės, ištvirkimo ir 
persisotinimo buveinę, Impe
rijos sostinę, garsių poetų ir

ti ir kvepėti, pilna tėviškės 
prisiminimo, tolimos šalies 
upių ir girių — ir sesių grė
bėjų graudžios dainos tais 
liūdnais, liūdnais mūsų žemės 
vakarais. Pakėlęs galvą tu 
žiūri į mozaikas už šitų ko
lonų, ir tau malonu įsistebėti 
į šitą spalvų ir tikėjimo ženk
lų junginį, štai ten du ramūs, 
išmintingi elniai; vienas jų 
guli prie kryžiaus, o antras 
tyliai sau stovi iš kitos pusės. 
Toliau ten du povai, pilni var
sų žėrėjimo, su puošniomis 
uodegomis ir karūnėlėmis ant 
galvų, lyg jie būtų paukščiai 
karaliai. Štai čia du jaukūs 
balandžiai prie alyvų medžio, 
o kitur vėl jautis ant stalo 
guli ar kanapėta paukštė vie
na sau tupi. Ir tada seki aki
mis visus šituos paukščius, 
gyvulius, žvėris, iš uolų 
trykštančius šaltinius, žaliai 
ir gaiviai susprogusias šakas, 
klausaisi žvangančio dalgio ir 
nukrypsti į tą baltą statulą 
kiemo vidury: ryžtingai pa
kėlęs kardą, gaubtuvu galvą 
užsiskleidęs, didingas ten sto
vi apaštalas Povilas. Ir jo 
rankų moste, jo veido bruo
žuose, visame jame jauti visą 
tą neišsenkamą jėgą, nepa

laužiamą stiprybę, kuri jį ka
daise gainiojo iš miesto į 
miestą, vijo per smėlio tyr-

“AMERIKOS”
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$ Nors „Amerikos” dešim- 
£ ties metų sukaktis buvo jau 

prieš šešis mėnesius, bet ge- 
$ rieji „Amerikos” Bičiuliai dar 
£ ir dabar atsimena sukaktį ir 

dešimtmečio proga suteikia 
S dovaną naujų mašinų skolos 
$ išmokėjimo fondui. Mes už 
d tai nuoširdžiai geriesiems Bi- 
$ čiuliams dėkojame ir jų var- 
£ dus su giliu dėkingumu mini- 
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Dešimtmečio Fondo Garbes Rėmėjai
Kun. J. Sitavičius, New York, N. Y........ ................ $25.00
N. N., Brooklyn, N. Y...................................................... 10.00
Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. 1............... 10.00

• Ir mano vaikelis kažin 
į darbo stovyklą yra iš- 
as, nežinia, ar beteks jį 
kada pamatyti. Pas ma

lko tik ketverių metų jo 
pis, kuris labai prie ma-

ėjome į Molotovo kolchozą.
Tik priėjus Molotovo kol

chozą, man labai pakilo karš
tis — visai pakirto kojas, ir 
akyse pradėjo raibuoti. To
liau eiti nebegalėjau nė vieno 
žingsnio. Pulkininkas Juozas 
nebežinojo, ką su manim be
daryti.

— Nėra jokio reikalo mum 
abiem čia žūti. Tu, Juozeli, 
eik ir ieškok būdų išsigelbėti. 
Aš nebegaliu toliau eiti — 
čia pasiliksiu. Jei tau pavyk
tų išsigelbėti, pranešk mano 
namiškiams, kur aš likau. 
Jeigu pasveikęs parvykčiau 
namo, pranešiu apie tave.

— Į ką čia bus panašu, jei 
aš čia tave ant griovio kran
to paliksiu. Juk pas žmones 
tu užeiti negali, kur dingsi?

— O į ką bus panašu, jei 
tu čia mane beslaugydamas 
drauge su manim vėl pateksi 
į velnių rankas? Bent vienas, 
kuris galime, turime išsigel
bėti. Po poros valandų kris

blyškusiu veideliu, perkeline 
melsvai marga suknele apsi
vilkusi, vienplaukė, dailiomis 
šviesiomis kasaitėmis apran- 
gyta galva, septyniolikos — 
gal aštuoniolikos metų mer
gaitė — labai gyva, drąsi ir 
kalbi. Ji man atnešė saldaus 
pieno molinį ąsotėlį, saldžių 
ruginių kepainių (su pataka) 
ir sūrio gabaliuką. Labai ska
niai vakarieniaudamas, kal
bėjau su ja gudiškai.

Man bevalgant ir besikal
bant su mergaite, atėjo ir se
nutė. Mergaitė senutę vadino 
bobute — matyti, senutė ne
buvo jos botina. Tuo tarpu 
saulė nusileido ir ėmė temti.

— Aš galvoju, kad čia tau 
miegoti bus nepatogu, nes čia 
labai šalta ir uodai kandžios. 
Kolchoze priimti žmogų be 
dokumentų labai griežtai už
drausta — už tai gali visas 
kolchozas nukentėti. Bet aš 
tave nuvesiu į „sušilką” (džio 
vykią), ten bus šilta, ir nie-

| valstybininkų miestą, kurio 
jis, suskurdęs nenumalšina
mos ugnies genamas žydas 
buvo atskubėjęs nukariauti, 
— žvelgė jis pastarų kartą, 
atsiduso ir padėjo galvą ant 
kaladės...

Gera nūn ir ramu čia sė
dėti, tame bazilikos priean
gyje, granito kolonų apsupta
me kieme. Atrėmęs galvą į 
kietą akmenį, tu klausaisi re
tų balsų už sienos, o palmių 
medžiai lėtai, lėtai siūbuoja 
tirštais, plunksnuotais lapais, 
o šalia jų šienpjovys pusto 
dalgį: vešliai augusi žolė gu
la į pradalges, jau ima ji vys-

kas tavęs nepastebės. Eime, 
galėsi pailsėti.

Iš miško išėję, ėjome saulė
lydžių prieblandoje per bul
vienas ir daržus. Mergaitė, 
ąsotėlį paėmus, nubėgo į kol
chozą. Senutė mane nuvedė į 
mažutę pirkaitę, tarp pieno 
perdirbimo farmos (kolcho- 
zininkai pieninę „farma” va
dina) ir didžiulės daržinės. 
Pirkaitė su dviem mažyčiais 
langeliais, panaši į mūsų kai
mo jaują linams džiovinti. Čia 
buvo džiovinamos lentos ir 
ant žemės gulėjo plonų mink
štų obliuotų skiedrų krūva. 
Iš tų skiedrų pasiklojau min
kštą patalą ir atsiguliau. Iš 
Kauno kalėjimo išvykus, tai 
buvo pirmutinė gera nakvy
nė. Tik šiek tiek bijojau, kad 
kas nors netikėtai manęs čia 
neužtiktų.

(Bus daugiau)

Dešimtmečio Fondo Rėmėjai
Pranas Poderys, Brooklyn, N. Y............................ $5.00
Juozas ir Ieva Gustavičiai, Brooklyn, N. Y........... 5.00
N. N., Richmond Hill, N. Y.............................................. 5.00
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P. Jokubauskas, Waterbury, Conn............................ 2.00
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M. Karinauskienė, Waterbury, Conn. ..................... 2.00
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V. J. Kudirka, Norwood, Mass....................................  2.00
A. Misiūnas, Paterson, N. J......................................... 2.00
Juozas Einingis, So. Boston, Mass............................ 2.00
Magd. Adomaitienė, Brooklyn, N. Y............................2.00
Petronė Gagienė, Brooklyn, N. Y............ ................... 2.00
Veronika Kovell, Westfield, N. J.......... ..................... 1.00
Helen Butkus, Brooklyn, N. Y..................................... 1.00
Ona Leigienė, Brooklyn, N. Y..................................... 1.00
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y.................................   1.00
P. Pivariūnas, Brooklyn, N. Y.......................  1.00
V. Radzevičius, Maspeth, N. Y....................................  1.00
A. Juškauskas, Brooklyn, N. Y..............................*......1.00
A. Kivytienė, Maspeth, N. Y......................................... 1.00
Helen Brusack, Maspeth, N. Y....................................  1.00
A. Ivinskas, Cleveland, Ohio.......................................  1.00
Kaz. Repšys, Brooklyn, N. Y............................... ,........ 1.00
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y......................................... 1.00
Helen Zeikus, Brooklyn, N. Y..........................................1.00
N. N..................................................................................... 1.00

Los Angeles, Cal.
Neseniai susiorganizavo 

čia dar du klubai, draugijos. 
Tas gražu ir gerai, jei tik su- 
siorganizavimo pakaktų. Bet 
dabar nėra kam dirbti esan
čiose organizacijose. Pusė tu
zino žmonių neša visą naštą. 
Kas bus, kai tas pustuzinis 
pails? Netik nariai daugu
moje nieko nedirba, nepade
da, bet ir į susirinkimus ne
silanko. Pav. S.L.A. 75 kp. 
turi 80 narių, o į susirinki
mus ateina 10 ar 12! Jeigu 
visur taip yra, kaip pas mus, 
tai blogi ženklai. Tiesa, jau
nimo nėra, jis išgabentas į 
keturis žemės kamuolio kam
pus, daug jų ir nebematysi
me niekados, bet nors senes
nieji nepasiduokim, krutėkim 
kiek galim, jei tik keno svei
kata tarnauja!

Ko daugiau bonų išpirk
siu!, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

•A-
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25 METAI KRISTAUS VYNUOGYNE
Didelis troškimas būti ku

nigu pasireiškė dar jaunuolio 
kun. Igno Valančiūno sieloj. 
Dar Lietuvoj gyvendamas sa
vo pirmoj jaunystėj dažnai 
su tėveliu ir kaimynais gie
dodavo kalnus, valandas, ka- 
runką ir kitas giesmes. Jam 
tekdavo neretai vadovauti 
maldoms ir giesmėms namie 
ar pas kaimynus. O didesnė
mis šventėmis visuomet da
lyvaudavo bažnyčioj ir gie
dodavo su visais bažnyčioj. 
Pamaldūs tėveliai išmokė vi
sų maldų atmintinai, kurias 
ir šiandien dar taip pat te
bekalba, kaip išmokęs. Tas 
įrodo, kad jau nuo jaunystės 
Dievas rengė savo būsiantį 
vynuogyno darbininką.

20 metų nesukakęs jaunuo
lis pateko į Ameriką — naują 
pasaulį, kur religinio gyveni
mo sąlygos buvo labai skir
tingos ir pavojingos. Tačiau 
jaunuolis ir čia tuojau tam
pa religinių draugijų nariu, 
parapijiečiu šv. Kazimiero 
parapijoj, kurioj šiandien jau 
keliolika metų taip sėkmingai 
yra pirmasis parapijoj.

Jis yra perėjęs įvairų dar
bo bei „biznio” kelią, mat, 
dirbo dirbtuvėse, pas siuvė
jus, buvo įsisteigęs savo siu
vyklą, pasidaręs „bosu”. Bet 
jam rūpėjo aukštesni daly
kai— jis norėjo daugiau ir 
daugiau mokytis. Kai tik šiek 
tiek sutaupė, tai tuoj pradė
jo mokytis.

Pirmuosius mokslus ėjo 
Detroite. Jau ten aiškiai ma
tė, kad jo gyvenimo kelias 
veda būti kunigu. Todėl bai
gęs kolegiją įstojo į šv. Ka- 
roliaus Boromėjaus seminari
ją, Philadelphijos arkivysku
pijoj. Seminariją baigė ir ku
nigu buvo įšventintas 1919 m. 
birželio 8 dieną, šeštinėse.

Pirmas veikimas šv. Kazi
miero parapijoj.

Kunigas Ignacas Valančiū- 
nas labai artimai surištas su 
Šv. Kazimiero parapija. Jis 
čia atvyko ir pradėjo gyventi. 
Čia beveik visuomet praleido 
mokydamasis ar atostogau
damas. Pirmieji kunigavimo 
metai buvo paskirti tai pačiai 
parapijai, kurioj jis taip ne
seniai buvo pats parapijietis. 
Čia neilgai vikaravo, bet an
kštai susipažino su visa pa
rapija ir jos veikimu, nes, 
pats būdamas parapijiečiu, 
jau seniai gerokai žinojo vi
są parapijos stovį ir nesunku 
jam buvo pradėti veikti, ir

tai darė labai sėkmingai. 
Ypač gerai sekėsi veikti su 
draugijomis, kuriose ir pats 
jaunas kunigas buvo buvęs 
nariu ir galėjo gerai juos su
prasti ir padėjo jiems veikti. 
Vyčiai pirmieji pajuto kuni
go Ignaco Valančiūno pagel- 
bą ir globą. Jaunimas tuoj 
pradėjo smarkiai veikti ir tu
rėjo savo kuopą labai veiklią.

Kunigas Girardville, Pa.
1921 metais jaunas kuni

gas Ignacas Valančiūnas pra
dėjo savistovų apaštalavimo 
darbą šv. Vincento parapijoj, 
Girardville. Bažnyčia, pamal
dos, parapijiečių pakilusi 
dvasia buvo jo pirmasis už
davinys ir didžiausias rūpes
tis. Malda, sakramentų tei
kimas ir pamaldų vedimas 
užėmė daugiausia laiko ir jo 
energijos. Bet jis su Dievo 
pagelba laimėjo sielas Dievui 
ir parapijai.

Žmonės pirmiausiai čia jį 
pažino, kaip kunigą, apašta
lą, pasiaukojusį dėl savo ave
lių, gerąjį Ganytoją, sekan
tį savo gyvenimu ir savo vei
kimu. Visi didžiai džiaugėsi, 
matydami savo mielą Dvasios 
Vadą dažniausiai su brevijo
rių vaikštant ar bažnyčioj be
simeldžiantį. Nuo ankstyvo 
ryto lig vakarui jis arti baž
nyčios ar bažnyčioj su savo 
Dievu ir parapijiečiais ben
dravo. Toks pasišventęs kuni
gas be abejojimo patraukė 
mainerių sielas ir jie jį pami
lo ir savo kunigu nuoširdžiai 
ir tikrai vadino. „Jis mielas 
svečias ligoj ar kokioj šeimy
nos šventėj, visur mūsų ku
nigas turi būti”...

Uolus ligonių Prietelius
Nuo pat savo kunigavimo 

pradžios kun. Ignacas Valan
čiūnas jautriai mylėjo ser
gančius, kenčiančius ir ap
leistus. Tą ypatingą ligonių 
rūpestingumą parodė būda
mas Girardville. Čia uoliai 
prižiūrėjo savo parapijos ser
gančius, sužeistus darbuose, 
ypač anglių kasyklose, ar li
goninėse. Bet kaip ligoninės 
kapelionas turėjo ypatingą 
uždavinį rūpintis ligonimis. 
Ir ėjo tas pareigas taip uo
liai, kad nepamiršo nė vieno 
ir neapleido nė vienos sergan
čios ar prislėgtos nepaguodęs, 
nesustiprinęs. Visi ligonys, 
net ir nekatalikai, vadino jį 
savo geriausiu lankytoju ir 
paguodėju. Kaip laikrodis 
paskirtu laiku ar ypatingu

J TeL REgent 8434. §

| RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS §

Savininkai Lietuviai Staponavičiai §
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

šaukimu, kunigas jau ir sku
ba į kalną, į ligoninę pas ken
čiančius. Pradžioj neturėjo 
nei automobilio, pėsčiomis, 
slidinėdamas ir batus pasi
kaustęs, į kalną žengia pas 
ligonis. Ten jis visus sura
mindavo ir paguosdavo. Ir 
mylėjo tą dvasinį patarnavi
mą. Tą ligonių meilę išlaikė 
lig šios dienos. Seneliai ap
leisti, pamiršti, nesveiki pir
miausiai pamato jį ir gauna 
visokią pagelbą ir paramą. 
Jis laimingas, kad gali pa
guosti ar prirengti ligonis.

Linksmas su vaikučiais
Bendrauti su vaikučiais vi

suomet jubilijatui yra malo
nu ir jis keleriopai pralinks
mėja ir padžiugauja. Jis su 
jais moka žaisti ir į juos vai
kiškai prakalbėti, kad jį su
prastų. Girardville, kai nebu
vo parapijinės mokyklos, jis 
pats buvo vaikučių mokyto
jas ir jų auklėtojas. Kateki- 
zacija, rengimas mišių tar
nautojų, vasaros ar sekma
dienio mokyklos vedimas bu
vo jo pastovus ir malonus už
siėmimas. Kieme, salėj, ar 
klebonijij jis jau ir moko ar 
žaidžia su vaikučiais. Arti 
gyveną vaikučiai dažnai iš 
mokyklos parėję bėgdavo pas 
kunigėlį-tėvelį. Čia jie išmok
davo netik religijos, bet ir 
lietuviškai pasimokydavo, 
dainelių ir žaidimų išmokda
vo. O kaip linksma būdavo 
su vaikučiais padaryti eks
kursiją, drauge su visais pa
silinksminti. Todėl mišių tar
nautojai ir laukdavo tos va
landos, kad galėtų su tėveliu 
išvažiuoti ir pažaisti.

Tas linksmumas su vaiku
čiais per 25 metus kunigavi
mo nesumažėjo, bet išsiliko 
gyvas ir jautrus, nors retes
nis kaip seniau, nes kiti dar
bai ir mokykla dažnai pava
duoja jį. Bet ir dabar jis yra 
vaikučių mėgstamas ir patys 
mažieji mielai laukia jo pasi
rodant vaikų darželyje, ar va
sarą vasarinės mokyklos lan
kytojai taip jį pamilstą, kad 
nenori nieko kito, kaip pa
žaisti ar pasimokyti su savo 
tėveliu. Jis tuomet ir pats 
jaučiasi linksmas ir laimin
gas su tais jaunučiais. Todėl 
visi vaikučių parengimai ir jų 
programos jo mielai lankomi. 
Ir nepamiršta vaikučių. Ka
lėdų, Velykų ar savo Vardi
nių metu jis pirmiausiai atsi
mena mokyklą ir savo mažu
čius. Tikrai linksmas tėvelis 
su jais.

Klebonas Girardville
Paskirtas klebonu ir pali

kęs „ant savęs bosu”, kaip ne
retai sakoma, naujasis kle
bonas tuoj susitiko ir pirmuo
sius klebonavimo „malonu
mus.” Šv. Vincento parapija 
Girardvillėj buvo nepavydė
tinoj padėtyj. Laikini Dievo 
namai buvo giliai požemyj, į 
kurį reikėjo ilgai keliauti, kol 
keliolika laiptų nulipsi. Se
nesni nepajėgdavo išeiti. Pa
čiam klebonui reikėjo pagel
bėti jiems išeiti iš bažnyčios. 
Ir parapijiečių dvasia nebuvo 
pakilusi dėl to ir kitų prie
žasčių. Naujasis klebonas tai 
numatė ir žinojo, kad bažny
čios pastatymas yra pirmasis 
uždavinys. Ir pradėjo rengtis 
ir „inžinieriauti”. Daug pa
rengiamųjų darbų pats turėjo 
atlikti, kad išvengtų didelių 
išlaidų, mažai parapijai nepa
keliamų ir sunkiais metais 
visiškai nepanešamų.

Pasirengę statybai, patys 
nutarė nugriauti senąją, kad 
sutaupytų kelius šimtus 
brangių dolerių. Pakviesti 
keli drąsesni vyrai tai atlik
ti. Pradėjo griauti. Mat, bu
vo papuvę balkiai. Kai pa
judino, visas namas ir sugriu-

Kun. Ignacas Valančiūnas, 
Philadelphijos šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, moksleiviams šelpti „Motinė
lės” draugijos pirmininkas, birželio 8 d. 
sulaukęs kunigystėje 25 metų sukakties.

vo ant pačių griovėjų. Baisus 
išgąstis klebonui ir visiems- 
Pakviesta gydytojas, šaukta 
pagelba, pats klebonas pasi
rengęs suteikti religinius pa
tarnavimus užgriautiems vy
rams. Bet kaip visi nudžiugo, 
kai, priėję prie užgriautų vy
rų, rado juos visus sveikus, 
tik susilenkusius ir išsigan
dusius, belaukiančius saulės 
ir spragos išeiti iš griuvėsių. 
Tas davė daugiau darbininkų 
ir viskas buvo laimingai už
baigta.

Prasidėjus statybai, klebo
nas pats buvo pirmasis dar
bininkas su kastuvu, kirviu 
ar kitokiu įrankiu rankoj. 
Dar ir šiandien kai kurie at
simena, kaip kartą atėjo pa
rapijiečiai su reikalais ir 
klausia kur klebonas. Mat ne
pažino, kad jis kaip darbi
ninkas dirba su kitais. Užtat 
patogi bažnytėlė buvo pasta
tyta ir įrengtą. Įtaisyti var
gonai, keturi varpai ir visas 
bažnyčios vidus patogiai į- 
rengtas. Su bažnyčia išdygo 
ir mokyklos rūmai. Ir čia 
daug jo rankos pridėta.
Klebonas Šv. Kazimiero par.

Jau 11 metai, kai kun. Va
lančiūnas vadovauja šiai pa
rapijai, kurioj pats buvo pa
rapijietis ir vėliau vikaru. Ir 
čia patyrė nemaža sunkumų. 
Pradėjo tuomet, kai laikai bu
vo blogi, o parapijos stovis 
po bažnyčios gaisro ir pirmo
jo klebono mirties buvo tik
rai sunkus. Bet jubilijatas ir 
čia imasi pats ne tik kunigo 
pareigas eiti, bet ir „inžinie
riauti”. Su gerais parapijie
čiais pradeda gražinti bažny
čią ir kleboniją ir kitus pasta
tus, drauge nepamiršdamas 
parapijos dvasios kėlimo. Ką 
tik po gaisro, šiek tiek atsta
tyta, bažnyčia buvo reikalin
ga didelio remonto.

Bažnyčios tinkamas įrengi
mas ir buvo jo pirmasis ir di
džiausias rūpestis. Pradėjęs 
jis nenustojo, kol pabaigė. Vi
sa bažnyčia labai tinkamai iš
tinkuota ir išdažyta. Toliau 
eita prie kitų pagražinimų. 
Didysis altorius pakeistas 
nauju ir dideliu. Sudėti visi 
vitražiniai langai, žemai ir 
aukštai. Įtaisyta daug kitų 
religinių liturginių daiktų. 
Įvesta daug pagerinimų vie
nuolyno namuose. Klebonijos 
namai taip pat sutvarkyti.

Bet kur čia visus tuos ūkio 
darbus ir suskaitysi. Parapi
ja su didelėmis skolomis ne
galėjo visko už pinigus taisy
ti, todėl pats jubilijatas ir ge
rieji parapijiečiai patys at
liko daug darbų su maža iš
laidų. Tai buvo didelė laimė 
suvargusiai parapijai. Pa- 
lengvėl parapija pradėjo atsi
gauti ir išsisukti iš tų sunkių 
dienų.

Ką tik parapija atšventė 
50 metų auksinį Jubiliejų ir 
dabar savo mylimo klebono 
sidabrinį Kunigystės Jubilie
jų mini. Visi dirbo parapijos 
jubiliejui atžymėti ir parapi

jos skolas sumažinti, kas 
jiems pasisekė vadovaujant 
Jubilijatui. O dabar visi pa
rapijiečiai mini savo Dvasios 
Vado taip brangią šventę, jo 
kunigystės sidabrinį Jubilie
jų. Visų troškimas yra susi
jungti bendrame minėjime ir 
bendrai pagerbti savo parapi
jos Vadą ir pirmąjį iš šios 
parapijos kunigą. Tai ir į- 
vyks šį sekmadienį, birželio 
11 dieną. Jubiliejaus tvarka 
bus sekanti:

Bažnyčioje
10:45 Procesija į bažnyčią.
11.00 Iškilminga suma, pa

mokslas.
12:00 Palaiminimas Švč. 

Sakramentu.
Salėje:

6 vai. pagerbimo Programa
7 vai. vakarienė.
Pagerbimo programą ves 

kun. Dr. V. Martusevičius.

Šv. Jurgio Parapija
300 karių US Tarnyboj.
Iš šios parapijos karių ir 

jūrininkų bei kitų karių jau 
yra per 300. Keli paaukojo ir 
savo jaunas gyvybes. Kai bus 
surinktos žinios, tai ir apie 
juos bus plačiau parašyta. 
Motinos, artimieji ir parapi
jiečiai dažnai pasimeldžia už 
mūsų karius. Novenos ir šiaip 
dažnos maldos stiprina karių 
drąsą ir didina viltį sugrįž
ti pas savus.

Atostogavo
Jūrininkas Juozas Peciuke- 

vičius, 3043 Salmon St., šio
mis dienomis buyo gavęs ke
lių dienų atostogas, tad ap
lankė savo tėvelį ir sesutes 
Philadelphijoj. Jaunasis jū
reivis smagus ir patenkintas 
savo tarnyba. Sveikintina jo 
drąsa ir linkime pasisekimo 
ir toliau.

Mes mokame giedoti
Pažymėtina, kad mūsų pa

rapijos bažnyčioj per gegužės 
mėnesį buvo gegužinės pa
maldos rytais ir visi dalyviai 
su kunigu sutartinai giedojo 
Litaniją ir kitas giesmes. Bir
želio mėnesį pamaldos į Šv. 
J. Širdį taip pat atliekamos 
rytais ir vėl visi gieda ir la
bai patenkinti, kad jie gali 
dalyvauti bendrai pamaldose.
Mokinių ir mišių tarnautojų 

ekskursija
Šiemet mokyklos mokiniai 

turės savo gražų išvažiavimą. 
Ir tarnautojai keliaus laivu 
į vieną gražiausių Delaware 
upės kurortų, kur praleis die
ną bendrame džiaugsme.

Kiekvienais metais vaiku
čiai gauna pasilinksminti už 
savo darbą per metus. Tar
nautojai ypač daug dirba per 
metus, tarnaudami prie al
toriaus ir už tat jiems pri
tinka tas pasilinksminimas. 
Jie mielai naudojasi ir visi iš 
anksto rengiasi vykti.

Gegužės 27 d. mirė Marijo
na Tarailienė, 2832 Snyder 
Ave. Atsiskyrė su šiuo pasau
liu ketverius metus sirgusi. 
Velionė daug ir skaudžiai 
kentėjo. Ilga ir nepagydoma, 
pilna sopulių liga palengvėl, 
bet tikrai vedė ją prie mir
ties. Nors jauna, 38 metų am
žiaus, bet negalėjo atsilaiky
ti. Sirgdama ir kentėdama at
sižymėjo nepaprasta kantry
be ir didžiu pamaldumu.

Kai niekas negalėjo pagel
bėti, tai atrasdavo savo pa
guodą ir viltį Dievuje. Daž
nai ligoje priimdavo komuni
ją, o pirmaisiais penktadie
niais niekuomet nepamiršo, 
nors ir daug reikėjo kentėti. 
Mirė prisirengusi. Ir iš jos 
malonaus veido po mirties 
galėjai matyti ramybę ir vil
tį. Velionė paliko nuliūdusį 
vyrą ir 10 metų sūnelį Juozu
ką. Iškilmingai palaidota bir
želio 1 dieną. Daug artimųjų 
ir pažįstamų atsisveikino su 
ja.

Patarnavo grab. J. Kava
liauskas.

Bronislovas Rimdeikis mi
rė gegužės 31 d. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse birže
lio 3 d. Patarnavo K. Rama
nauskas.

Ieva Višienė atsiskyrė su 
šiuo pasauliu gegužės 31 d. 
Iškilmingai palaidota birželio 
3 dieną iš šv. Jurgio bažny
čios. Patarnavo J. Balinskas.

Gegužės 31 dieną mirė An
drius Muraška, 52 metų, Dud
ley St. Velionis ilgai sirgo, 
bet pasveikti nebegalėjo. Pa
laidotas birželio 6 dieną iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios. Te
gul ilsisi ramybėj.

PERKĖLĖ PACIFIKAN

Aleksandras Vidikauskas, 
Aleksandros ir velionies Juo
zo Vidikauskų sūnus, ilgame
tis jūrininkas, neseniai gavo 
leidimą iš Atlanto persikelti 
į Pacifiką. Mat, jis užsimanė 
grumtis su japonais.

Ievos Sasnauskienės (Bile- 
vičiūtės) sūnus Jonas šiomis 
dienomis išsiųstas kur nors 
į Europą.

Iksas

DAR APIE BOSTONIEČIUS

Geg. 13 d. Lietuvių Muzi- 
kalinėje salėje bostonietė Ona 
Ivaškienė su savo jauname- 
čių grupe parodė lietuvišką 
meną. Daugelis tikėjosi, kad 
vakaro programoje dalyvaus 
ir vietinis mažas smuikinin
kas Tadas Kuligauskas. Jis 
nebuvo todėl, kad gegužės 
7 d. staiga pavojingai susir
go ir išbuvo ligoninėje iki ge
gužės 24 d.

Dėl šios nelaimės susitruk- 
dė ir bostoniečių priėmimas 
kaip specialių miesto svečių, 
kuo buvo pasirūpinęs Tadu
kas su savo motina. Paliko 
neįteikta ir graži meniška do
vana, kurią Karolis Kuligaus
kas pagamino ir kurią p. I- 
vaškienė būtų nuvežus Bos
tono mayorui.

Beje, teko nugirsti, kad 
kun. L. Pečiukevičius žada 
jaunajam smuikininkui pado
vanoti savo smuiką.

Senas P.

Philadelphijos katalikų 
laikraščio „The Standard & 
Times” redaktorius sveikino 
jubilijatą kun. Ignacą Valan- 
čiūną 25 metų kunigystės 
proga.

KUN. IGN. VALANČIUJ
25 METŲ KUNIGYSTĖ! 

SVEIKINIMAI

'ONDENTŲ

įh,N.J.
Karštai sveikiname sa1 

mylimą Kleboną Kunigysi 
25 metų Jubiliejaus proga 
linkime gausios Dievo pal 
mos tolimesniame gyveninį" Po iškil- 
Savo maldomis piname į įos gegužės - 
garbos ir padėkos vainiką. ■ ~

Kunigai Vikarai W. Vė 
ir Stan. Ra

Sveikinu ir veliju didž 
Laimės. j

Laužės m. sek- 
3 Petro ir Povilo 
įjyčioje turėjo-

Marijos vai-

s m. 
įces Butkiūtė 

ant Pan. Švč. 
„V. Pinkus pa
mokslėlį, o kun. 
J^ikė pamaldas 

Kun. Pr. Vasiliausk -;nliūim ŠiosTe 
/yravo ir kun. J. 
į. J. Starkus.

L. 
maž; 
varg 
Vyč 
mis, 
čiai 
dinų 

• Pi 
Šv. 
vyk 
grai 
čius

Sveikindami savo brang 
Kleboną Kunigystės Sidal 
nio Jubiliejaus sukakty 
reiškiame savo didžiausią 
dėką už nepailstamą tama 
mą mūsų parapijoj per 
metų. Visi parapijiečiai su. 'įį'Mikas 
da savo maldas ir troškim 
kad Gerasis Dievas dar iį 
Tamstą su mumis laikytų

Jubiliejaus Rengi] 
Komite

Šv. Kazimiero Parapį
vari

Mūsų Mokykla ir Sese: 
Mokytojos nuoširdžiai svei ir kelis 
na savo didžiai gerb. Kleb( juodys, o vėliau 
ir Mokyklos Tėvelį. Savo: s Kviečiami visi 
dėką sujungiame su dvasi slankyti, pasi
ims dovanomis šv. Mišių: dučių darbais ir 
klausymu ir kitomis dvasi ri 
mis dovanėlėmis. Mes tro 
tame Tamstą matyti ilgai 
gai savo mokyklos Rūpinti 
ir Globėju.

Šv. Kazimiero Parapi j, 
Mokyklos Mokytojai -

<30 d. buvo pas 
55komumjos die- 
įjrfą prie Dievo 
įo: Juozas Bla-

; Edvardas Mic- 
;Kotečius, Darata 
jilter Malinaus- 
.Rėkus, Ludvikas 
■nu Urbine.

<11 d. mokyklos 
diena. Vaikučiai

ttėje yra išvykęs 
M J. Starkus,

Mok11 įon-Kearny,

aps! 
Hea 
ties 
tinė 
sau

E 
čiul 
žuv 
Ba( 
vyč 
sen 
mei 
mo 
bėj 
kac 
kui 
vas 
ma

9 
ti.. 
no 
Pri 
rin 
Ju! 
M. 
lai

da
PU 
ke

Parapijos Draugijos: ( 
vojo Rožančiaus, Tretinii 
Kongregacija, Maldos Ap 
talavimo, šv. Vardo, šv. C( 
lijos, Moterų Sąjungos, Ą d. politikos 
K. Susivienijimo 10 ku< < įvyko draugijų 
Šv. Vincento Labdarybės, rinkimas, kurį a- 
daliečių, Motinų Klubas, 11 Milinavičius, 
tartinai ir maloniai sveik 
savo Dvasios Vadą ir 1 
Draugijų Globėją ir nuol 
nį Promotorių. Kiek vie a Hoyt gatvėje, 
draugijos nariai meldžias Bgta visų draugi- 
savo Dvasios Vadą ir čia 
šai išreiškia savo meilę ir 
dėką. Ilgiausių Metų.

Parapijos Draugi

Lietuvos Vyčių 3 Ku 
turi ypatingą džiaugsm^dveji metai, pri- 
laimę sveikinti savo g 
Kleboną, ilgametį vytį ir 
džiausią jaunimo PrieteBria paskelbti per 
Mes savo jaunomis širdį 
maldaujame Dievulį, kad 
ir toliau suteiktų laimėą is birželio 18 d. 
dangiško džiaugsmo Dvai 
ko Vado pareigose.

ri? Diena

cij 
sa

.1 draugijų atsto-

irgužės 30 d. iš-

vėliava.
^penktosios ka- 
vajumi, nutarta 

gegužinę — Lie- 
ą Mūsų sąryšis

draugijų, tad šis 
> turi gerai pasi-

ir radiją, užkvie- 
uis ir iš kitur. Ge-

-dos klubo salė- 
o— BiSchuyler Avė., 

Dėkingi L. Vyt 1 Pradžia 3’ vai.
& bus nuo 5 vai.
21 geram orkes-

Parapijos Choras ir ve 
jas varg. J. Mickūnas reišk. , 
savo pasveikinimo žodį sa įšoksiančioms 
Dvasios Vadui ir Choro G įįįnos dova- 
bėjui. Mūsų paruošta prog Jri programos 
ma tai bus mūsų kad ir nu $ yra pakviesti 
dovanėlė Tamstos Kunig 
tės Jubiliejui paminėti. ( 
lingai giedame ilgiausių, 1

ro 
Pi 
la 
Di 
Še 
P( 
ri 
Si 
B 
M 
P’ 
g1

n:

ir 
b

ii 
k

t
I

4
mingiausių, džiaugsmingu Lietuvių
šių metų! . v .J pirmą kartą,

Choras .r Vede. £
•idiiojo New Yor-

sių metų!
Choras ir Vedė

„Amerika” ir Philadelp 
jos Žinios” < 
sveikina Jubilijatą, di< 
lietuviškos katalikiškos spi ‘pranešė apie N.Y. 
dos Rėmėją ir Palaikytoją

Red. ir A(

džiaugsminj ^Elizabetho,

^tigijų konferen- 
į geg. 14 d. Pra
stas su pagyri-

M 1 L 1j J ^0j0 Kryžiaus 
LIETUVIU RADIO PROGRAM Iynaus pį^ A 

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 pJ 8>ėir g. NakrOŠlS 
jau padarytaDirektorius

r
I 
i:

z

I

ANTANAS DZIKAS į
3619 East Thompson Street L. / d L 

Philadelphia, Pa. «|^Ave., SV. Var-
Telefonuoklte: Regent 2937

\Tel. POPIar 4110 

į Charles J. Roman 
s (Ramanauskas)
> LAIDOTUVIŲ
į DIREKTORIUS
į 1113 Mt. Vemon St., 
5 Philadelphia, Pa. 
■^Moderniška laidojimo įstaiga. 
I'delo, graži koplyčia, erdvi salė, 
■.keleivingienu suteikiama naky 
■J Viskas nemokamai. Krelpldt 
į diena ar naktį.

^.Reikale krei- 
S 2-6164 arba

Jonelis
"I darbai 
įk Vyčių Algir
dai gražiai pager- 

8 vai. ryte 
ir bendra komu-

. 8 vai. ryte
ir bendra komu- 

■^ojo už motinas 
? karius. Prie Die-
Avyčių pakvies- 

Hjrybos nariai J. 
A Vincent. Jie vi
kriais dalyvauja, 
pių jaunimą. 
^Mavo kleb. kun.



LYS

. mirė Marijo- 
2832 Snyder 
su šiuo pasau- 
netus sirgusi.

ir skaudžiai 
nepagydoma, 

iga palengvėl, 
t ją prie mir- 
i, 38 metų am- 
lėjo atsilaiky- 
kentėdama at
rasta kantry- 
maldumu.

egalėjo pagel- 
lavo savo pa- 
Dievuje. Daž- 
davo komuni- 
.is penktadie- 
t nepamiršo, 
rikėj o kentėti, 
įsi. Ir iš jos 
o po mirties 
ramybę ir vij
iko nuliūdusį 
sūnelį Juozu- 
palaidota bir- 
•aug artimųjų 
;sisveikino su

iirzelio-June 9, 1944
KUN. I®

25METŲ

Karštai

AMERIKA 5

'ab. J. Kava-

iimdeikis mi
rt. Palaidotas 
įpinėse birže- 
lvo K. Kama

atsiskyrė su 
gegužės 31 d. 
lidota birželio 
Jurgio bažny- 
J. Balinskas.

.eną mirė An- 
52 metų, Dud- 
3 ilgai sirgo, 
^begalėjo. Pa- 
□ 6 dieną iš 
lažnyčios. Te- 
ėj.

ACIFIKAN

Vidikauskas, 
/elionies Juo- 
ūnus, ilgame- 
leseniai gavo 
įto persikelti 
jis užsimanė 
nais.
ikienės (Bile- 
Jonas šiomis 
:as kur nors

Iksas

JTONIEČIUS

etuvių Muzi- 
>stonietė Ona 
vo jauname- 
lė lietuvišką 
tikėjosi, kad 
oje dalyvaus 
s smuikinin- 
gauskas. Jis 
ad gegužės 
jingai susir- 
linėje iki ge-

lės susitruk- 
4 priėmimas 
iesto svečių, 
įpinęs Tadu- 
tina. Paliko 
meniška do
bs Kuligaus- 
■ kurią p. I- 
uvežus Bos-

ugirsti, kad 
vičius žada 
ninkui pado- 
iką.

Senas P.

; katalikų 
Standard & 
lūs sveikino 
nacą Valan- 
kunigystės

auskas
kBORIUS
r New Jersey 
B

oje prašau 
manęs

2nd St.

i, Pa.

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Paterson, N. J.

abeth, N. J L. Voisiekauskas. Giedojo 
mažasis mergaičių choras 
varg. Hodelio vadovybėje. 
Vyčiai buvo pasipuošę gėlė
mis, o ketvirto laipsnio vy
čiai turėjo šv. Kazimiero or
diną.

Po mišių visi nužygiavo į 
Šv. Vardo dr-jos salę, kur į- 
vyko bendri pusryčiai. Pro
gramai vadovavo V. Grinevi
čius. Kalbas pasakė kleb. kun. 
L. Voisiekauskas, vyčių 
apskr. pirm. L. Ketvirtis, J. 
Healey, Fr. Vincent, apskri
ties ižd. K. Basanavičius, vie
tinės kuopos pirm. O. Klima- 
šauskaitė, P. Velyvis.

Kalbėjo ir motinos: O. Mi- 
čiulienė (jos sūnus karys yra 
žuvęs), A. Kazlauskienė, J. 
Bačėnienė (jos duktė, buv. 
vyčių kuopos raštininkė, ne
seniai įstojo į moterų kariuo
menę). Buvo labai jautrus 
momentas, kai motinėlės kal
bėjo. Visi labai apgailestavo, 

-----------  kad nedalyvavo B. Kauklienė, 
Mūsą M elio m. 11 d. mokyklos kurios sūnus vytis Stanislo- 

Mokytojosui imo diena. Vaikučiai vas, elektros inžinierius, pir-

25 mėty k 
linkime gan? 
mos toliiL

ntinį gegužės m. sek- 
Šv. Petro ir Povilo 

)s bažnyčioje turėjo-
garbos iriw ”as švč- Marijos vai- 

iškilmes. Po iškil- 
procesijos gegužės m." 
nė Frances Butkiūtė 
vainiką ant Pan. švč. 
s, kun. V. Pinkus pa- 
ažų pamokslėlį, o kun. 
ius atlaikė pamaldas 

Sveikinu kė palaiminimą, šiose 
se dalyvavo ir kun. J.

nio Jubilif> is ir kun. J. Starkus.

Kunigai v

Sveikinu •, 
Laimės.

Sveikinu 
Kleboną

reiškiame s? -----------
dėką užūepį įžės m. 30 d. buvo pas 
mą mūsų p mosios komunijos die- 
metų. Visi mą kartą prie Dievo 
da savo nu' risiartino: Juozas Bla- 
kad Gerasis'iria 
Tamstą su ę ičius,

iria Baublis, Mikas 
, Edvardas Mic- 

(tozas Motečius, Darata 
iky, Walter Malinaus- 
ikas Rėkus, Ludvikas 
, Maryan Urbine.

ins operetę ir kelis 
jus parodys, o vėliau

na savo didį 
ir Mokyklos * 
dėką sujimg; nrikas. Kviečiami visi 
mis dovanu 
klausymu jį
mis dovanu ksminti-
tame Tamsį -----------
gaišavo®? 5 savaitėje yra išvykęs 
ir Globėju

įgai atsilankyti, pasi- 
ti vaikučių darbais ir

MokyL

icijų kun. J. Starkus, 
savaitę vyks kleb. kun. 
onaitis.

Parapijal 
vojo Rožaė 
Kongregidj 
talamo^J 
lijos, Moto neės 26 d. politikos 
K. Susirik 
Šv. Vincente!

New Jersey
Lietuvių Diena

masis leitenantas, yra žuvęs.
Stalai buvo gražiai išpuoš

ti... Skanius valgius pagami
no K. Vaškienė, V. Beilzienė. 
Prie stalų patarnavo M. Čiu- 
rinskaitė, O. Adomaitytė, A. 
Juknelytė, V. Kemežytė, mok. 
M. čerinskaitė. Joms kuopa 
labai dėkinga.

Bet nebuvo linksma, nes 
daug vyčių nebuvo šiuose 
pusryčiuose — jie karo lau
ke.

Tegyvuoja vyčių organiza
cija, jų vadai, motinos ir vi
sas

Koncertas
Birželio 1-1 d. parapijos C. 

Y. O. rengia milžinišką kon
certą parapijos naujosios sa
lės fondui. Koncerte dalyvau
ja parapijos didysis ir maža
sis chorai. Atvyksta „Rūtos” 
choras iš Newark, N. J., ku
riam vadovauja Jokūbas Stu- 
kas Js. ir svečiai artistai.

Koncertas bus Washington 
Hall, 80 Godwin St. Pradžia 
5 vai. popiet, įžanga 60 c. (su 
taksais).

Parapijos jaunimas kviečia 
visus vietos ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti šiame pa
rengime.

Vestuvės
Birželio 4 d. per 10:30 vai. 

mišias kun. J. Kinta sušliū- 
bavo Aldoną Cilincevičiūtę 
su kariu Hoffmanu. '

Bonų komitetas
Šiuo metu steigiamas vieti

nis Karo Bonų Lietuvių Ko
mitetas, kurin kviečiamos vi
sos patriotinės draugijos. Tos 
draugijos, kurios savo atsto
vų dar neišrinko, prašomos 
tai padaryti ko greičiausiai.

Stokime į Penktosios Ka
ro Paskolos vajų organizuo
tai!

MlllllilIlHIIIIIHIIIMilIMIIIIIBIIimilUIIMIIIIMIIIIIMIIIMIIMIIIIMIIIIMIIIIIMIIIHIIIIiaillllHIIlHIIIIIHIIIMIIIIinillMIIMIIIII

I MILŽINIŠKAS KONCERTAS
i ■

■ Sekmadienį, Birželio-June 11, 1944
| WASHINGTON HALL
f 78 GODWIN STREET PATERSON, N, J.

■
H Šį didžiulį koncertą ruošia Patersono šv. Kazimie-

| ro parapijos CYO. Bus įdomi programa.

j PRADŽIA 5 VAL. VAK.
įi
■ Bilietas 60 c.I
■ PELNAS NAUJOS SALES FONDUI
■
niiMiiiiMiiiiMiiiiniiiMiiiiiaiiiiiHiiiniiiiMiiiiMiiiiMiiiniiiiMiiiiHiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiMiiimiiiiMiiiiiMiMiiiiiniiiHiiiii

New Britain, Conn.

štabas!
J. Stasilionis

salėje įvyko draugijų 
p susirinkimas, kurį a- 
|pirm. A. Milinavičius, 

tartinai irJavo 16 draugijų atsto-

Newark, N. J

savo Dvu® 
Draugijų G. 
nį Fromo*- 
draugijos d 
savo Dvi-, 
šai išreiški J 
dėką. Dgird

Lietuvos1 
turi ypafc

tarta gegužės 30 d. iš- 
Ivėliavą Hoyt gatvėje, 
ra įsteigta visų draugi- 
rnybos vėliava.
lium su penktosios ka- 
Iskolos vajumi, nutarta 
| didelę gegužinę — Lie- 
I Dieną. Mūsų sąryšis 
bja jau dveji metai, pri- 
jo 13 draugijų, tad šis 
įgimas turi gerai pasi- 
I Nutarta paskelbti per 
iščius ir radiją, užkvie- 
Įlietuvius ir iš kitur. Ge
te įvyks birželio 18 d. 

tlių politikos klubo salė-

Kleboną, ilri 
džiausią jii 
Mes savo ja 
maldaujame J 
ir toliau q ........
dangiško &|arže, ^4. Schuyler Ave., 
ko Vado p Uy, n. j pradžia 3 vai.

llt. Šokiai bus nuo 5 vai. 
Parapijos(Įgrojant geram orkes- 

jas varg. Jjfceriausiai šoksiančioms 
savo pasvO13 bus duodamos dova- 
DvasiosVatL _ 
bėiui MSJ yra pakviesti
mataidu bažnytiniai cho- 
dovaiaė1t|1ietuvi,J Poliškos klubo 
tės JuHi jchoras' 

liūgai gied£>je apylinkėje Lietuvių 
mingiausių. 
šių metą!

Primicijos
Birželio 4 d. šv. Karolio Ba- 

romiejaus bažnyčioje savo 
pirmąsias iškilmingas mišias 
laikė kun. Pranas Ignaciūnas. 
Dijakonu jam buvo kun. J. 
Šernius, subd. — subd. Dom. 
Pocius; mišiose tarnavo klie
rikai Ant. Kasparas ir Vincas 
Svirnelis. Pamokslą pasakė 
Bayonnės par. klebonas kun. 
M. Kemėžis. Po mišių buvo 
pietūs naujam lietuviui kuni
gui pagerbti.

Birželio 11 d. kun. Pr. Ig- 
naciūnas laikys iškilmingas 
mišias— sumą ir teiks palai
minimą lietuvių Švč. Trejy
bės par. bažnyčioje.

Sveikiname naują kunigą 
ir linkime gražiausio pasise
kimo Kristaus Vynuogyne.

Bridgeport, Conn.
Gegužės 27 d. buvo pirmoji 

vaikučių šv. Komunija. Buvo 
tikrai gražus būrelis berniu
kų ir mergaičių. Vaikus pri
rengė kun. Al. J. Zanavičius. 
Komuniją suteikė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas.

Geg. 28 d. buvo didelė ir 
graži sodalicijos ir parapijos 
mergaičių procesija, vainika
vimas Švč. Panelės stovylos. 
Mergaitės buvo pasipuošu
sios. Gražus lietuviškas gie
dojimas ne vienai mamytei 
ašaras ištraukė, matant savo 
dukreles taip puikioj procesi
joje dalyvaujant.

Pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. J. Kripas, palaimi
nimą suteikė kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas. Karūnavimo me
tu gražiai pagiedojo „Avė 
Maria” Ona Janušaitė.

Šią visą šaunią procesiją 
rengė ir vadovavo kun. Al. 
J. Zanavičius. Jam priklauso 
visas pasisekimo vaisius. 
Bridgeporto lietuviai ilgai at
mins šią procesiją. Kitais 
metais bus surengta dar šau
nesnė, nes bus išpuošta nauja 
spalva bažnyčia.

uzikalinei programos

Bayonne, N. J
iš-

„Ameribj 
jos Žinios“ 
sveikina !■ 
lietuviškos bi 
dos Rėmėją J

I rengiama pirmą kartą, 
kviečiame atsilankyti be
is iš Didžiojo New Yor- 
Brooklyno, Elizabetho, 
ąrko ir kitur.
[Stovai pranešė apie N.Y. 
į. J. draugijų konferen- 
tįvykusią geg. 14 d. Pra
tinas priimtas su pagyri-

. ~~^in. Raudonojo
rrlįvių skyriaus 

Kauskienė ir K.
i LE^'Iešė, kad jau 

Trefl»dlesl:jib. ei...Trečbdleal'^

I
NU

Telefone*-

ūwūww'1
>L POPINI

Oiarlfr

pi«
JodernUbj 

lelS, 
[eleldn^J
VW

Kryžiaus 
pirm. A. 
Nakrošis 
padaryta 

| darbo. Skyriaus cent
rus 6 Davis Ave., Šv. Var- 
Er-jos salėje. Reikale krei- 
Įtel. Kearny 2-6164 arba 
rison 6-4336.

Jonelis I"
Vyčių darbai

pg. 14 d. L. Vyčių Algir- 
tuopa labai gražiai pager- 
tūotinų dieną. 8 vai. ryte 
o mišios ir bendra komu- 
i, kurią aukojo už motinas 
įlvusius karius. Prie Die- 
italo ėjo ir vyčių pakvies- 
aiesto tarybos nariai J. 
ley ir Fr. Vincent. Jie vi- 
I su lietuviais dalyvauja, 
byli lietuvių jaunimą, 
rišiąs atnašavo kleb. kun.

— Mar. Vasiliauskaitė 
tekėjo už Aleksandro Gravis. 
Liudijo Wm. Vasiliauskas ir 
Adelė Gustaitytė. Alyce Pet- 
rylaitė ištekėjo už Frank 
Hass. Liudijo John Sharkey 
ir Konst. Jurevičiūtė.

— Geg. 28 d. apkrikštyta 
Juozo ir Julijos (Žemaitytės) 
Levanduski duktė Julia. Birž. 
4 d. apkrikštyta Felikso ir 
Kotrynos (Kaminskaitės) Že
maičių duktė Diana.

— Geg. 25 d. palaidotas 
Kazys Česnauskas, biznie
rius, miręs geg. 22 d.

— Birželio 3 d. subdijako- 
nu įšventintas Domininkas 
Pocius, mūsų par. jaunuolis. 
Tą pačią dieną kunigu įšven
tintas Pranas Ignaciūnas, 
newarkietis.

— Kleb. kun. M. Kemėžis 
birželio 4 d. sakė pamokslą 
Newarko šv. Karoliaus Baro- 
miejaus bažnyčioje per kun. 
Pr. Ignaciūno primicijas.

— Mėnesiui pasidarbuoti 
atvyko kun. P. Barauskas, M. 
I. C.

— Kleb. kun. M. Kemėžis 
šią savaitę buvo išvykęs re
kolekcijų.

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

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bridgeporte skyrius au
kojo Waterbury įvykusioj 
Conn, konferencijoj 10 dol. 
Lietuvos reikalams. Turėjo 
savo susirinkimą, kur sutvar
kė kvietimus Bridgeporto 
draugijoms, kurios bus pa
kviestos į skyrių. Kadangi 
artinasi didesni darbai Lietu
vos gerovei, tad draugijos, ga 
vusios laiškus, galite išrinkti 
savo atstovus į skyrių, kur 
galėsime surengti Lietuvos 
spaudos 40 m. atgavimo pa
minėjimą, labai iškilmingai, 
pakviesdami gerus kalbėto
jus ir surengdami gražią mu- 
zikalę programą.

Būkime vieningi, ir paro
dysime kitiems savo darbo 
vaisius. O.

Rochester, N. Y.

Gegužės 21-23 d. buvo iš
kilmingi 40 valandų atlaidai. 
Buvo daug svečių kunigų. Pa
mokslus sakė kun. Skripka iš 
Binghamtono, kun. A. Petrai
tis iš Worcesterio ir kun. Pr. 
Aukštakalnis iš Niagara 
Fsflls.

Labiausiai visų dėmesį 
traukė gražiai išpuošti alto
riai, kurie skendo gėlėse, žva
kėse ir žibučiuose.

Sunkiai susirgo Bitinienė. 
Po operacijos jaučiasi geriau.

Švč. Panelės Loretto para
pija Brooklyne švenčia auksi
nį jubiliejų.

Sodaliečių suvažiavimas
Gegužės 28 d. čia buvo su

važiavusios sodalietės iš 
Hartfordo, Waterburio, An- 
sonios ir New Haveno. Daly
vavo arti 175 mergaitės. 11 
vai. kun. M. Pankus atnaša
vo šv. Mišias sodaliečių in
tencija.

Konferencija pradėta 2 v. 
salėje. Vadovavo vietos so
daliečių prefekte, Marijona 
Pavasariūtė.

Klebono kun. M. Pankaus 
įžanginė kalba apibudino 
svarbą tokių suvažiavimų 
tarp mūsų jaunimo; ragino, 
kad ir ateity įvyktų panašūs 
katalikiškos akcijos masiniai 
susibūrimai.

Kun. Dr. J. Bogušas savo 
kalboje papasakojo Sodalici
jos tikslus ir tikros sodalietės 
pareigas šiais laikais.

New Britaino ir Hartfor
do sodaliečių vaidinimėliai 
scenoje vaizdžiai apibudino 
šios kilnios organizacijos uni
versalumą, pobūdį, tikslus ir 
pareigas.

Pranešta iš atskirų sodali- 
cijų veiklos. Mergaitės susi
pažino, kas kiekvienoje para
pijoj veikiama. Išrinkta ko
misija, kurią sudaro dvi ats
tovės iš kiekvienos parapijos. 
Jos tikslas yra sutraukti So- 
dalicijų veiklą ir iš išrinkto 
New Britaine centro pateikti 
žinias, naujas veikimo mintis 
mūsų lietuvaitėm sodalėm. 
Antra šios komisijos pareiga 
bus tvarkyti ir priruošti ki
tų metų suvažiavimas, ši ko
misija pradės savo darbą spa
lių mėnesį. Nutarta pirmą sa
vo susirinkimą turėti Water
bury.

Adeline Rėkus pareiškė 
svarbą sodalietės asmeninio 
bei dvasinio išsilavinimo, kad 
galėtų kitus vesti prie tobu
lesnio ir kilnesnio gyvenimo 
per Sodaliciją ir jos nurody
tus komitetus.

Konferencija baigta Soda
licijos giesme „Kristui Kara
liui”.

4:00 vai. įvyko iškilminga 
ir ypatingai įspūdinga proce
sija, giedant Marijos litani
ją bažnyčioje. Švč. Panelės 
stovylą apvainikavo prefek
te M. Pavasariūtė, o jos pa
lydovės Ona Valinčiūtė, Ale
na Jenišionytė, Irena Bra
zauskaitė ir prefektės iš 
Hartford, Ansonia ir Water
bury sudėjo puokštes gėlių 
prie Marijos stovylos. Baž
nyčia buvo pripildyta ir visi 
jaudinosi gražiomis lietuviš
komis giesmėmis. Kleb. kun. 
E. Gradeckio pamokslas buvo 
pilnas nuoširdžios meilės prie 
dangiškos Motinos. Įrašyta 
šešios naujos narės prie So
dalicijos ir pasiaukojimo ak
tas prefektės atkalbėtas už 
visus.

Po pamaldų visos susirin
ko bažnytinėj salėj, kur jau
nų moterų Guild suruošė jau
kias vaišes. Salė ir stalai sko
ningai sutvarkyti ir gausūs 
valgiai neužilgo dingo. Kun. 
J. Matutis ir Petronėlė šilin
gaitė labai sėkmingai prave
dė pasilinksminimo progra
mos dalį. Ypatingai padarė 
didelį įspūdį, „Roosevelt Ju
nior High Glee Club”, kurių 
tarpe dainavo 10 mūsų Soda-

lių lietuvaičių ir „Marianet- 
tes”, meniškų šokių grupė, 
kurių tarpe randasi mūsų C. 
Valinčiūtė. Viešnios Sodalės 
irgi nesigailėjo parodyti savo 
gabumų ir „Amateur Hour” 
dalis labai gražiai pavyko.

Sodalietės išsiskirstė links
mos, patenkintos, pilnos gra
žiausių atsiminimų. Ilgai 
skambės kilnūs žodžiai, gies
mės, dainos ir jaunystės 
džiaugsmo juokas jų mintyse 
ir širdyse.

Nuoširdžiai dėkojame vi
soms rengėjoms, visiems, ku
rie kaip nors prisidėjo prie 
šios gražios iškilmės, o ypač 
visoms, kurios nesigailėjo nei 
laiko, nei vargo atvykti į Šv. 
Andriejaus parapiją. Kur vie
nybė, ten žydi stiprybė.

Tarus žodį provincijolui 
kun. J. Jančiui, prelatas J. 
Ambotas įteikė diplomus, o 
studentų vardu atsisvekini- 
mo kalbą pasakė E. Dzura.

Iškilmės, kurioms vadova
vo kun. Dr. V. Andriuška, bu
vo baigtos rėkt. kun. Dr. J. 
Vaško kalba ir Lietuvos him
nu.

Svečiavosi Anna Kaskas
Pereitą savaitę Mariana

poly lankėsi Metropolitan 
Operos dainininkė Anna Kas
kas. Tarp kito ko, ji atvežė 
gražių lauktuvių čia besiilsin
čiam prelatui J. Ambotui.

Esant gražiam orui, čia ir 
daugiau svečių užsuka. Nese
niai buvo atvažiavęs Dėdei 
Šamui kapelionu tarnaująs 
kun. J. Vosylius, M. I. C. Jis 
dabar ilsis Newport, R. I. po 
ilgesnio buvimo Pacifiko sa
lose.

Kun. Dr. K. Urbonavičius 
atvažiavo

Ir šiemet Marianapoly va
saroja lietuvių uolusis žurna
listas, rašytojas, poetas kun. 
Dr. K. Urbonavičius. Po žie
mos jis ktrodo gerai ir pilnas 
darbščios nuotaikos, kaip ir 
visados.

Newtown, Pa.

Marianapolis
Mokslo metų pabaiga

Birželio 4 d., Marianapoly 
buvo gražios iškilmės. Tą die
ną buvo baigti mokslo metai 
ir išdalinti diplomai. Ta pro
ga suvažiavo gausokas būrys 
svečių.

Iškilmės buvo pradėtos mi- 
šiomis, per kurias Mariana- 
polio koplyčia buvo pilna 
žmonių. Mišias laikė kolegi
jos rektorius kun. J. Vaškas, 
o asistavo kun. V. Andriuška 
ir kun. J. Kuprevičius. Pa
mokslą pasakė prel. J. Am- 
botas.

2 vai. po pietų įvyko diplo
mų įteikimo aktas. Iš viso 
šiemet Aukštesniąją Mokyk
lą baigė aštuoni mokiniai, ir 
dar keletas — kolegijos jau
nesnįjį skyrių.

Sugiedojus „Star Spangled 
Banner”, stiprų ir jautrų žodį 
baigiantiems tarė advokatas 
A. Mileris. Po jo kalbėjo bai
gusieji, atsisveikindami su 
mokykla. Lietuviškai kalbą 
pasakė P. Žarkauskas, kuris, 
tarp kita ko, buvo tolimiau
sias Marianapolio mokinys 
šiais metais, nes gimęs Ne- 
braskoje. Angliškai kalbėjo 
E. Slanina ir prancūziškai — 
G. Cotnoir. Po jų Marianapo
lio žinomiausias dainininkas 
studentas J. Nadzeika sudai
navo dvi lietuviškas dainas, 
broliui J. Baniui akompanuo
jant.

Vėl pasirodė baigusieji mo
kiniai. W. Scalise perskaitė 
klasės testamentą, V- Eidin
tas papasakojo pranašystes, 
mėgindamas atspėti kiekvie
no ateitį, o R. Balnis įteikė 
klasės auką, kad už ją būtų 
nupirkta enciklopedija Ma
rianapolio knygynui kun. Jo
no Navicko vardu.

Toliau su daina išėjo E. 
Page, buvęs kolegijos auklė
tinis. Jis taip pat buvo giedo
jęs koplyčioje per mišias. 
_______

Juozapo Marijos Vila
Aukštesniosios mokyklos 

mokinės, baigusios mokslo 
metus ir besiruošdamos ap
leisti vilą vasarai, mus pra
džiugino savo muzika. Pa
ruoštos darbščios gabios mu
zikės Seselės Eleonoros, da
vė puikią atestaciją apie sa
vo sugebėjimus. Iš 23 studen
čių skambinančių pianu yra 
9: vienerių metų mokslo Mi
riam Putarok ir Dorothy Mc. 
Carty, dvejų metų — Adele 
White ir Marie šilkauskas, 
trejų metų — Lorete Shgž- 
das ir Gertruda Mikutis, ket
vertų metų — Helen Matečiū- 
nas, Maryrose Baginski ir 
Amelia Pūkas.

Pradėta skambinimu pirma
mečių mokinių, užbaigta ket- 
virmečių, paskučiausiai ir 
vikriausiai skambino A. Pu- 
kaitė. Viskas atlikta atminti
nai — be gaidų, nors ne vie
nai teko ilgokai pagroti.

Matyti, įdėta daug darbo 
tiek mokytojos, tiek studen
čių, iki išmoko taip vikriai ir 
dailiai piršteliais bėgioti ir 
šokinėti po klavitūrą. Tas 
džiugina širdį ir sykiu baimė 
ima, kad mergaitės, tiek triu- 
siusios ir aukojusios daug lai

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Reikalauja paaiškinimo
Automobilistas (policinin

kui) : — Meldžiu pasakyti, 
kodėl mane sustabdei? Gal 
pergreit važiavau?

Policininkas: Gal būt, tik
tai tamsta per žemai lėkei.

Dėkui
Sodintojas (teatre): — Gal 

ponia nori atsisėsti orkestre?
Ponia: — Dėkui. Mano sū

nus groja saksofoną. Aš ne
moku jokio instrumento gro
ti.

Dabar žino
Mokytoja: — Kas žino, kur 

auga pipirai?
Elenutė: — Aš žinau.
Mokytoja: — Tai gerai. Pa

sakyk vaikučiams.
Elenutė: — Mano mama 

žino, kur visi pipirai auga. 
Vakar ji supykusi ant manęs 
sakė: „Aš tau parodysiu, kur 
pipirai auga”.

Skuty kloję
Nuplikęs žmogelis sėdi bar

zdaskučio kėdėje ir kalba: — 
Tamsta turėtum imti mažes
nę kainą už mano plaukų kir
pimą, kadangi turiu jų labai 
mažai.

Barzdaskutys: — Visai 
priešingai. Iš Tamstos imu ne 
už kirpimą plaukų, bet už 
ieškojimą likusių plaukų.

Nereikia rūpintis
Pacientas: — Ponas dakta

re, sakykime, ši operacija 
nebus sėkminga?

Daktaras (norėdamas būti 
linksmo veido) — A, neleisk, 
kad tokis rūpestis tamstai 
sukeltų neramumo. Jei opera
cija nebus sėkminga, tamsta 
nesužinosi, o ko nežinai, tai ir 
neskaudės.

Pranas Bekampis.

ko, neapleistų muzikos, iš mo
kyklos išvažiavusios. Muzika 
švelnina jausmus, žadina ir 
lavina širdies polėkius, tačiau 
dažnai, atsiradus naujiems 
siekiams, kitiems interesams, 
pasikeitus gyvenimo aplinku
mai kilnieji jausmai pranyks
ta ię tuomet sudiev jaunystės 
idealams.

Tenka palinkėti, kad stu
dentės neapleistų ir toliau 
muzikos. Muzika lavina žmo
gaus sielą.

Mokyklos vadovybei garbė, 
kad daro pastangas mergai
tes auklėti kilnioj dvasioj.

Brooldyno Lietuviai Graboriai 1

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y. *

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
x Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1'158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEvvtovvn 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS > 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO APYLINKES

NOVENA Į ŠV. ANTANĄ.
Birželio 5-13 Dienomis

ATSIMAINYMO V. J. BAŽNYČIOJE
MASPETH, N. Y.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

LIETUVIŲ DIENA
SEKMADIENĮ

Liepos-July 9,1944
KLASČIAUS - CLINTON PARKE IR SALEJE

Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 1 VAL. POPIET

Programa nuo 4 vai. Šokiai nuo 6 vai. vak.

ŠOKIAMS GROS A. PAVYDŽIU ORKESTRAS

LANKĖS PIRMININKAI

Šią savaitę New Yorke 
svarbiais reikalais lankėsi 
Leonardas Šimutis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. Turėjo visą eilę pasi
tarimų.

Tuo pat laiku lankėsi ir 
kun. Dr. Juozas B. Končius, 
Bendrojo Lietuvai Šelpti Fon
do pirmininkas.

MIRĖ AP. PETRAUSKIENĖ

Birželio 4 d., po trumpos 
ligos, mirė Apolonija Pe- 

“trauskienė, 58 metų amžiaus, 
gyvenusi 69-46 184 Str., Flu
shing.

Velionė giliame nuliūdime 
paliko vyrą Joną, sūnus: kun. 
Antaną (Apreiškimo par. vi
karą), Joną ir Petrą ir dukte
rį Josephine.

Iškilmingai palaidota bir
želio 7 d. iš Angelų Karalie
nės par. bažnyčios, kur gedu
lo mišias atlaikė velionės sū
nus, kun. Antanas Petraus
kas.

Visai velionies šeimai reiš
kiame nuoširdžios užuojau
tos.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. St. Aromiskis.

I

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, birželio 11 
d., Šv. Vardo draugijos vyrai 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Visi 
parapijos vyrai prašomi daly
vauti kartu. Susirinkimas 
bus tuojaus po 9 vai. mišių 
parap. salėje. Kviečiami visi 
vyrai prisirašyti prie šios 
garbingos draugijos. Lauksi
me.

Birželio 4 d. LRKSA. 134 
kuopos susirinkime paaiškin
ta svarba gauti daugiau nau
jų prie kuopos narių. Seiman 
(liepos 24-26 d. d.) išrinkti 
atstovai J. Tumasonis ir M. 
Varneckis, kuriems įduota 
nurodymai Susivienymo ge
rovės veiklai.

Birželio 13 d. yra Šv. An
tano diena. Sveikiname visus 
Antanus vardinėmis. Čia pri
simename, kad mūsų jauna
sis kunigėlis, kun. Antanas 
Masaitis, tą dieną mini savo 
šv. Globėjo šventę. Jo vardi
nėms ir vienerių metų parapi
joj darbui atžymėti, dr-jų vei
kėjai rengia pietus, kurie bus

Radio Voice of
1 p.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

the Lithuanians
M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX. 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

RYTAIS: Novena lės Mišios 8 vai. (Sekmadienį 9 vai.).
VAKARAIS: Novenos maldos, pamokslas ir 

Palaiminimas 7:30 vai. (pirmadienį 7:00).
Pamokslus sakys kun. Jonas Balkūnas.

KASDIEN MALDOS UŽ LIETUVĄ IR UŽ 
PARAPIJOS KAREIVIUS

TVASKŲ SUKAKTIS

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

birželio 13 d. tuojaus po iškil
mingų mišių, apie 11 vai., pa
rapijos salėje. Pietums bilie
tas $1.50. Spėjama, kad daug 
parapijiečių susirinks.

Šį sekmadienį, birž. 11 d., 
mūsų parapijos vaikučiai eis 
prie pirmos šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu. Juos pri
rengė sesutės pranciškietės.

Šį sekmadienį po 11 vai. 
mišių bus iškilminga procesi
ja bažnyčioje. Dalyvaus mo
terų draugijos su vėliavomis, 
sodalietės ir parapijos mo
kyklos vaikučiai. Suma bus 
prie išstatyto švč. Sakramen
to. Bus tai iškilmingas Dievo 
Kūno šventės paminėjimas.

Mūsų parap. draugijų vy
rai jau pradėjo platinti Lietu
vių dienos — liepos 9 d. do
vanoms bilietus. Susiv. nariai 
noriai perkasi juos ir parduo
da.

Parapijos choras, muz. Pr. 
Dulkės vadovaujamas, pas
kutiniame susirinkime išsi
rinko valdybą: dvasios vadas 
kun. Ant. Masaitis, pirm. Al. 
Pranys, vicepirm. K. Lesevi- 
čius, sekr. St. Lengirdaitė, 
ižd. G. Stančaitė. Birželio 17 
d. choras turės savo draugiš
ką vakarėlį.

Pas sąjungietes
Moterų S-gos 24 kuopa dė

koja Kirveliams ir Butaus- 
kams už suruošimą savo na
muose kauliukų žaidimo pra
mogos, kuri kuopai davė gra
žaus pelno. Dėkoja ir visiems 
atsilankiusiems.

Serga Dom. Levanavičienė, 
gyv. 69-34 Grand Ave., Mas- 
pethe. Sąjungietes prašomos 
aplankyti.

Kuopa sveikina savo buvu
sią pirm. Anelę Tvaskienę, 
sulaukusią su savo vyru Jonu 
vedybinio gyvenimo 30 metų 
sukakties. Ilgiausių jiems 
metų!

Motinos džiaugsmas
Labai džiaugiuos, kad kun. 

Ant. Masaitis leidžia laikraš-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

_______________________________________________________

Kun. Ant. Masaitis,
Angelų Karalienės par. vika
ras. Jo vardinių ir parapijoj 
vienerių metų darbo proga, 
birželio 13 d., antradienį, par. 
salėje ruošiami pietūs (tuoj 
po 10 vai. mišių).

tėlį, anglų ir lietuvių kalbo
mis, skiriamą parapijos ka
riams. Perskaičiau vieną nu
merį, važiuodama iš bažny
čios. Vienas straipsnis buvo 
apie motiną ir sūnų, pasida
rė graudu. Bet kitas straips
nis pradžiugino.

Tikrai remtinas kun. Ma- 
saičio darbas. Juk to laikraš
tėlio žinelės labai brangios 
kariams. Sugrįžę į namus ka
riai to niekada neužmirš. Aš 
tikiu, kad šis laikraštėlis vis 
gerės, tiktai reikėtų paremti. 
Ypatingai karių motinos ga
lėtų paremti.

Kario Motina

ŠIRDINGA PADĖKA

Anelė Civinskienė nuošir
džiai dėkoja visoms savo 
draugėms, atjautusioms ją 
jos sveikatai nusilpnėjus. Ji 
dėkinga Marcelei Stelmokie- 
nei už priežiūrą, krikšto duk
relei Onutei Visockaitei už 
gėles, aplankiusioms ją O. 
Matusevičienei, Barb. Ado
maitienei, Magd. Jasulaitie
nei, Petr. Stravinskienei, M. 
Putinienei, St. Subatienei ir 
M. Jeruševičieriei.

B. J. P.

SVARBŪS SUSIRIKIMAI

Šv. Jurgio draugijos pus
metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 7 d., 7:30 
vai. vak. piliečių klubo salė
je. Bus renkama dalis val
dybos.

Degtinės gamintojai Ame
rikoje, kaip praneša iš Wa
shington©, turi degtinės savo 
sandėliuose daugiau negu ka
da anksčiau turėjo, bet jie lai
ko ją laukdami aukštesnių 
kainų. Valdžia imasi priemo
nių priversti degtinės gamin
tojus leisti žmonėms pirkti, 
nes butlegeriai vėl kelia savo 
ragus ir nuodija žmones.

Siuvyklai Reikia:
Guzikų siuvėjos ir pres- 

mano vyriškiems apsiaus
tams.

S. M. KARVELIS
45 Roebling Str. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2494

Anelė ir Jonas Tvaskai bir
želio 4 d. minėjo vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukaktį. 
Ryte buvo mišios Angelų Ka
ralienės bažnyčioje jų inten
cija, o po to pietūs par. salė
je.

Pietus malda pradėjo ir sa
vo sveikinimus pareiškė kleb. 
kun. J. Aleksiūnas. Pietuose 
buvo daug svečių, Tvaskų gi
minių ir draugų.

Tvaskai yra ilgamečiai 
„Amerikos” skaitytojai ir rė
mėjai. An. Tvaskienė visada 
artimai pagelbsti visose pra
mogose, kurios tik skiriamos 
„Amerikai”. Jie yra išauginę 
tris dukteris ir vieną sūnų, 
kuris yra kariuomenėje.

Sveikiname jubiliatus, lin
kėdami jiems daug laimės, il
giausių metų.

35 KP SĄJUNGIETĖMS

Mot. S-gos 35 kuopos susi
rinkimas bus šį sekmadienį, 
tuojau po sumos, šv. Jurgio 
par. salėje. Visos narės pra
šomos ateiti, užsimokėti savo 
mokesčius prieš vasaros kar
ščius.

KRIAUČIAI RINKS NAUJĄ 
VALDYBĄ

Lietuvių kriaučių 54 loka- 
lo birželio susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir de 
legatas. Tai labai svarbus su
sirinkimas — jis bus birželio 
23 d. penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Visi kriaučiai turėtų jau 
dabar įsidėmėti šią dieną ir 
būtinai dalyvauti.

KRIAUČIŲ PIKNIKAS

Brooklyn© lietuvių kriau
čių 54 lokalo piknikas bus 
liepos 22 d., šeštadienį, Dex
ter parke. Rengėjai prašo 
kitas draugijas neturėti sa
vo pramogų, o dalyvauti 
kriaučių piknike.

MIRĖ

Šiomis dienomis mirė šie 
lietuviai:

Ona Varnienė, 56 metų, 
gyv. 1728 Grove Str., Brook- 
lyne. Palaidota birželio 7 d. 
iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios.

Jonas Lazauskas, 63 m., 
gyv. 6214 83 Str., Elmhurste, 
mirė birželio 5 d. Laidojamas 
birželio 10 d. iš Angelų Kara
lienės par. bažnyčios. Paliko 
žmoną Frances, sūnų karį 
Edvardą ir dukterį Mildredą.

Brooklyno pašto vedėjas 
praneša, kad daug siuntinių 
siunčiamų į užrubežį kariams 
yra labai prastai surišti ir 
daug jų pasiekia karius tik 
kaip subirę skuduriai. Pata
ria daiktus siųsti tvirtai, sto
ro popieriaus dėžėse.

Brooklyne 350 gydytojų 
nubausti už nusižengimus ne
teisėtai išgaunant apdraudos 
pašalpas.

i
STaggr 2-1454 £
F. GRAŽYS ir SŪNUS ’ | 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų iš- s? 
lyginimą, plasteriavima, šaligat- 

įjį vių cementavimų ir Irt. darbus. $
293 MAUJER ST., *

$ BROOKLYN 6, N. Y.

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta |

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

NAUJA
PARDUOD
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•j buvo Vė
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AMERIK
LIETI

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALI)AIMV PALOGiUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

KELIONĖ SIUVĖJU SUVAŽIAVI
Chicagoje La Salle stoty 

buvom per pietus. Taxi kaip 
bematant pristatė į Hotel 
Sherman. Bet kur mudu su 
Leonu iškęsim ten būti! Iki 
konvencijos buvo pusantros 
dienos, tad telefonuojam į 
„Draugo” redakciją.

Iš įpratimo dėjau nikelį į 
automatinį telefoną, bet apa
ratas neveikė. Tada sakiau 
Leonui pabandyti savo lai
mę, bet ir jam tas pat išėjo. 
Pasiklausėm ir sužinojom, 
kad reikia nusipirkti apskri
tą bliekutę. Mat, tik su ja ga
lima telefoną atidaryti...

Telefonavom ir suradom L. 
Šimutį, vyriausią „Draugo” 
redaktorių, ilgai gyvenusį 
Brooklyne. Tuoj ten ir nuva
žiavom. Leonardas supažindi
no su Andriu Daugirda ir ki
tais.

Kadangi aš buvau įgaliotas 
Dariaus-Girėno komiteto pa
siteirauti apie jau pastatytą 
chicagiečių paminklą, tai 
man rūpėjo jį pirmiausia pa
matyti. Leonas Šerkšnys va
žiavo pas vaišingus Aleliū- 
nus ir, vos mums papietavus, . 
p. Daugirda parodė McCor- 
miko ūkį, fabrikus. Sugrįžus 
parodė „Draugo” spaustuvę, 
Aušros Vartų bažnyčią, čia 
visai netikėtai susitikau su 
kun. Dr. K. Rėklaičiu, su ku
riuo tik mažiukai matėmės 
Marijampolės mokykloje. At
vyko O. Aleliūnienė ir mus 
visus nuvežė su savo automo- 
bilium į Marquet parką prie 
Dariaus-Girėno paminklo.

Dariaus-Girėno paminklas 
nepanašus į paprastus pamin
klus. Iš toliaus žiūrint šonu 
atrodo nuskliaustu kampu. 
Tai vaizduoja stovintį lėktu
vą. Priešakyje turi išgaubi
mą, viršui žemės globusas; 
pažymėta: New York, Atlan
tas ir Lietuva, Kaunas; že
myn išgaubimų balkonas su 
įrašais tarpe rėmų: Darius 
1897-1933; Girėnas 1895- 
1933. Įrašyti jų pasiaukojimo 
žodžiai: „Šį savo skridimą 
skiriame ir aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva”. Paminklas Į 
padirbtas iš raudonojo gra
nito, apie 24 pėdų aukščio, 12 
pėdų pločio ir apie 33 pėdų il
gio. Stovi priešaky parko, kur 
tik namų savininkų apie 1,- 
200 gyvena, čion yra lietuviš
ka parapija, lietuviška ligo
ninė ir, kas svarbiausia, čion 
lietuvius sutraukė darbas pa
sišventėlio a. a. kun. A. Sta- 
niukyno, kuris įkūrė Šv. Ka
zimiero lietuvių sesučių vie
nuolyną, kurio namai čia uži
ma apie 10 akrų žemės daržą, 
o jo priešakyje pastatas vie
nuolyno. Daugiausia vietos 
užima akademija. Akademi
jos geros lietuvaitės Sesutės 
mus nuoširdžiai priėmė ir 
mokyklos kambarius parodė. 
Turi įvairius skyrius; moko 
lietuvių, anglų, prancūzų, vo
kiečių, ispanų, lotynų kalbas, 
turi didelį kambarį lietuviš
koms knygoms. Prie mo
kyklos turi koplyčią ir salę. 
Akademija turi 500 studen
čių, didžiumoje lietuvaitės. 
Kitos studentės yra iš 20 tau-

tybių; šįmet gavo vien 
dukę.

Parodė ir sodą. Vien 
belies trišakėje raudo 
turi lizdelyje padaiguo 
vo kūdikį ir šalia dar’ 
kiaušinėlį. Mums dirst 
į tą paukštytę, tuoj jos 
mus apibarė.

Turi seselės ir bičių, 
viena tuoj mane „pažino’ 
ko, kaukazietės, labai s 
kios bitės. Turi daržovilį 
žą, kuriame yra graži 
Motinos statula. Tam pa 
darže namas kur gyvena 
B. Urba. P. J. Mo
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Kreipkitės:

Joseph Vastiin
Real Estate Insura

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-167
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NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias 
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FOTOGRAFA
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