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Penktadieniai! tį ,p0S Ketvirtoji, 
garba kritusiems. 
*čios jų pastangos, 
nsuolių netrūksta.

PRANCŪZIJOJ ŽUVO 
JONAS ŽELVIS

s IV PALOCllIJ
WSIOS RŪŠIES
i, Kava, Arbata, Hot Chocolę 
KARIENE
nle iš geriausios Smetonų ? 
ims priimami užsakymai 

zas Cinkus

lietu- 
orga- 
ir pa- 
.s su- 
dienį, 
ikare, 
i0 Ja- 
je Ni- 
Hills,

e „Amerikos” laidoje 
te labai įdomų praneši- 

GeriauĖuJ^urį L. K. Federacijos 
los Biurui atsiuntė iš 
*s vyskupas P. Būčys. 
Tanešimas liečia nuos- 

Brooį 3 regėjimus Girkalnio 
tkaimyje, Raseinių a- 

laik cėje, netoli gražiosios 
sos upės.
įpė Girkalnio gyventojų 
i matė nepaprastą regi-

tu su- 
šiame 

los vė- 
lacijos 
namų 

iriai ir 
1 savi- 
jūtinai 
į susi-

bės paskelbimo^ Fs Pasirodė Dievo Mo
jimas rado ata Pasisakiusi esanti Gai- 
dono spaudoT ^mo Motina ir Pažadė- 
gražiai Londoį, 
smukimą apr^ 
Herald”, smnjį 
proga pasakyti 
priimtas rezolit 
juvo pąreikstas; 
sistatymas prig 
rusų dominarir 
ir stiprios viltyi 
va bus neprikį;

Laikraštis p. 
liepė apie lids ikrai galėjo įvykti. 
Londone ir gėri — • ----
kų dainų grožį

Šiomis dienomis gauta ži
nia, kad Prancūzijoje, Sąjun
gininkų įsiveržimo metu, kau
tynių lauke žuvo brooklynie- 
tis karys Jonas želvis.

Velionies tėvai yra šv. Jur
gio parapijiečiai. Birželio 28 
d. šv. Jurgio par. bažnyčioje 
už velionies vėlę buvo atlai
kytos trejos gedulingos mi
šios.

A. a. Jonas želvis bus bene 
pirmas brooklynietis lietuvis 
karys, kritęs Prancūzijos lau
kuose už viso pasaulio laisvę.

Liiidintiems jo tėveliams 
reiškiame nuoširdžios užuo
jautos.

ildyba.

depar-
» žuvu-1 navimas

tis, ki- 
Jonnec- 
iržemio

KAS

skleisti savo malones ne 
jūsų (lietuvių) tautai,

;visam pasauliui”.
ikai gal sypsosis is šio 
Šimo. Tikintieji giliai 
ąstys. Bažnyčia apie šį 
Lietuvos Globėjos, Gai
lumo Motinos, apsireiš- 
savo žodžio dar netarė, 
ii tiriami, bet jau da- 
alime visai nuoširdžiai 

kad aprašomi regėji-

Roma Valoma 
Nuo Fašistą

Generolas Ike Eisenhower,

Cherbourgas Jau Paimtas
RESPUBLIKONAI PASIRINKO DEWEY

pos Ketvirtąją minėsi- 
ivo šalies nepriklauso- 

DADBIY s šventę. Jau treti me- 
tAKDIu ai ją švęsime karo sū- 

bse, kuriuosna mūsų ša- 
vo įtraukta įžūlių ir pa-

Roma. — Pulk. Charles A. 
Poletti, Romos kariškas val
dytojas, pradėjo apvalyti Ro
mą nuo buvusių fašistinių pa
reigūnų. Apie 3,750 tarnau
tojų atleista, 198 suimti.

Suimtųjų tarpe yra Pietro 
Caruso, buvęs Romos polici
jos viršininkas, kurs pagelbė
jo naciams terorizuoti italus.

Geri, pigūs, 
mai: priešų.'

kriau
nas bus 
nį, Dex-

prašo 
rėti sa- 
alyvauti

VIMAS

Cherbourgh. — Birželio 27 
d. Amerikos kariai užėmė 
Cherbourg© miestą ir uostą. 
Tai pirmas didesnis prancūzų 
miestas, kurs išlaisvintas iš 
nacių. Po kelių valandų ame
rikiečių dalinių vadas gen. 
Collins miesto tvarkymą pa
vedė prancūzams.

Cherbourg krito po didelio 
vokiečių priešinimosi. Teko 
kovoti ne tik priemiesčiuose, 
bet ir kiekvienoje Cherbour- 
go gatvėje. Pagaliau vokiečių 
generolas Schlieben ir admi
rolas Hennecke pasidavė su 
keliais šimtais likusių karių. 
Nelaisvėn pasidavęs Schlie
ben atsisakė įsakyti vokiečių 
kariams sustabdyti beprasmį 
priešinimąsi.

Gen. Collins anksčiau kovo
jo Gvadalkanale. Tai kovose 
užgrūdintas karys.

Cherbourg© paėmimas da
vė Sąjungininkams reikalin
gą uostą.

Prancūzijos fronte Sąjun
gininkai į nelaisvę yra paė
mę per 32,000 priešo karių.

Rytiniame prancūzų žemės 
fronte sėkmingai žygiuoja 
anglai, kurie mėgina apsupti 
vokiečius Caen apylinkėje. 
Čia vystosi vienos didžiausių 
kautynių.

Chicago. — Respublikonų 
partijos konvencija, prasidė
jusi birželio 26 d., užsibaigė 
birželio 29 d. Svarbiausiais 
kalbėtojais buvo Kaliforni
jos gubernatorius Warren, 
buvęs prezidentas Hoover, 
Kongreso atstovė Clare 
Boothe Luce ir respublikonų 
Kongreso atstovų vadas Mar
tin.

Visų kalbėtojų pareiški
mai buvo nukreipti prieš pre
zidento Roosevelto adminis
traciją. Savo priimtoje pro
gramoje respublikonai pasi
sakė, kaip jie žiūri į įvairių 
klausimų tvarkymą.

Partijos programa buvo 
iš anksto paruošta rezoliuci
jų komisijos ir priimta be jo
kių pakeitimų. Konvencija vi
siškai nekreipė dėmesio į 
Willkie pareiškimą spaudoje, 
kur jis pasisakė, kad respu
blikonai turėtų griežčiau ir 
aiškiau pasisakyti tarptauti
nio bendradarbiavimo klau
simu, o ne pasitenkintų tik 
vien tuščiais žodžiais.

Respublikonų nominacijos 
prezidento kandidatūros dau
giausia siekė Ohio guberna
torius Bricker. Jis vedė pla
čią agitaciją, apvažinėjo dau
gumą valstybių, ieškodamas 
respublikonų pritarimo savo 
kandidatūrai. Uoliai rūpinosi 
ir buvusio Minnesotos guber
natoriaus Stassen kandidatū
ros rėmėjai. Bet visus nustel
bė New Yorko 
riaus Thomas E. 
lininkai.

Nors Dewey
skelbėsi nesąs kandidatu ir 
nesiekiąs nominacijos, tačiau 
respublikonų partijoje jo ša
lininkai buvo paruošę tokią

Vyriausias Sąjungininkų kariuomenės Europoje va
das, kurio vadovaujami kariai sėkmingai įsiveržė į 
Prancūziją. Ryšium su penktos karo paskolos vajum, 
gen. Eisenhower išleido atsišaukimą į Amerikiečius, 
prašydamas remti kariškas pajėgas bonais. Apie vajų 
savo pareiškime ,tarp kitko, generolas Eisenhower 
taip pasakė: „Pilnas vajaus pasisekimas sutiks kovos 
laukuose karių pritarimą, ir tai bus atkartotas įrody
mas, kad visi amerikiečiai yra vienas tvirtas pasiryži
mo frontas šiame didžiajame kare. Mes visi giliai ti
kime, kad pasaulis greit bus sugrąžintas teisingai 
taikai. Kol, su Dievo pagalba, mes pasieksime savo 
sapnų įvykdymo, kiekvienas turime be atodairos siek
ti priemonių ir būdų savo šalies tarnybai padidinti. 
Šiuo metu tai mes galime padaryti pirkdami bonus”.

dirvą, kad nebuvo jam stip
raus pasipriešinimo. Ir taip 
birželio 28 d. respublikonai 
savo partijos vyriausiu vadu, 
prezidento rinkimams kandi
datu išsirinko gubernatorių 
Thomas E. Dewey.

Gubernatoriaus Dewey no- 
minavimo priešaky stovėjo jo 
artimi bendradarbiai New 
Yorke — Sprague, Jaeckle 
ir Brownell. Viešą nominaci
jos kalbą pasakė Nebraskos 
gubernatorius Griswold.

paliekant patiems Lietuvos 
žmonėms tvarkytis. Vietoj to 
— jie čiulpė ir siurbė Lietu
vos gyvybės syvus, jie siautė 
po visą kraštą, jie kalino at
spariausius Lietuvos žmones, 
jie žudė patriotus.

Ne! Lietuvio neapgaus joks 
tironas, nors ir melodingiau- 
sia lakštingala jis pragystų!

LIETUVOJ MIRĖ VLADAS STAŠINSKAS
------------------------------------------------------------------------- 4* -

RUSAI ATSIĖMĖ VITEBSKĄ ORŠį•riklausomybės šventė 
Apdraudžia n tipriau sutelkti visus a- 
. x- ~e£įus didžiajam žygiui 

|ičiau sutriuškinti japo- 
hacių pajėgas, užtikrin- 
Higždėtosibs vėliavos 
iii saugumą ir grąžin- 
^ergtoms tautoms lais- 
nepriklausomybę.
pos Ketvirtoji būdavo 
ia ir Lietuvoje, kurios 
bs niekada neužmirš, 
bnerika buvo ir yra ma- 

p, .gtautų tikra draugė ir 
UCHieDUjėja. Ir šiemet Lietuva 

,jins Liepos Ketvirtąją.
Amerika iš visų Jun- 

| Tautų be jokių nuolai
di -40-'’|aiko lietuvių tautos tei- 

,isvę ir nepriklausomy

ko prašo. Apfc 
rinu) ir žmona

Kreipkitės: I
• .....

Josephs
Real Estas 

496 Grand St, &
Tel EVtir

Y. ir N. 
magų iš- 
ikmadie- 
., puikia
me Liber- 
ell Avė., 
ia 2 vai. 
ai. p. p.; 
A. Pavy-

maloniai 
išvažiavi- 
jau įrodė 
įruoštose 
šį kartą 

kad nuo- 
ko.

Bonai ir 
ysis gin- 
prisideda- 
rikos sau- 
asaulį, už

i ir pres- 
apsiaus-

ELIS
Str;

i 7-2494

SŪNUS 
RIAI 

ui sienų iš- 
n:i, šaligat- 
Irt. darbus.
ST., 
N. Y.

Jackson H&

NE^-piet Liepos Ketvirtoji 
Jlinima stipresniu pasi- 

"Tu. Šiemet mūsų vėlia- 
—=>vėsuoja pasauly žymiai 

|au vietų: šiandie ji, pa
tinai, visai netoli Filipi
nų ir Japonijos; ji šian- 
ergsti amžinąją Romą; 
jja Paryžiaus kryptimi, 
pos Ketvirtąją nulen- 
galvas pagarbai už vi- 
įvusius karius, siųsda- 
ddos atodūsius prie Die
gto, kad Jis būtų gai- 
gas kritusioms ir dar 
fatiems kovos lauke, 
fo malonės išsilietų vi
lnoni j ai, jog ji greičiau 
faktų pergalės ir teisin- 
įikos.

Birželio 23 d. „Sandara” 
paminėjo savo gyvavimo 30 
metų sukaktį. Ta proga „San
dara” išėjo gerokai padidin
ta.

Sveikindami lietuvių spau
dos šeimos narį, susilauku
sio gražaus amželio, malo
niai pažymime, kad „Sanda
ra” uoliai dalyvauja bendra
jame Amerikos lietuvių dar
be Amerikos karo pergalei 
pagreitinti ir Lietuvos žmo
nėms pagelbėti nepriklauso
mybę atsteigti. Jos redakto
rius Mikas Vaidyla yra Ame
rikos Lietuvių Tarybos iždi
ninkas.

Lietuvoje Mirę
Žymūs Asmens

Iš Švedijos šiomis dieno
mis gauta žinia, kad, Lietuvo
je mirė adv. Vladas Stašins
kas, buvęs kelių Lietuvos vy
riausybių narys, Lietuvos 
banko valdytojas, vienas se
nesniosios kartos šviesiųjų 
lietuvių.

Velionis buvo gimęs 1874 
m. spalių 10 d. Damelių km., 
Žagarės par. Šiaulių apskr. 
Gimnaziją baigė Mintaujoj, o 
teisių mokslus Maskvoje. Nuo 
1902 m. pradėjo advokatauti 
Kaune.

Londonas. — Rusijos ka
riuomenės daliniai pradėjo

Baltgudijos fronte didelius 
puolimo žygius. Labai stam-

gubernato- 
Dewey ša-

Teikiamas f 
patikrinta
AKINIAI P 
kainomis pp 

SI įstaiga Istid

OPTOMETRY

394-398 Brt»W

įlyno radijas birželio 25 
kelbė, kad naciai Pabal- 
ralstybėse grąžiną bol- 
ų nusavintą turtą: ū- 
bramonės ir prekybos į- 
B. Estijoje jau esą gru

s' tikriesiems savinin- 
| turto 92 nuošimčiai,

Karšti I 
M!

Patogi
Su^Boje — 90 nuoš., o Lie-

DIDEUSj
veo^Į

41
■ BrooiT

b — 36 nuoš.
Bių „grąžinimų” tikslas 
laiškus — laimėti lie- 
| latvių ir estų pasitikė- 
į. Rusų armija artėja iš 
o Sąjungininkai žygiuo- 
zakarų, tad reikia gi pa- 
fati pavergtoms tau- 
įBet tuščios jų pastan-

HAv^'
R ALPJI tvokiečiams rūpėjo lie- 

huosavybių grąžinimas, 
•ėjo 1941 m. vasarą tuo- 
isidanginti iš Lietuvos,

Pastaruoju metu Lietuvo
je yra mirę eilė lietuvių tau
tos kultūriniame gyvenime 
pasižymėjusių lietuvių. Per 
neutralius kraštus atėjusios 
patikimos žinios praneša apie 
mirtį šių lietuvių:

Adv. Vladas Stašinskas 
(apie tai atskira žinia).

Amerikos lietuviams gerai 
žinomas Albinas Rimka, skai
tęs Vytauto Didžiojo Univer
sitete Kaune paskaitas sta
tistikos, ekonomikos ir finan
sų klausimais ir kartu dirbęs 
Lietuvos banke. Amerikoje 
buvo „Ateities” redaktorium.

Teisininkas Liudas Cipli
jauskas, prieš Pirmąjį Pasau
linį Karą aktyviai dalyvavęs 
lietuvių tautiniam judėjime 
ir priešcaristinėje veikloje, 
ypatingai aktyviai veikda
mas „Šviesos” draugijoje, už me buvo vidaus reikalų mi- 
ką 1908 metais kartu su Dr. nisteriu ir darbo ir maitinimo 

g K. Grinium, Dr. J. Staugai- ministerijos valdytoju. Vė- 
. ................... v ’ * liau buvo valstybės kontro

lierium. Bolševikams užėmus 
Vilnių, VI. Stašinskas buvo 
suimtas; bolševikų kalėjime 
jis išbuvo 6 mėnesius (Vilniu
je, Daugpily ir Smolenske). 
Kaunan grįžo 1919 m. liepos 
mėn., kur ir gyveno versda
masis advokatūra. Buvo vie
nas įžymiausių Lietuvos ad
vokatų.

Prof. V. Jurgučiui pasi
traukus iš Lietuvos Banko 
valdytojo pareigų, VI. Sta
šinskas buvo pakviestas nau
ju valdytoju. Vėliau buvo tei
singumo ministerių.

Bolševikams užėmus Lietu
vą 1940 m. birželio m., V. Sta
šinskas gyveno savo ūky, ne
toli Kėdainių. Lietuvoje liko 
žmona ir duktė, o sūnus, Vy
tautas Stašinskas, yra Lie
tuvos vicekonsulas New Yor
ke.

Vicekonsului Vyt. Stašins
kui, dėl jo mylinio tėvo mir- 

nuoširdžios

Tikinčiųjų žmonių niekini
mo, iš jų švenčiausių jausmų 
tyčiojimosi lenktynes vargu 
ar galėtų laimėti kitas lai
kraštis, nei Bostono „Kelei
vis”. Net ir dabar, kai ben- 
dran Amerikos lietuvių dar
ban yra įstojęs pats „K” re
daktorius, to laikraščio skil
tyse beveik kas savaitė pilna 
šlykščiausių pasityčiojimų iš 
tikinčiųjų nusiteikimų, iš čiu ir kitais buvo uždarytas 
garbingų dvasios vadų. i pusei metų Suvalkų kalėjime.

Birželio 21 d. „Keleivis” Besikuriančioje Lietuvoje bu- 
tyčiojosi iš „Amerikos” pra- vo Mariampolės Apygardos 
nešimų apie nuolatinių maldų Teismo Pirmininku, o nuo 
vajų Lietuvos laisvės intenci- 1943 m. Vyr. Lietuvos Tribu- 
ja. „K” savo ciniškumu taip n°l° Pirmininku.
toii nueina, kad net šneka,! Dr- juozas Ciplijauskas, 
jog tikinčiųjų lietuvių maldos Liudo brolis, taipgi aktyviai 
gali pakenkti Lietuvos nepri- dalyvavęs veikloje prieš caro 
klausomybei, nes maldingi j vajdžia, o nepriklausomos 
žmonės rodą savo tamsumą... Lietuvos laikais nuo 1923 m.

Kai žmogus šneka tokias į ištisą dešimtį metų buvo Vy- 
nesąmones, gaila ir rašalo ir tauto Didžiojo Universiteto 
popieriaus jam atsakinėti. Moterų Klinikos asistentu, o

Šioje vietoje neseniai buvo- nuo 1933 metų Klaipėdos 
me įdėję prezidento Roosevel- Raudonojo Kryžiaus ligoni- 
to maldą. Generolai Eisen- nės direktorium ir moterų 
hower ir MacArthur savo at- skyriaus vedėju, 
sišaukimus į karius svarbiau
siais momentais visada bai
gia kreipimusi į Dievą. Mes 
nežinome nė vieno įžymaus 
Amerikos valstybinio parei
gūno, kurs būtų bedievis ar 
bent tyčiotųsi iš maldos.

Tikrai gėda, kad lietuvių 
tarpe randa sau vietos toks 
tamsybių apaštalas, kaip 

I „Keleivis”.

Buvo antrosios Rusijos 
Valstybės Dūmos atstovas. 
Už atsišaukimą į lietuvius 
rusų teismas jį nuteisė vie- 
neriems metams kalėjimo 
Kaune (išbuvo nuo 1910 m. 
sausio 10 iki 1911 m. sausio 
10 d.). Karo metu gyveno Vil
niuje, kur daug veikė lietuvių 
visuomenėje. Susidarius pir
majam Lietuvos ministerių 
kabinetui, VI. Stašinskas ja-

visą laiką

Anglai Kovoja Prieš 
Lekiančias Bombas

Londonas. — Jau kuris 
laikas, kai vokiečiai siunčia 
pietinėn Anglijon skrendan
čias bombas, kurios lekia 
kaip lėktuvai ir sprogsta, kai 
nukrenta žemėn. Anglų prieš
lėktuvinė sargyba labai uo
liai naikina naująsias bom
bas padangėse.

Paskutiniu metu pakraščių 
sargybiniai pastebėjo, kad 
atlekia dviejų rūšių bombos 
iš Prancūzijos. Vienos rūšies 
bombos yra ketvirtainio pa
vidalo, o antros — tylesnės, 
greitesnės, turi ilgesnius 
apskritesnius sparnus.

LAIVŲ SĄSKAITA

ir

Iki šiol japonai kare neteko 
visokios rūšies laivų 1,527. 
JAV. tuo pat metu Pacifike 
neteko — 154 laivų.

Am. Darbo partijos deši
niųjų suorganizuota Liberalų 
partija smarkiai organizuo
jasi visoje New Yorko vals
tybėje.

Naciai Lietuvoje
Išžudė Kaimą

Washington. — Karo In- 
formacijij Įstaiga gavo žinią 
iš Londono, kad naciai Lietu
voje sunaikino dar vieną kai
mą ir išžudė visus jo 300 gy
ventojų. Tai padaryta iš kerš
to už patriotinę demonstraci
ją.

Pagal gaunamas žinias iš 
Stockholm©, naciai panašiu 
žiaurumu Lietuvoje yra iš
naikinę jau šešius kaimus (ar 
bažnytkaimius).

Naujai sunaikintos ir išžu
dytos vietovės vardo nepra
nešta.

užimtas Vitebskas, kur krito 
20,000 vokiečių, o 10,000 pa
sidavė.

Birželio 27 d. rusų kariai 
užėmė Oršą. Kiti daliniai pa
siekė Mohilevą, 39 mylios į 
pietus nuo Oršos.

Naujų Rusijos puolimų tik
slas yra užimti Minską, Balt
gudijos sostinę, šiame fronte, 
kurs yra 250 mylių ilgumo 
vokiečiai pateko į didelį pavo
jų. Rusai artinasi prie Mins
ko iš trijų dalių. Puolime la
bai daug pagelbsti rusų avia
cija.

Minską užėmus, vokiečiai, x 
spėjama, atsitrauks į naują 
gynimosi liniją, kuri eitų Lie
tuvos Brastos — Vilniaus — 
Daugpilio kryptimi.

SUOMIAI PASILIEKA KARE
------------------------------------------------------

Anglu Nuostoliai 
Kovos Laukuose

Žinomas Vilniui Vaduoti 
Sąjungos veikėjas Andrius 
Rondomanskis (Randomo- 
nis), per keleris metus iš 
Kauno radijo stoties daręs 
pranešimus lenkiškai į Vil
niaus krašto gyventojus.

Buvęs Valstybės Tribuno
lo vyr. prokuroras Jurgis 
Kalvaitis.

Pereitą savaitę šv. Tėvas 
priėmė 4,000 anglų, amerikie
čių ir prancūzų karių. Ame
rikiečių tarpe buvo Amerikoj 
gimusių japonų ir Wacs — 
moterų karių.

Londonas. — Ministeris 
pirm. Churchill birželio 27 d. 
tautos atstovų rūmuose pra
nešė, kad Anglija iki šiol ka
riuomenėje aukų turėjo 667,- 
159, kurių užmuštų—158,741, 
dingusių — 78,204, — sužeis
tų — 159,219, belaisvių — 
270,995.

Italijos fronte nuo rugsė
jo 3 d. iki birželio 4 d. anglų 
karių nuostolių buvo 73,122 
asmens.

Londonas. — Suomijos vy
riausybė birželio 27 d. prane
šė nutarusi pasilikti kare 
prieš rusus ir paprašiusi vo
kiečių pagelbos.

Vokiečių radijas paskelbė, 
kad Helsinkiuose lankėsi už
sienio reikalų ministeris Rib
bentrop, kurs užtikrinęs suo
miams vokiečių karinę pagal
bą.

Iš Stockholmo buvo prane
šimų, kad Helsinkiuose žygia
vę vokiečių kariai.

Iš Stockholmo buvo prane
šimų, kad Ribbentrop pasa
kęs suomiams, jog vokiečiai 
užimsią Suomiją, jei suomiai 
pasitrauktų iš karo.

ties, reiškiame 
užuojautos.

EXTRA 
BONDS

Tėvui Vladui Stašinskui mirus Lietuvoje, gilią 
užuojautą

VICEKONSULUI VYTAUTUI STAŠINSKUI IR
ŽMONAI

reiškia
Jonas, Regina ir Algirdas Budriai 
Anicetas ir Janina Simučiai 
Aldona Kundrotaitė
Izabelė Radzevičiūtė
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linkybių.
— Kokia yra lie 

veikla Brazilijoje?
— Lietuviška veikla |įjiiskienė, Nutley, N 

centruojąs! prie katali 
centro — parapijos. C 
lietuviška giesmė ir 
lietuviška mokykla ir di 
jos. Lietuviška spauda 
džiama. Kiek galima, n 
jamės
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Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo valdyba šio
mis dienomis išsiuntinėjo spaudai raštą, kuriuo kreipias į 
visuomenę, ragindama visur steigti šio Fondo skyrius. Sky
riui įsteigti užtenka septynių asmenų, todėl juos visur leng
va suorganizuoti.

Šioje šalyje lietuvių yra visur. Vieni jų yra susibūrę 
į didesnius centrus, turi savo veikimą, organizacijas, spau
dą, lietuviškas pramogas. Bet esama jų ir mažesnėmis sa
lelėmis: po šimtą, po dvidešimt ar dešimt. Šalpos darbe 
svarbu, kad būtų įtrauktos ne tik didžiosios lietuviškos ko
lonijos, bet kad prie jo prisidėtų kiekviena lietuviška apy
linkė, nežiūrint kaip ji maža bebūtų, ir kiekvienas paskiras 
žmogus, nepaisant, kur jis begyventų.

Kiekvieno turi būti pareiga ateiti į pagelbą savo tėvų 
žemei. Ligšiol kai kam gal nebuvo aišku, kaip jis galėtų pri
sidėti prie tos paramos, nors ir būtų norėjęs. Šiandien, ka
da turime Bendrą Fondą, kurį palaiko visos didžiosios lie
tuviškos srovės, trokštančios Lietuvai laisvės, negali būti 
jokių abejojimų, svyravimo, delsimo, ar apsileidimo.

Šiandien už savo gimtą žemę tūkstančiais žmonės krau
ją lieja ir gyvybę guldo. Jie didžiausią vargą, trūkumus 
persekiojimus kenčia už savo šalies ir savo artimųjų ge
resnę ateitį, už gyvenimą laisvėje. Būdamas Pacifiko salo
se, kareivis amerikietis su ilgesiu svajoja apie savo gimtą 
miestą, tėvus, seseris. Jis žino, kad tas miestas ir toji žemė 
yra jo brangenybė. Jis žino, kad jis myli savo gimtą žemę, 
gal jau kelinti metai jos nematęs. Pulkai graikų, norvegų, 
lenkų ar lietuvių yra susilaukę sunkesnios dalios: jie yra 
pavergti, arba išvaryti iš savo krašto, ištremti, ar radę 
laikiną prieglaudą svetimoj pastogėj. Poeto A. Mickevi
čiaus žodžiais betariant, toki žmonės, netekę savo gimtos 
šalies, pajunta, kad ji brangi jiems kaip sveikata, ir tada jie 
regi savo žemės „grožį ir kampą kiekvieną”.

Tėvynės meilė, pagarba savo tėvų žemei yra toks pat 
įgimtas dalykas sielai, kaip oras kūnui. Kas tos meilės ne
jaučia, tas dvasioje yra nesveikas, išsigimęs. Meilė gi visa
dos yra veikli, padedanti, raminanti. Ir kaip tik šioje ša
lyje nūn kiekvienam lietuviui, ar jis anglis kastų, ar laivus 
statytų, ar plieno liejykloj dirbtų, ar vienišas farm o j ar
tų, — visiems jiems atėjo valanda paliudyti, kad jų dva
sia nėra susirgus, kad jų jausmai senajai tėvynei nėra su- 
rembėję ar išsigimę, kad reikale jų meilė yra veikli, dosni ir 
sušelpianti.

Šis yra karo metas. Kas neatjaučia šių laikų skausmo, 
mirčių, tas yra tartum negyva žmonijos dalis, vaikščiojan
tis lavonas. Kas iš mūsiškių neatsimins savo artimųjų, bro
lių, seserų, giminių ir pagal savo jėgas neprisidės jų vargo 
palengvinti, kada toji parama labiausiai reikalinga, — tok
sai yra tiek visos žmonijos, tiek savo tautos griuvėsis, ap
sirijęs savanaudis ir vaikščiojantis lavonas.

Lietuvių tautos dalia šiandien sunki, rūsti ir kruvina. 
Kyla klausimai: kas atstatys tuos sodžius ir miestus, kurie 
ten buvo išnaikinti; kas grąžins sveikatą tiems, kurie jos 
neteko ištrėmime, kalėjimuos, Vokietijos fabrikuos; kas 
apdengs suplyšusius ir penės badaujančius; kas pagelbės 
grįžti tremtiniams, kai jau atsidarys kelias į laisvą tėvy
nę; kas nusiųs vaistų tiems, kurie be medicinos pagelbos 
nyksta?... Ir daugel kitų panašių darbų laukia paramos ir 
ištesėjimo.

Šalpos Fondo skyriai turi rasti kelią visur, kur tik gy
vena lietuvis, ar jis būtų prie Atlanto pakraščių, ar Colo
rado kalnuose, ar atsiskyręs Montanos farmoj.

Žinant mūsų tautiečių tradicinį lėtumą ir ilgą apsigal
vojimą, Fondo valdyba į tas vietas, kurias negalės pasiekti 
per spaudą, organizacijų vadus, turėtų siųsti savo žmogų, 
kuris važinėtų ir pasiektų kiekvieną lietuvišką koloniją ir 
net pavienį asmenį.

Kiekviena esama lietuviška organizacija savaime tu
rėtų tapti savotišku Šalpos Fondo skyrium ir nuolatiniu rė
mėju. Dabar kai kuriose tų organizacijų tenka stebėti keis
tų dalykų: jos valdo tūkstantines sumas, mokasi savo pa
reigūnams pusėtinas sumas, bet nė cento nepadeda ant kul
tūrinių ar šalpos reikalų stalo. Aiškina, esą, tam kreditų 
neturį. Nesvarbu, kokie tokių organizacijų nuostatai ir kon
stitucijos bebūtų, viena tiesa pasilieka nepamainoma: kada 
tavo parblokštas ir nuvargęs brolis į tave kelia savo ran
ką, tu nenusigręžk nuo jo, bet klaupkis šalia jo, aprišk jo 
žaizdą ir duok savo petį jam atsiremti skaudžiame kelyje.

T. B.

Brooklyn© Šv. Jurgio par. bažnyčioje New York-New Jersey apylinkės lietuvių 
parapijų sodaliečių suvažiavimo iškilmės. Viduryje, prie didžiojo altoriaus, klupo 
kleb. kun. Kazimieras Paulonis, suvažiavimo globėjas, o suoluose — sodalietės, pasi
ruošusios didingai procesijai.

NUOSTABŪS REGINIAI GIRKALNYJE
Pernai Girkalnio gyventojai mate nuostabu 

vaizdq. — Nepaprasta šviesa nusileidusi ant baž
nyčios. — Pasirodžiusi Dievo Motina su Kūdikėliu. 
— Liudininkų pasakojimai apie Gailestingumo 
Motinos apsireiškimus.

Birzeho-June 30,1

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS PADĖKA
lt is with pleasure that I write to express my personal 

appreciation for the cooperation in our 1944 War Fund 
campaign provided through the columns of AMERIKA.

The $200,000,000 goal was oversubscribed by more than 
$15,000,000. Unquestionably, foreign language editors and 
publishers throughout the United States, by their generous 
contributions of space, were instrumental in furthering the 
splendid response of their readers to our appeal. The many 
publications I have reviewed indicate that foreign language 
papers are to be congratulated on the spirit with which 
they supported the Red Cross.

With best wishes,
Sincerely yours,

Robert P. MacHatton, Chief 
Foreign Language Press Section

Šiomis dienomis LKFSB. 
per vyskupą Bučį gavo iš 
Lietuvos tokį įdomų praneši
mą:

, — Paskutiniuoju metu 
daug kam teko girdėti apie 
Girkalnį. Vieni skaitė „Atei
ties” 68 Nr. dienos pastabose 
gana rimtą pulk. J. Mačiulai- 
čio straipsnelį, kiti yra gavę 
pasirašytą Raseinių dekano 
kun. S. Jurgelevičiaus lapelį, 
kuriame užrašyti Girkalnio 
klebono kun. Dr. Šimkaus ir 
Laurinavičiaus Antano pasa
kojimai apie tai, kas įvyko 
Girkalnyje.

Nuostabus regėjimas
Girkalnis yra mažas mies

telis, apie 10 kilometrų nuo 
Raseinių ir apie vieną mylią 
(amerikonišką) nuo žemai
čių plento. Ten 1943 m. va
sario mėn. 8 d. apie 8 vai. 30 
m. vakare žmonės pastebėjo 
besileidžiančią iš aukšto ant 
bažnyčios nepaprastą šviesą. 
Šviesa sustojo bažnyčios 
bokšto viršuje, toj vietoj, kur 
bokštas ima smailėti ir kur 
yra aptvertas apie bokšto 
smailumą apėjimas. Šviesa 
buvo elipsės (kiaušinio) for
mos, vaivorykštės spalvų 
(geltonų, raudonų, mėlynų, 
baltų), žvaigždžių rėmuose, 
žvaigždė nuo žvaigždės buvo 
apie 5 colių atstumo. Tų žvai
gždžių rėmų viršuje ir apa
čioje buvo po vieną atskirą 
žvaigždę. Šviesų ir žvaigždžių 
viduje buvo matyti Marijos 
figūra, su Kūdikėliu ant kai
riosios rankos. Marijos ir Kū
dikėlio galvas supo gražūs 
žvaigždžių vainikai, o jų vei
dai buvo pridengti permato
mu melsvai pilku debesėliu. 
To viso reginio šviesa buvo 
tokia stipri, kad stipriausia 
elektros šviesa jai negali pri
lygti, o akim ji buvo tokia 
maloni, kad mačiusieji į ją 
žiūrėjo su -nustebimu ir pa
sigėrėjimu.

Toks vaizdas bokšto vir
šuje išbuvo apie 15 minučių. 
Po to ėmė leistis bokšto vidu
riu žemyn. Bokštas pasida
rė permatomas, tarsi stikli
nis. Dvi žvaigždės, buvusios 
vaizdo viršuje ir apačioje, pa
siliko bokšto viršūnėje, se
noje vietoje. Vaizdas, nusilei
dęs iki bažnyčios vidaus, nu
slinko į didįjį altorių ir ten 
buvo matomas apie 5-10 mi
nučių. Tuo metu visas baž
nyčios vidus tviskėjo ir stip
riausia šviesa žėrėjo ir ver
žėsi pro langus. Paskui švie-

sa pradėjo blėsti, pradedant 
nuo didžiųjų bažnyčios durų, 
kartu blėso ir bokšto viršuje 
esančios dvi žvaigždės. Pa
galiau viskas išnyko ir pačia
me altoriuje. Tą vakarą oras 
buvo ramus ir giedras, dan
gus žvaigždėtas ir švietė ke
lių vakarų jaunas mėnulis.

Liudininkai
Tą reginį matė šie asme

nys: Stasys Daukna, Jeroni
mas Danyla, Petras Uosteika, 
Kostas Katakovas ir jo žmo
na Teodora, Antanas Milkus 
ir jo žmona Kazė, Stasys Sur
vila ir jo žmona Leonora, Jo
nas, Anielė ir Ona Mickūnai, 
Jonas Ragaliauskas, Anta
nas, Ona, Povilas ir Anielė 
Laurinavičiai.

Iš tolo matė daug žmonių 
iš apylinkės, važiuojantieji 
plentu ir gretimųjų parapijų 
gyventojai. Jie matė besilei
džiančią iš padangių ir sus
tojusią virš bažnyčios šviesą.

Iš arti mačiusieji daugu
moje buvo indiferentai ir ne
praktikuoją katalikai. Pa
maldžių jų tarpe nebuvo. Jie 
pasakoja net, kad kai norė
ję nueiti pas kleboną ir jam 
pranešti, lyg kažkokia jėga 
neleidusi. Matydami reginį, 
jie buvo nustebę ir paimti 
šiurpo. Apie maldą ir kokius 
religinius veiksmus nė negal
vojo. Dabar visi jie pasikei
tę pasidarė uolūs katalikai. 
Daug kartų jau buvo klausi
nėti ir tardyti, bet vis pasa
kojo tą patį ir matyto reginio 
tikrumui paliudyti jie yra 
viskam pasirengę.

Įvykis pasikartojo vasario 
mėn. 15 d. 5 vai. ryto.

Nauji regėjimai

visas didysis altorius buvo 
šviesus ir pasirodė Dievo Mo
tina, aukšto ūgio, labai gra
žios ir jaunos išvaizdos, tarp 
18 ir 22 metų. Rūbai balti, 
spindį žvaigždelėmis, kaip 
sniegas prieš saulę. Drabu
žis ilgas, sujuostas tokios pat 
spalvos juosta, iš po drabu
žių matėsi sandalo galas ir 
dešinės kojos pirštai, sanda
las melsvas, papuoštas auk
su. Marijos galva apgaubta 
baltu, ilgu, iki žemės gaub
tuvu, papuoštu spindinčiomis 
briliantinėmis žvaigždėmis, 
kurios spindėjo visokiomis 
spalvomis: raudonai, mėly-, 
nai, žaliai, geltonai ir kitokio
mis. Papuošimas gaubtuvo 
buvo tik apie galvą, iki smil
kinių. Iš po gaubtuvo trupu
tį išsikišę plaukai tamsiai 
geltoni, perskirti per kaktą, 
truputį garbanoti, nusileidę 
dešiniu šonu žemiau juostos. 
Veidas skaisčiai gražus, la
bai malonus, truputį liūdnas. 
Ant Marijos galvos — šviesi, 
iš 12 žvaigždžių aureolė, nuo 
žvaigždžių ėjo stulpais spin
duliai, skleisdamiesi vis pla
tyn vaivorykštės spalvomis. 
Ant kairiosios rankos laikė 
kūdikį apie 1 metų amžiaus. 
Jo rūbai taip pat balti, kaip 
Marijos. Jo kojeles Marija 
laikė pridengusi savo gaub
tuvo kraštu. Kūdikėlio veide
lis labai malonus ir gražus, 
plaukai šviesiai geltoni, gar
banoti. Iš viršugalvio ir smil
kinių ėjo šviesūs kryžiaus 
formos spinduliai, kurie su 
žvaigždėmis sudarė aureolę, 
šviesesnę už Marijos. Marija 
dešinę ranką laikė prie krū
tinės.
Girdėtieji nuostabūs žodžiai:

Tą reginį mačiusioji liudi
ninkė išgirdo šiuos žodžius:

— Aš esu gailestingumo 
motina ir noriu, kad mane tuo 
vardu garbintų. Į mano ran
kas mano Sūnus sudėjo visus 
savo gailestingumo turtus. 
Aš duodu daugiau, negu pra
šo. Aš nežiūriu, kiek nusidė
jęs, bet — su kokia širdimi

Birželio 21 d. 8:45 vai. ryto 
atlėkė iš Miami į La Guardia 
aerodromą New Yorke lėk
tuvas su viešnia iš Brazili
jos, Sesele M. Julia, pranciš- 
kiete. Jinai porai dienų buvo 
apsistojusi pranciškiečių vie
nuolyne Maspethe. Čia turė
jau progos išgirsti vėliausių 
žinių iš Brazilijos lietuvių gy
venimo.

Užklausiau Seselės, kodėl 
sugrįžo Amerikon? — Atvy
kau tik Motinos Dovydos pa
kviesta, — atsakė Seselė.

— Kaip ilgai ėmė keliauti 
ir kokiu keliu grįžot?

— Kelionė truko devynias 
dienas. Visą kelionę atlikau 
lėktuvu. Iš Sao Paulo skri
dau į Kolombią, per Boliviją 
į Limą, Peru. Ten praleidau 
tris dienas laukdama orlai
vio. Iš Limos skridau per Pa
namą į Miami ir į New Yorką. 
Kitais keliais būtų ėmę mėne
sius keliauti.

— Ar ilgai su mumis būsi
te?

— Tarp 3 ir 6 mėnesių. Grį
šiu vėl Brazilijon dirbti.

— Pasakykite, koks yra 
pranciškiečių lietuvaičių dar
bas Brazilijoje?

— Mes nuvykome mokyti 
lietuvių vaikučių. Vila Žolino
je turime parapijinę mokyk
lą su 400 vaikų. Vila Alpi- 
noje su 70 vaikų ir Vila Be
loję 115. Vila Zelinos mokyk
la turi 6 skyrius su prirengia
momis klasėmis aukštesnei 
mokyklai. Paprastos pradžios 
mokyklos mokslas Brazilijoje 
yra tik ketverių metų.

— Kas tas mokyklas už
laiko?

— Lietuviai turi užlaikyti 
savas privačias mokyklas. 
Mokiniai moka po 40 centų 
mėnesiui, žinoma, tai nepa
dengia visų išlaidų. Amerikie
čių aukos gelbsti padengti 
trūkumus. Tik amerikiečių 
aukomis pastatyta mokykla 
Vila Zelinoje. Vila Beloje mo

Garsas apie tą įvykį Gir- ateina.” 
kalnyje pasklido po plačią a- 7 __i_“
pylinkę. Daug atšalusių grįžo spėjo, kad mūsų tauta sa- 
prie Dievo. Viena Vadžgirio vaįs nupuolimais užsitraukė 
parapijos gyventoja atliko didelę bausmę:

Toliau apsireiškusioji per-

jy liepos 9 d., sekn 
įvyks penkiolikti 
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noveną prie Marijos prieš Šv. 
P. Marijos Apsireiškimo die
ną, kovo 25 d. Tos šventės iš
vakarėse ji savo bažnyčioje 
meldėsi, prašydama Marijos, 
jei tas įvykis būtų teisingas, 
kad Ji pasisakytų ko norinti. 
Širdy girdėto balso traukia
ma, ji bal. 15 d. nuvyko į Gir
kalnį, kur buvo Sopulingosios 
Dievo motinos atlaidai. At
laidų dieną, bal. mėn. 16 d. 
(įdomu, kad tą|dieną pripuo
la ir šv. Bernadetos—Liurdo 
mergelės-šventė), per Mišias 
apie 11 vai. nuo Sanctus iki 
komunijos altorius paskendo 
šviesiai melsvame debesėlyje,

— Aš jus turėdama savo 
globoje, nužengiau iš Dan
gaus į šią vietą ir pasiliksiu 
su jumis, kad jus gelbėčiau. 
Aš atėjau ieškoti ir grąžinti 
pražuvusių... Aš noriu skleis
ti savo malones ne tiktai jū
sų tautai, bet ir visam pasau
liui.”

Dar vienas regėjimas
Sekančią dieną, 1943 m. 

bal. 17 d., kai prie šoninio al
toriaus buvo laikomos Mišios, 
ta pati liudininkė ant didžio
jo altoriaus pamatė šviesų 
debesėlį, kurs apdengė visą 
altorių ir vėl pasirodė Dievo

Motina, taip pat, kaip vakar 
dieną, tik šiuokart mažu kry
želiu palaimino žmones. Da
bar Ji kalbėjo:

— Aš atėjau į Jūsų žemę, 
kad jus gelbėčiau. Aš noriu, 
kad mane vadintų Gailestin
gumo Motina, kad mano ap
sireiškimo dieną ir visas ki
tas oktavas švęstų su iškil
mėm ir visos kitos mano gar
bei pašvęstos šventės būtų 
švenčiamos visoje jūsų tėvy
nėj, kad šventė mano gailes
tingumo būtų švenčiama vi
soj Lietuvoj... Aš duosiu ma
lonių iš šios vietos kiekvie
nam luomui pagal jų parei
gas ir reikalus. Laiminsiu 
dvasiškius, kad sėkmingai 
darbuotųsi sielų išganymui; 
vaikučiams ir jaunimui duo
siu malonę pamilti tą dorybę, 
kuri mane iškėlė į Dangaus 
karalienes. Tėvams duosiu 
malonę šventai eiti savo pa
reigas.”
Ką apie tuos įvykius manyti?

Bažnyčia laikosi labai di
delio atsargumo ryšium su 
panašiais pranešimais apie 
apsireiškimus. Kol dalykas 
pagrindinai nėra ištirtas, 
Bažnyčia savo žodžio dar ne
tarė. Bažnyčios autoritetai 
kol kas savo antspaudos ant 
visų tų įvykių neuždėjo ir ne
patvirtino. Šie įvykiai jau ti
riami ir reikia laukti galuti
nio sprendimo. Iš kitos pusės, 
nematyti jokios prasmės nuo 
Amerikos lietuvių nuslėpti šį 
pranešimą, atsiųstą iš Lietu
vos, tuo labiau, kad jis ėjo 
per rankas buvusio Lietuvos 
universiteto rektoriaus, prof. 
Bučio, kurs panašius įvykius 
Liurde yra tyrinėjęs per eilę 
metų. Jei panašūs regėjimai 
buvo Liurde, kitose pasaulio 
dalyse, kodėl negalėtų būti 
Lietuvoje? Šiluva, Aušros 
Vartai, o gal ir čia aprašomi 
įvykiai, bus balsas, kad Lie
tuva yra Marijos gailestin
gumo globojama žemė.

tuvių Sąjunga. Mums i 
mavo vieną mokyklą, 
dar išlaiko, trečią išnuo 
braziliečiams, ketvirtą 
davė, kad skolas apmo 
kiekvienas žiūri savo k 
Komunistai visai šuva 
Katalikams tenka visą 
nę veiklą vesti.

— Ar braziliečiai pri 
kūs Lietuvos bylai?

— Taip. Brazilija nep 
žįsta rusų okupacijos 
voje. Lietuvos konsulatą 
daras ir veikia. Spauda 
da atsiliepia prielankiai 
tuvos teisių gynime, 
lai gins katalikišką Li 
nuo rusų užmačių.

— Ar pagerėjusi MUMĮNĮC UIT) 
ekonominė būklė? ■MU1W

— Ne. Priešingai, j 
pablogėjusi. Darbo vi 
yra. Atlyginimas kiek 
dintas, bet pragyvenim

tagian jūreivių 
viršum 70 metų A- 

kilo trigubai. Mėsos retail2®^ užima vietas 
tyti, pieno dar rečiau, 
duona ir kava minta. D 
ma lietuvių laukia nepri 
somos Lietuvos ir į ją k 
ko greičiau sugrįžti. Te 
rai tokio vargo nekęs.

— Nejaugi nepraši 
gyveniman lietuviai?

— Labai retas. Pro 
nalų visai neturime. T 
tik keletą biznierių. Keli l^mierius Prekybos 
nuoliai eina aukšt 
mokslus. Beje, turime du; 
nuoliu — kun. Ausenką 
nediktiną ir kun. Šatą, p 
ciškoną. Bet juodu dirba 
zilams. '

—Užbaigiant, dar 
užklausti, tai kiek turi 
tuvių parapijų ir kunigų

— Tikra lietuvių pa 
yra tik viena — Vila Ze 
je, kur klebonauja k 
Ragažinskas. Sao Paulo 
te šv. Antano parapi 
(brazilų) lietuvius aprū 
kun. Tamošiūnas; Rio d 
neiro mieste prie brazilų 
rapijos gyvena kun. Jan 
nis ir Joanapoly darbu 
kun. A. Arminas.

— Dar vienas klaus' 
kaip sekasi Jūsų pranci 
čių vienuolijai?

— Vienuolyną turime 
Zelinoje iš trijų kamb 
kuriuose gyvena penkios 
selės. Antras vienuolynai 
novicijatu yra Vila Alpinį 
taipgi su 5 vienuolėmis, 
yra 10 lietuvaitės pran 
kietės: šešios amerikietė 
keturios brazilietės. M 
tikslas yra išauklėti vieti 
lietuvaites dirbti saviej 
Su laiku gali padaugėti pa 
pijų ir mokyklų. Ir šiuo 1 
galėtume daugiau lietuvi 
mokyklų atidaryti, jei tik 
retume mokytojų ir lėšų, 
dabar su dideliu pasiauk 
mu darbas tęsiamas.

laivyne, kuris da- 
išteklius Sujungi- 

Pijantiems vyrams 
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j yra Andrew Wil- 

Victoria Hotel, 
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ĮlETUVIŲ DIENOS GARBĖS RĖMĖJAI
ndento) I penkta taip 

rr me®mo^ I šių metų liepos 9 d., sekmadienį, Klasčiaus parke, Mas- 
val. ryto pagelbetumeį 3the, n. y., įvyks penkioliktoji New Yorko Apylinkės Lie- 
Guardia Kai aruodas jį lvių Diena. Jos rengėjai šia didžiule pramoga nori paremti 
rke lėk- idealistai Ameriką”. Nuo rengėjų neatsilieka ir malonūs „Amerikos” 
Brazili- rakamirkufij caįtytojai, kurie šiomis dienomis stoja paramos talkon, 
pranciš- talikai visada, apdami Lietuvių Dienos Garbės Rėmėjais.
;nų buvo išlaiko, kad ir j, 
ečių vie- linkybių.
Šia ture-Į -Kokia, 
vėliausių veikla Bnuilij 
tuvių gy- _LieM.

centruojasi p, 
ės, kodėl centro - pį. 
— Atvy- lietuviška & 
/ydos pa- Į lietuviškam^ 
seselė. jos. Lietuvis^ 
ė keliauti džiama. Kid, 
t? jamės brad; 
devynias zilija katah. 
ę atlikau Į mums katalį

Šių metų liepos 9 d., sekmadienį, Klasčiaus parke, Mas-

Čia pradedame su dėkingumu skelbti vardus pačių pir- 
didelis. Išųjų Garbės Rėmėjų. Jų sąrašas, tikime, bus 

,'fiksto visiems nuoširdus ačiū.
Antanas Ruseckas, Brooklyn, N. Y.
A. Ciplis, Maspeth, N. Y.
R. Krakauskienė, Nutley, N. J. 

j Rapolas Vaičiulis, Brooklyn, N. Y. 
■Ona Tenis, Brooklyn, N. Y.
Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III.
Kun. Dr. V. Martusevičius, Philadelphia, Pa.
M. Paltanavičienė, Brooklyn, N. Y.
J. Sprainaitis, Paterson, N. J.

^Pranas Šūkis, Rochester, N. Y.
O. Mazurkevičienė, Mt. Carmel, Pa.
A. Bulovą, Philadelphia, Pa.

praleidau Ibu neturi, 1 Bundonis, Brooklyn, N. Y-
, . I j Kralikauckas, Newark, N. J.

‘Mrs. A. Dzwonkas, Westmoreland, N. J.
Frank Frankovich, Brooklyn, N. Y.

jamės braai(

r Boliviją labai sunkjoj

ma oriai- o dar savita?? 
iu per Pa-|kyklayraD.: 
ew Yorką. 
ėmę mėne-

umis būsi-

vybė, ui te , 
ma. Vila to Jesaitis, Brooklyn, N. Y.
kupijos Elena Milukienė, Philadelphia Pa. 

Petras Overzotas, Bellair, N. Y.

nėšių. Grį- 
dirbti.
koks yra 

vaičių dar

Marianapolis
Birželio 18 d. Nashua, N. 

H., lietuvių šv. Kazimiero 
par., kur klebonauja kun. dr. 
Cibulskis, buvo padaryta rin
kliava Marianapolio kolegijos 
išlaikymui. Kolekta pasisekė. 
Iš viso surinkta $155.00. Pa
mokslus ta proga sakė kun. 
Juozas Kuprevičius, M. I. C.

Šia proga norime šv. Kazi
miero parapijos klebonui ir 
visiems aukotojams tarti 
nuoširdžiai ačiū už jų gerą 
širdį ir prielankumą Maria- 
napoliui.

Kolegijos Vadovybė

Bando prailginti batų gyveni
mą

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Atvira kalba
Kareivis, atėjęs pas savo 

vyresnįjį, prašo leidimo vykti 
į namus padėti savo žmonai 
prirengti ūkį pavasario sėji
mui.

— Nenoriu tau sakyti ne,— 
tarė vyresnysis,—bet noriu 
tau pranešti, kad šiandien ga
vau laišką nuo tavo žmonos, 
kuri pažymėjo, kad namuose 
esi tinginių maišas.

Kareivis savo vyresniajam 
atidavė pagarbą ir rengėsi 
išeiti. Tarpduryje jis susto
jo, atsisuko ir su šypsena ta
rė:

— Ponas generole, šiame 
pulke yra du žmonės kurie 
tiesą baisiai pajuokia, ir aš 
esu vienas iš jų. Noriu pra
nešti tamstai, kad aš esu ne
vedęs.

Palauk viduje
Žmona: žiūrėk, Pranai, ko

kia graži skrybėlaitė.
Vyras: Tai kas?
Žmona: Užeikime į krautu

vės vidų.
Vyras: Negalima. Aš pini

ginės neturiu.
Žmona: Tai nieko. Tu eik 

atsinešti piniginę, o aš viduj 
palauksiu. Dar gal daugiau 
ką nors išsirinksiu...

Ne vietoje pastaba
Marytė: — Kodėl verki, 

Tamošiau?
Tamošiukas: — Mano tė

vukas plaktuku skaudžiai su
davė į savo rankos nykštį.

Marytė: — Tau nereikėtų 
verkti; turėtum juoktis.

Tamošiukas: — Nelaimė, 
kad kaip tik tai ir padariau.

Aišku
Teisėjas: Tamsta kaltina

mas tuo, kad šiam žmogui iš- 
pešei iš galvos nemaža plau
kų. Ar prisipažįsti kaltu?

Kaltinamasis: Netiesa, po
nas teisėjau. Aš jį pagavau 
savo namuose bevagiant ir to
dėl laikiau už plaukų, o jis, 
norėdamas pabėgt, truktelėjo 
ir pats sau plaukus išpešė.

Paaiškino
— Antanai, kaip galima 

pažinti, kada žmogus girtas?
— Štai dabar pasižiūrėk: 

prieš mus eina dvi moteri, o 
jei būtum girtas, tau atrody
tų, kad eina keturios.

— Bet, Juozai, dabar prieš 
mus tik viena moteris eina...

Reikia muilo
Joanna: Jonuk, ar mano 

veidas reikalauja miltelių?
Jonas: Ne... muilo.

Pranas Bekampis
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1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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New Yorko-New Jersey apylinkės lietuvių parapijų sodaliečių suvažiavimo (ge
gužės 21) dalyvių grupė, pasiruošusi eisenai į Brooklyno Šv. Jurgio par. bažnyčią. 
Eisena prasidėjo iš salės, po posėdžių. Bažnyčioje sodalietės apvainikavo Švč. Pa
nelės stovylą. Vainikuotoja buvo vietinės parapijos sodaliečių prefekte Daukantaitė.

War Production Board pra
neša, kad batų ir odos pra
monės programa apdirbti 
puspadžių odą taip, kad pra
ilgintų civilių batų nešiojimą, 
buvo sutikta su dideliu prita
rimu pramonės narių, susi
rinkusių pirmajai Puspadžių 
konferencijai (Sole Treating 
Technical Advisory Confe
rence).

Kariniai reikalavimai su
darė rimtą puspadžių odos 
situaciją, pareiškė WPB, ir 
savanori programa puspadžių 
apdirbimui daug padės, kad 
prailgintų batų gyvenimą ir 
tuo bus sutaupoma medžiaga 
ir darbo jėga karo pastan
goms.

WPB nurodo, kad bandy
mai davė gerų rezultatų ir 
batų gyvenimas tuo mažiau
sia bus prailgintas 25%.

džiau, kad galėsiu atleisti 
jaunesnį vyrą, kuris tiks į 
kovos lauką geriau, nei aš.

WSA apskaičiuoja, kad 
kiekvieną mėnesį reikalinga 
daugiau kaip 1,800 anksty
vesnių jūreivių. Karininkai, 
inžinieriai ir pajėgūs jūrei
viai, kurie anksčiau turėjo 
pažymėjimus, yra raginami 
pasiųsti „collect” telegramą 
Merchant Marine, Washing
ton, D. C., paduodant savo 
vardus, adresus, laipsnius ir 
nuo kada galėtų stoti tarny
bon.

Popieriaus trūkumas
Popierius veidui (Facial 

tissue) yra naudojamas karo 
tarnyboje, bet, protingai var
tojant, jo ištekliai turėtų pa
tenkinti svarbiausius civilių 
pareikalavimus, pranešė W. 
Maloney iš Karo Gamybos Įs
taigos Popieriaus Skyriaus.

Popieriaus veidui, kurio 
dabar gaminama po 6,700 to
nų per mėnesį, paskutiniu 
laiku buvo jaučiamas trūku
mas, daugiausia dėlto, kad 
kai kurios šeimininkės pir
kosi iš „baimės”, šio popie
riaus gamyba paskutiniai
siais metais buvo palaikoma 
1942 metų aukštumoje ir šių 
metų antrojo ketvirčio po
piermalkių dalis, paskirta šio 
popierio gamybai, buvo auk
štesnė už pirmąjį ketvirtį. 
Šio popieriaus vartojimas ka
ro fabrikuose, stiklų bei me
talo dalių valymui, ir padi
dėjęs jo vartojimas ligoninė
se kiek sumažino išteklius ci
vilių vartojimui. Sanitarinių

„napkins” gaminama 2,500 
tonų mėnesiui, kas yra pa
kankamai vartojimui. Toile- 
tinio popieriaus gaminama 
apie 35,000 tonų mėnesiui, ko 
maždaug pakanka, išskiriant 
vakarų pakraštį ir Texas, kur 
blogas paskirstymas yra fak
tine ji trūkumo priežastis.

Taukų taupymas
Numušimas taškų įvai

riems taukams, riebalams bei 
kepimo alyvai neturi paliesti 
karo programos taupyti šei
mininkavime atliekamus tau
kus. Detaliniai mėsos pre
kiautojai ir toliau mokės šei
mininkėms po 2 raudonus 
taškus ir keturis centus už 
svarą atneštų virtuvėje su
naudotų taukų, pareiškė Ad- 
mnistravimo Įstaiga.

„Šitie atliekami riebalai 
skubiai reikalingi karo prog
ramoje pramonės reikalams”, 
pasakė pik. Bryan Houston, 
OPA Racianavimo Adminis
tratoriaus pavaduotojas. „Po 
apdirbimo tie riebalai eina 
ginklų, vaistų, sintetiškos 
gumos, nylon’o parašiutams, 
dažams ir įvairių kitų daiktų 
gamybai.”

Liejyklos samdo moteris 
įvairiems darbams

Kai kurioms moterims dar
bas liejyklose atrodys daug 
įdomesnis, negu paprasti mo
terų darbai kituose fabrikuo
se, sako Darbo Departamen
tas, kuris praneša, kad lie
jyklos jau samdosi moteris 
įvairiems darbams, nežiūrint 
bendrai nešvaraus, sunkaus 
ir pavojingo darbo pobūdžio.

Moterys dirba pradedant 
nuo smėlio maišymo ir kito 
nespecializuoto darbo, iki 
gana specializuoto — nudai
linant liejinius, tiriant che
mikalus metalurgijos labora
torijose, ir įvairiuose kituo
se darbuose valymo (užbai
gimo) skyriuose, taipgi ir lie
jimo formų dirbime, kur mo
terys nėra naujokės.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

nuomos n® i, T , ,,7* ^Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass.
Juozas J. Levinskas, Hartford, Conn.lokykly d® Barb Paulauskienė, New York, N. Y.

-Jikvi® step. Breivie ė, Bridgeport, Conn.
rią išlaiko & Pijus Blažaitis, Woodhaven, N. Y.

J. Milišauskas, Maspeth, N. Y.
Kazys Kučinskas Kingston, Pa.

ini
— Tik vi®

me mokyti 
Žila Zelino- 
nę mokyk- 
Vila Alpi- 
ir Vila Be
los mokyk- 
i

vių Sąjunga;
ULR. turėjo j
las. Jastvart Jurgis B. Puidokas, Hartford, Conn, 
tuvių Sąjmifi ““ ’ ‘ ~ ----------
mavo visų; j-V. Lukas, Newark, N. J. 
dar išlaiko,!! į 
braziliečiaE I
davė, kad s N. N. Brooklyn, N. Y.

Ursula Wenckus, Great Neck, N. Y.

Z. Žekienė, Waukegan, Ill.
J. Ambrazaitis, Woodhaven, N. Y.

prirengia- kiekvienasži 
aukštesnei Komunistai- '

:os pradžios 
i Brazilijoje 
netų.
įkyklas už-

A. Urbelienė, Brooklyn, N. Y.
Mrs. S. Pribush, Linden, N. J.
S. Girnius, Maspeth, N. Y.
B. Vaškevičienė, Newark, N. J.

_Aj|k Kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa. 
kūsliete ’Barbora Wallace, Brooklyn, N. Y.

_ TaipE S. Miltenienė, Brooklyn, N. Y. 
žįsta rusų • M. Janulis, Cliffside Park, N. J. 
—~ kJM. Razanauskas, Brooklyn, N. Y.

A. Stoškus, Newark, N. J.
Mrs. Walter Kens, Great Neck, N. Y.
Ona Baniulienė, Brooklyn, N. Y.

ntanas Kazlas, Newark, N. J.

Katalikams::

ri užlaikyti 
mokyklas.

)o 40 centų 
i, tai nepa- 
ą. Amerikie
ti padengti 
amerikiečių 
ta mokykla 
a Beloje mo-

voje. Liete 
daras irvei 
da atsiliepi 
tuvos tek; 
lai gins b

ekonominė
-Ne. E

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
, kaip vakar 
rt mažu kry- 
žmones. Da-

į Jūsų žemę, 
lu. Aš noriu, 
tų Gailestin- 
ad mano ap- 
į. ir visas ki- 
sstų su iškil
os mano gar- 
šventės būtų 
j e jūsų tėvy- 
mano gailes- 
įvenčiamą vi-

pablogijuL 
;rra. Atlyp-

Reikia daugiau jūreivių
Per su viršum 70 metų A- 

dintas, be:. erikos marinai užima vietas 
ėkybos laivyne, kuris da- 
ir gabena išteklius Sąjungi-

dlotrigit-
tyti, pi®:
duona ii k nkų kovojantiems vyrams 
ma lietuvi;. jink vjSą pasaulį.
somos Lit" Tarp jų yra Andrew Wil- 
ko greito n> gyvenąs Victoria Hotel, 
rai tokios ncago Heights, 79 metų

Tarp jų yra Andrew Wil- 
n, gyvenąs Victoria Hotel,

_ Nepc ižiaus, užsiregistravęs Ka- 
gyveniito Plukdymo Administracijo-

_ Lafe New Yorko uoste kaipo

lš duosiu ma- 
ietos kiekvie- 
gal jų parei- 
s. Laiminsiu 
d sėkmingai 
ų išganymui; 
jaunimui duo- 
lilti tą dorybę, 
šie į Dangaus 
warns duosiu 
. eiti savo pa-

nalų visais T- inžinierius Prekybos 
tik kelelį dvynui.

A. Wilson pradėjo dirbti 
ant laivų prieš 64 metus ir 
buvo jau pensijoje, kuomet J. 
Valstybėms pritrūko jūreivių 
prekybos laivynui. Jis nus
prendė sugrįžti į jūrą ir sa
vo pirmame bandyme, praė
jusių metų spalių mėn., jis 
gavo smūgį. Jį lėktuvu nuga
beno namo, kur jo žmona Jen
nie jį slaugė ir sveikata jam 
grįžo. Po to jis vėl, pilnas e- 
nergijos, išvyko dirbti laivy
nui. ,,Aš nesu per senas dirb
ti,” jis sako. „Aš nuspren-

■I Visi tėvai lietuviai yra maloniai prašomi savo 
% vaikus leisti mokytis į

I
 MARIANAPOLIO KOLEGIJĄ

Thompson, Conn.
Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams 

šiame krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra 
išleidusi daugiau kaip 1,100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuodami, vaikai drau
ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, 
rūpestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

< Marianapolio Kolegijoj veikia Aukštesnioji Mo
ji kykla (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior 
į College).
į Mokslas šiais metais bus pradėtas rugsėjo 11 
■. dieną. Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti 
\ savo vaikus į Marianapolio kolegiją. Kuriems arčiau, 
< tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, gauti 
< papildomų žinių.
s Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
■I Registrar,
į Marianapolis College
< Thompson, Conn.

nuoliai « 
mokslus- Rb 
nuoliu-i' 
nediktiną:: 
ciškoną.^ 
zilams.

užklausti, 
tuviu

yra tik

ykius manyti? 
kosi labai di- 
no ryšium su 
nešimais apie 

Kol dalykas 
aėra ištirtas, 
žodžio dar ne
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ana žemė.

Jean De La Brete

MANO DĖDĖ IR
MANO KLEBONAS
— Vertė A. Vaičiulaitis ~~ 

(Tęsinys)
je, kur t Antra, kad jis tikrai pildė artimo meilės dorybę, 
Rašais Mbiamą klebono, nes jis mylėjo tokią eibę moterų;

[Trečia, kad Ona buvo laiminga ir kad aš smarkiai 
iškau iš kokio karaliaus, norinčio man būti „labai 
įlonaus”, gauti grafystę, pakeltą į hercogystę.
į— Bravo! — riktelėjau paleisdama į lubas knygą ir 
biai ją sugaudama. — štai kuo sudrumsiu kleboną 
jį atversiu į savo pažiūras.
Vakare lovoj perskaičiau dar kaidą aną trumpą bio- 
afiją.
h Koks puikus vyras tasai Pranciškus I, — tariau 
u. — Bet kam autorius kalba tik apie jo prisirišimą 
ie moterų? Kodėl neparašė, kad jis mylėjo ir vyrus? 
i, kiekvienas turi savo skonį. Bet jei spręsti apie mo- 
ris iš tetos pavyzdžio, tai manau, kad man labiau 
tiktų vyrai.
Paskui atsiminiau, kad biografas buvo vyriškis, ir 
galvojau, kad jis iš mandagumo, malonumo ir kuk- 
mo tylomis praleido savo giminę.
Su ta šviesia mintim užmigau.
Rytojaus dieną pakilau labai patenkinta. Pirmiau- 
I;— turėjau šešiolika metų; paskui — mažasis pa
telis, žiūrėjęs veidrody, tyrinėjo veidą, kuris jam 
gia patiko; pagaliau aš du ar tris sykius apsisukau 
įvodama, kaip nustebs klebonas nuo mano naujų 
įių.
^Nekantraudama aš jau seniai tupėjau pas savo stalą, 
N atėjo jisai — raudonas ir šypsodamasis. Kai jį pa- 
ačiau, širdis man kiek smarkiau dunkstelėjo, kaip 
Beliems kariauninkams prieš mūšį.
I— Na, mažyte, — tarė jis man, kai ištaisė rašinius
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ir susiraukė dėl jų trumpumo, — pereikim prie Pran
ciškaus I ir išnagrinėkim jį iš visų pusių.

Jis patogiai įsitaisė fotely, paėmė tabokinę į vieną 
ranką, nosinuką — į antrą ir, iš šalies į mane žiūrėda
mas, pasiruošė ginčui, kurį jis numatė.

Aš mielai puoliausi pasakoti; aš krutėjau, bruzdėjau, 
jaudinausi; daug kalbėjau apie tas savybes, kurias gar
bino mano istorija, paskui priėjau prie specialių savo 
žinių.

— Klebone, koks žavintis buvo jis žmogus! Jo lie
muo buvo puikus, jo veidas kilnus ir dailus; tokia graži, 
smaila barzda ir tokios dailios akys!

Valandėlę stabtelėjau atsikvėpti, o nugąsdintas kle
bonas išsitiesė kaip spyruoklė ir sušuko:

— Panele, iš kur ištraukei tas nesąmones?
— Tai mano sekretas, — tariau, paslaptingai šypso

damosi.
Ir leisdamos į mūšį, prabilau:
— Klebone, nesuprantu, ką jums padarė tas varg

šas Pranciškus I! Ar žinot, kad jis turėjo gerą galvą? 
Gyveno jis linksmai ir pasiutiškai mylėjo moteris.

Čia klebono akys taip išsiskėtė, kad aš pabūgau, ar 
jos nesprogs. Jis sušuko: „Šventas Mykolai, šventas 
Barnabai!” ir paleido savo tabokinę, kuri baršktelėjo 
taip kietai, kad katinas, tysojęs minkštam krėsle, 
striuoktelėjo žemyn.

Teta, kuri miegojo, pašokdama nubudo ir suriko:
— Biaurus gyvuly!

Ji kreipėsi į mane, o ne į katiną, nors nežinojo, kas 
per reikalas. Bet šis epitetas buvo nuolatinė visų jos 
kalbų pradžia ir pabaiga.

žinoma, tikėjausi padarysianti didelį įspūdį; tačiau 
truputį sumišau dėl tikrai nepaprastos klebono išvaiz
dos.

Bet nepasiduodama vėl pradėjau:
— Ypač jis mylėjo vieną gražią damą, kuriai jis pa

dovanojo hercogystę. Klebone, pripažinkit, kad jis bu
vo geras, ir būtų labai smagu patekti į Onos vietą.

— Švenčiausioji Marija, Dievo motina, — sumur
mėjo klebonas silpnu balsu, — tas vaikas apsėstas!

— Kas yra? — suriko teta, virbalu persmeigdama 
kasą. — Išmeskit ją už durų, jei ji akiplėšiškai elgiasi.

— Vaikuti, — tarė klebonas, — kur tu viso to išmo
kai?

— Iš knygos, — trumpai atsakiau, neminėdama bi
bliotekos.

— Ir kaip tu gali tokias .-šlykštynes kartoti?
— šlykštynes! — tariau sukiršinta. — Kaip! Kle

bone, jums atrodo šlykštu, kad Pranciškus I buvo kil
nus ir mylėjo moteris! Ar jūs jų nemylit, ne?

— Ką sakai? — sumurmėjo teta, kuri jau kiek laiko 
atidžiai klausėsi ir iš mano žodžių padarė pragaištin
giausius spėliojimus. — Begėde! Tamsta...

— Nurimkit, geroji ponia, nurimkit! — nutraukė 
klebonas, šią valandą tarsi nusimetęs didžiausią svorį. 
— Duokit man pasiaiškinti su Regina. Na, kas tau ro
dos girtina Pranciškaus elgesy?

— Visai paprasta, — atsakiau truputį nepatenkinta, 
nes pamaniau, kad klebonas senstelėjo ir ne taip greit 
susivokia. — Jūs man kasdie skelbiat artimo meilę. 
Man rodos, kad Pranciškus I praktikoj įvykdė jūsų 
mėgstamiausią dėsnį: „Mylėdami Dievą, mylėkit savo 
artimą kaip save patį”.

Vos ištariau tuos žodžius, kai klebonas, šluostyda
masis stambius prakaito lašus nuo veido, užvirto fotely 
ir, abiem rankom susiėmęs pilvą, kad pasileis juoktis 
skardžiu juoku, ir kvatojos taip ilgai, jog man net aša
ros ištryško, nežiūrint viso užsispyrimo.

— Iš tikrųjų, — tariau drebančiu balsu, — buvau 
tikra kvailė, kad vargau, kol išmoksiu pamoką ir jus 
priversiu gėrėtis Pranciškum I.

— Mano geras vaikeli, — pagaliau tarė jis man rim
tai ir pavartodamas savo mėgstamiausią posakį, kai 
būdavo manim patenkintas, — mane labai nustebinai, 
mano geras vaikeli, nes nežinojau, kad taip gėriesi 
žmonėmis, kurie praktikoj vykdo artimo meilės dorybę.

— Šiaip ar taip, čia maži juokai, — atsakiau susirau
kusi.

— Na, na, nepykim.
Ir klebonas, patekšlenęs man į veidą, baigė pamo

ką, tarė, kad rytoj ateisiąs, ir pasiėmė raktą nuo bi
bliotekos, kurią jis, aišku, buvo žinojęs.

Jis dar tebebuvo kieme, kai teta šoko prie manęs 
ir supurtė mane, vos peties neišnerdama.

— Pleperi! Ką tamsta sakei, ką sakei, kad klebonas 
taip greit išėjo?

— Ko gi jūs pykstat, — tariau, — jei nežinot, apie 
ką kalbėjom?

— O, aš nežinau! Ar aš negirdėjau, ką sakei klebo
nui, begėde?

Matydama, kad žodžių negana pykčiui numalšinti, 
ji man kirto antausį, žiauriai sumušė ir išmetė už du
rų, lyg šunytį.

Nubėgau į savo kambarį, kur tvirtai užbruklinau du
ris. Tuojau nusivilkau ir veidrody patikrinau, kad sau
si ii’ liesi tetos krumpliai ant mano peties paliko mėly
nas žymes.

— Nelemta, mažyte verge, — tariau sau, grūmoda
ma savo atvaizdui, — ar ilgai tu kęsi tokius dalykus? 
Ar tu būsi tokia niekai ir nesukilsi?

Kelias minutes smarkiai bariau save, paskui, užėjus 
reakcijai, puoliau į krėslą ir ilgai verkiau.

— Ką aš padariau, kad su manim taip elgiasi? Biau- 
ri boba! Ir ko klebonas taip kvailai spoksojo, kai pa
sakojau pamoką?

Ir pasileidau juoktis, o ašaros dar teberiedėjo man 
per veidus. Bet galėjau dėl šios problemos sukti gal-, 
vą, kiek norėjau, o atsakymo neradau.

Prisiartinus prie atviro lango, liūdnai žiūrėjau į so
dą ir pradėjau atgauti šaltą kraują, kai nugirdau tetą 
šnekantis su Suzona. Truputį pasilenkiau jų pasikalbė
jimo nugirsti.

— Klystate, — sakė Suzona, — mažoji jau ne kū
dikis. Jei mušit ją, ji pasiskųs ponui Pavoliui, kuris 
ją pas save atsiims.

— Pamatysim! Bet kaip jai ateis į galvą tas dėdė? 
Vargiai ji žino, kad jis yra.

— Oho! Mažoji — gudri! Jai tereikia truputį prisi
minti, ir jūs galėsit keliaut sau sveikos, jei laikysit ją 
nelaimingą, o gražios pajamos dings su ja.

— A, pamatysim... Daugiau jos nemušiu, bet...
Jos nutilo, ii’ negirdėjau sakinio galo.
Po pietų, kuriuose aš nesirodžiau, nuėjau pas Su- 

zoną.
Suzona buvo tetos draugė, kol tapo jos virėja. Per 

dieną juodvi susinėdavo dešimt sykių, bet viena be 
kitos negalėjo apsieiti. Vargiai kas manim patikės, jei
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Philadelphijos Žinios
LAIŠKAS IŠ FRONTO

i

Pora mėnesių negavusi p. 
Aidukonienė laiško iš' savo 
sūnaus kario Vlado Aiduko- 
nio, 2839 Cantrell St., paga
liau gavo kelius laiškus, ku
riuose, galima sakyti, matyti 
karo baisybių vaizdas: ugnis 
ir mirtis. Jis rašo iš fronto 
lauko kur nors Italijoj. Laiš
ke sunku ir aprašyti, ką jau
nieji amerikiečiai kariai per
gyvena mūšiuose. Nesipraus
ti ir nepersirengti kelias die
nas ar savaites, tai ne naujie
na. O kitokių sunkenybių — 
kas ir aprašys!

Toliau jis rašo, kad moti
nėlė atsiųstų jam medalikė- 
lių ir rožančių, nes tose va
landose tai esą geriausia stip
rybė ir paguoda turėti meda- 
likėlį, kalbėti rožančių, nes 
viskas kitas išnyksta iš jau
no žmogaus minties ir gyve
nimo. Religinis gyvenimas 
tampa gyvas, gilus ir labai 
reikšmingas. . Praėjus pa
čioms baisenybėms ir jie ga
lėjo jau atsigaivinti, ir kraš
tą apžiūrėti, kaip rašo, kad 
labai didelių graženybių ten 
galįs matyti.

4

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

>?'Z. .x'tSlSt'z. .s'tSiSj’-Z.

į TeL REgent 8434.

[ RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

i 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Pagaliau jis rašo, kad jau 
rengiasi ir patį Popiežių pa
matyti, nes Romos miestas jų 
rankose ir kiek ten jis matęs 
įdomybių, tai tikrai įdomu ir 
naudinga.

SUŽEISTAS KARYS

Šiomis dienomis Jonas 
Rimgaila su žmona gavo 
liūdnoką žinią iš valdžios, 
kad jų vienintelis jaunas sū
nus karys yra sužeistas į kai
rę ranką ir guli ligoninėj.

Karys Juozas Rimgaila iš
ėjo kariuomenėn prieš pus
antrų metų, kai tik sukako 
18 metų. Neužilgo buvo iš
siųstas į Italijos frontą ir ten 
sunkiai kariaudamas buvo 
sužeistas. Bet bent tiek tėve
liai ir artimieji raminasi, kad 
žaizda nepavojinga, nes jis ir 
laiškus parašo ir sveikata ge
rai taisosi.

Jaunuolis mano greit pa
sveikti. Už tą sužeidimą jis 
buvo apdovanotas „Purpuro 
Širdies” medaliu. Jis gyveno 
Glen Riddle, Pa., bet su Phi
ladelphijos lietuviais mielai 
draugaudavo ir čia lankyda
vosi. Mat, čia jis turi dėdę ir 

tetą ir daugiau pažįstamų bei 
draugų.

Šv. Kazimiero parapijai jis 
labai artimas, nes čia atvy
kęs visuomet ir mūsų bažny
čią lankydavo. Jis yra ir mū
sų parapijos garbės karių są
raše.

Siunčiame jaunam kariui 
geriausių linkėjimų!

NAUJI VYČIAI

Lietuvos vyčių 3 kuopos 
susirinkime birželio 25 d. bu
vo pakviesti jaunieji studen
tai, ką tik užbaigę mokyklą 
ir dabar panorėję tapti vy
čiais. Vyčiais įstojo: Teresė 
Juozaitytė, Petras Utkus, O- 
na Olbikaitė, Juozas Kundro
tas, Ožalas, J. Pupis, Sutkus. 
Kiti dar mano įstoti vėliau.

Vyčiai išsirinko delegatus 
į seimą — M. Bigenis ir E. 
Jankus. O svečiais pasiryžo 
važiuoti dar kokie 5 nariai. 
Tai Philadelphija bus atsto
vaujama.

Dabar vyčiai organizuojasi 
savo metinei ekskursijai, ku
ri įvyks rugpiūčio 13 d. į 
Wildwood, N. J.

INŽINIERIUS JŪREIVIS

Laivyno tarnautojas Leo
nas Buividas, iš Palmyra, N. 
J., jau baigia inžinerijos 
mokslus New Yorke.

Jo mokslo baigimo didžios 
iškilmės įvyksta birželio 29 
dieną, New York, N. Y. Po 
to jaunuolis jau gaus pasky
rimą tarnyboj. Jo brolis yra 
kunigas, o tėveliai gyvena 
Palmyra, New Jersey.

PLATINA KNYGUTES
Prie šv; Kazimiero parapi

jos bažnyčios ir draugijų su
sirinkimuose platinamos šios 
naudingos knygutės:

1. Kaip mirė nemirtingieji, 
tai lietuvių kankinių gyveni
mo aprašymas.

2. Bolševikų kalėjime ir Si
biro ištrėmime, ten taip pat 
aprašyti lietuvių vargai ir 
kančios.

Patartina kiekvienam lie
tuviui pasiskaityti tas kny
gutes ir kitiems duoti, kad 
mes ir visi žinotumėm ir la
biau atjaustumėm dabarti
nius lietuvių vargus ir kan
čias, ir viską darytumėm, 
kad daugiau pagelbėtumėm.

Šv. Jurgio Parapija
Sodalietės pardavinėja karo 

bonus
Mūsų jaunos ir energingos 

sodalės pasiryžusios parduoti 
labai daug karo bonų per šį 
vajų. Karo bonus ir ženklus 
galima gauti prie bažnyčios. 
Jos jau pardavė už keliolika 
tūkstančių dolerių. Tai tikrai 
didelis pasiryžimas.

Aukoja kraują
Prie bažnyčios iškabintas 

skelbimas, kad visi, kurie ga
li, prašomi aukoti Raudona
jam Kryžiui kraują. Tas ge
rai sekasi.

Iš parapijos jau apie 50 as
menų davė savo kraujo, kuris 
jau teka sužeistų karių gys
lose ir taip išgelbsti jų gy
vybę. Kas iš parapijiečių duo
da kraujo, turėtų užsiregis
truoti parapijoj, kad ir mes 
galėtumėm duoti visus davi- 
nius-rekordus, kiek mūsų pa
rapijiečiai prisideda prie ka
ro laimėjimo.

Rengiamės Bazarui
Komitetas ir visa parapija 

jau uoliai rengiasi prie me
tinio parapijos bazaro. šie
met bazaras manomas su
rengti didelis, įdomus ir su
trauksiąs galybę žmonių. Ke
lių dienų bazaras bus para
pijos kieme. Rudenį bus kitas 
kelių dienų bazaras, kai jau 
bus visokių vaisių ir kitokių 
daiktų bazaro paįvairinimui.
Karo Bonų Pardavimo Vajus

Birželio 27 d. vakare Lie
tuvių Muzikalinėj salėj buvo 
surengtos prakalbos ir kito
kios įvairenybės Philadelphi
jos Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komiteto. Kal
bėtojų buvo iš Baltimorės, 
Chicagos, New York ir k. 
Kaip didžiausia įvairenybė, 
tai sužeisto kario pasirody
mas ir prakalba, kuri labai 
sugraudino susirinkusius.

Programoj buvo rodomi 
paveikslai iš karo vedimo.

I Dabar Komitetas varo vajų 
parduoti karo bonų už $100,- 
000 ir nupirkti valdžiai Thun
der Boat-lėktuvą. Visi dar
buojasi uoliai, kad tą suma
nymą įvykdytų.

Su tuo Philadelphijiečiai 
per paskutinius metus bus 
išpirkę bonų už milijoną do
lerių, bet jie ir toliau tą dar
bą varys visu uolumu.

NAUJA PILIETĖ

Konstancija Damulevičie- 
nė, kilusi iš Pavištaičių kai
mo Lietuvoje, birželio 21 d. 
priėmė Amerikos pilietybę.

Sveikiname naują ameriko- 
nę!

MELDUSI UŽ ŽUVUSĮ

Birželio 21 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje atlaikytos mišios 
su egzekvijomis už Italijos 
fronte žuvusį seržantą Stan
ley Sasnauską.

ATLEIDO DARBININKUS
Philadelphijoj vienas di

džiausių fabrikų, Budd kom
panija, šiomis dienomis at
leido labai daug savo darbi
ninkų, nes pakeičia savo iš- 
dirbimą iš kariškų į civilius. 
Čia dirbo ir lietuvių darbi
ninkų.

Atleistieji gali ieškotis sau 
darbo kitose dirbtuvėse arba 
pati valdžia juos nusiųs į ki
tus karo darbus, nes darbi
ninkų vis dar reikia.

BUVO LAIDOTUVĖSE

Birželio 20 d. iš šv. Andrie
jaus par. bažnyčios palaido
tas a. a. Norvaiša. Patarnavo 
grab. Kaz. Ramanauskas.

Į laidotuves iš Chicagos 
buvo atvažiavusi velionies 
duktė Ližė Norvaišaitė, ku
riai ir kitiems artimiesiems 
dėl mylimo tėvelio mirties 
reiškiu viešą, nuoširdžią už
uojautą.

Kazys Vidikauskas

ĮSPŪDŽIŲ VAKARAS
Birželio 4 d. šv. Andriejaus 

parapijos salėje įvyko šv. An
driejaus parapijos mokinių 
programa.Buvo įdomių vaidi
nimų. Po to scenoje pasirodė 
graduantai. Kaip gražu ir 
graudu! Rodos, neseniai kū
dikėliai buvo, o jau baigia 
mokyklą. Kleb. kun. J. čepu- 
kaitis prakalbėjo į susirinku
sius, primindamas, kad „šį 
vakar sueina 19 kartų, kaip 
tenka dalinti diplomus gra- 
duantams”. Kalbėjo ir vika
ras kun. S. Mažeika; jis ragi
no, kad baigiantieji laikytųsi 
katalikiškų principų, kurie 
buvo įskiepyti per 8 metų lai
kotarpį.

Sekė diplomų dalinimas 
baigusiems mokyklą. Tai 
„pašportas” į aukštesnę mo
kyklą, kuri prirengs studen
tą grumtis su gyvenimu. Sy
kiu su diplomu kiekvienas 
graduantas gavo po dėžę sal
dainių, kurias padovanojo p. 
C. J. Ramanauskas. Tai da
bar, sakau, gerai ir į „high 
school” važiuoti su „baksu 
kendžių”. Dar ne viskas; p. 
Ramanauskas davė tris dova
nas: $5.00, $3.00 ir $2.00 už 
aukščiausius pasižymėjimus 
moksle; šis dalykas labai pa
girtinas. Dovanas laimėjo Da
rata Staniškytė, Stella Balta- 
duonytė ir Petras Staniškis.

Lietuvis

LINKSMYBĖS - LINKSMYBĖMS
BAZARAS - BAZARĖLIS

Liepos - July 13,14,15 Dienomis 
Šv. Kazimiero Parapijos Kieme

Didžiausių linksmybių, gražios muzikos, skanii 
valgių ir visokių gėrimėlių, kiek tik norės.

Daug žaidimų ir įvairių laimėjimų.
Visą laiką grieš garsi ir naujausia muzika, vii 

galės šokti ir linksmi būti, kol tik norės.
Nepamirškite atsilankyti! .'

NORINTIEMS SKAITYTI

Šį pavasarį Philadelphijos 
katalikai greit suorganizavo 
skolinimo knygą - Catholic 
Lending Library, 35 S. 13th 
Street, Philadelphia 7, Pa. 
Ten galima gauti gerų kata
likiškų knygų pasiskaityti. 
Jau 1,400 knygų paskleista 
tarp philadelphijiečių.

Neseniai palengvintos ir 
skolinimo sąlygos. To knygy
no bendradarbiai moka $1.00 
į metus ir 2c dienai mokesčio 
už knygą. Metinis mokestis 
$5.00 ir viso gyvenimo mo
kestis $25.00 duoda teisę nau
dotis knygomis be atskiro 
mokesčio.

Knygynas yra atdaras kas
dien nuo 11 vai. ryto ligi 5 
vai., o trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 11 lig 9 vai. 
Girdėti, kad knygynas gra
žiai patarnaus visiems kata
likams ir interesuojantiems 

1 katalikiška literatūra.

PAJUDINO NAMUS

Birželio 23 d. anksti rytą 
Wharton ir 3 gatvės kampe 
įvyko automobilio nelaimė. 
Lengvoji mašina smarkiai 
smogė į kampinį Balčiūnų, 
301 Wharton namą, taip, kad 
sudrebino namą, nulenkė e- 
lektros įrengimus ir beveik 
nugriovė namus. Visa mašina 
buvo sudaužyta, o ten važia-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIIJS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

NullOdlmo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

httvosureng- 
įėję netikėtas 

Mūvės An
gį ji 45 metų 
to“ .ch°rc' 
Lesale. Cho- 
Lnį ir komP- 
įvaujant su- 
L, Vyriausios 
lankės, kurios 
Išbuvo Elzbieta 
Ktina Bunie- 
l^jo visa eilė 
lankių: 0. De- 
I Savickienė, J. 
į [Lukšienė, V. 
L V. Mickienė, 
į ir Jonas Lit- 
I: B’udreckytė ir

vusi moteris buvo nugabeni 
ta ligoninėn.

Nelaimės priežastis aiškų 
narna policijos, kuri tuoj pri« 
sistatė ir viską sutvarkė. B 
Balčiūnas, buvęs namie, tuoj^uvoM. Sa-' 
išbėgo iš kambario, nes tiki L^lo daina-

I dr. J 
kas, 
eilė 
šiaų 
jubil 
šven 
vien

R< 
gied 
tus: 
lomi 
pini; 
riau 
nien 
rą a 
žile' 
ir v 
tikr 

Si 
trijs 
auki

pienės parašytą

rai manė, kad kas nors noripasakė piki 
nugriauti ar nukelti jų ntl^tis, kun. kė. i 
mus. Tai buvo išgąstis. '■

UKRAINIEČIŲ SPAUDA 
APIE SLA SEIMĄ

Ryšium su SLA. 43 seimu, 
vietinis ukrainiečių laikraš! 
tis „Amerika” birželio 22 d. 
įdėjo ilgą aprašymą, adv. VJ 
Laukaičio ir J. M. Bačiūni| 
paveikslus. Redakcija pareisi 
kė savo linkėjimus, prideda! 
ma poeto Taraso Ševčenkoj 
eilutes: „Kovokite, veikite^ 
tad Dievas jums pagelbės^ 
Jūs pusėj rasis stiprybė ir 
laisvė ir teisybė šventoji”.

K. V

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūši] 
duonos!

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Sešt 8:00 pan.

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vernon St., |
; Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di*> 
delž, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-! 
ikeleivingiems nuteikiama nakvynS.1 
] Viskas nemokamai. Kreipkitės ■ 
1 diena ar naktj.

pasakysiu, kad Suzona tikrai mylėjo savo šeimininkę. 
Bet tai gryna teisybė.

Nors ji pati tetai ir dovanojo, kad ji visuomenėj 
stovi aukščiau, bet, be abejo, ji kaltino artimą, ap
linkybes ir gyvenimą, nes ji visados niurnėjo. Ji tu
rėjo grasinančią plėšiko išvaizdą ir visados nešiojo 
trumpus apatinius sijonus ir susiplojusias klumpes.

— Suzona, — tariau jai ir susigalvojusi atsistojau 
priešais, — ar aš turtinga?

— Kas jums pasakė tas kvailystes, panele?
— Tai tavęs neliečia, Suzona, bet noriu, kad tu man 

atsakytum, kur gyvena mano dėdė Pavolis.
— Aš noriu, aš noriu, — niurnėjo Suzona. — Sakau, 

radot vaiką! Eikit pasivaikščiot, panele! Aš nieko ne
pasakysiu, nes nieko nežinau.

— Suzona meluoji, ir aš tau draudžiu taip atsakinė
ti. Girdėjau, ką neseniai kalbėjai tetai.

— Na, gerai, panele, jei girdėjot, tai kam dar man 
pasakoti.

Suzona atsuko man nugarą ir neatsakė nė į vieną 
mano klausimą.

Grįžau į savo kambarį labai susierzinus ir, ilgai ry- 
mėjus prie lango, mėnulį, žvaigždes, medžius šaukiau 
liudininkais, kad tvirtai ryžtuosi nesiduoti mušama, 
kad daugiau nebijosiu tetos ir kad kiek įmanydama 
būsiu jai nemaloni.

Ir mesdama plėšomos gėlės lapelius, drauge nume
čiau vėjui savo baimę, bailumą, senų dienų nedrąsą. 
Jaučiausi, kad esu visai kitokia, ir paguosta užmigau.

Nakčia sapnavau, kad teta, virtusi slibinu, kovėsi su 
Pranciškum I, kuris ją perskrodė dideliu kardu. Jis 
paėmė mane ant rankų ir nuskrido su manim, o tuo 
tarpu klebonas, nusiminęs, į mudu žiūrėjo ir languota 
skarele šluostėsi veidą. Ją jis paskui nugręžė iš visų 
jėgų, o prakaitas bėgo iš jos, lyg ji būtų upėj išmirkus.

Rytojaus dieną mudu su kunigu įsitaisėm pas sta
lą, kai durys subildėjo, ir mes pamatėm įeinant Peri
nę su čepčium ant sprando ir šiaudų prikimštomis 
klumpėmis rankoj.

— Ar bala dega? — paklausė teta.

— Ne, ponia, bet pas mus velnias atsikraustė, tikrai! 
Karvė miežiuose, kurie taip gerai augo, ji viską trem
pia, negaliu jos pagauti; gaidžiai ant stogo, o kralikai 
darže.

— Darže! — sušuko teta ir pakilo, j mane rūsčiai 
žvairuodama, nes tasai daržas buvo jai šventa vieta, 
kurią vieną ji temylėjo.

— Mano gražūs gaideliai! — niurnėjo Suzona, ku
riai atrodė kaip tik proga apsireikšti ir savo urzgimu 
prisidėti prie tetos riksmo.

— O, pleperi! — šaukė teta.
Ji metėsi paskui tarnus, piktai trenkdama duris.
— Klebone, — tuojau tariau, — kaip manot, ar vi

sam pasauly yra biauresnė boba už mano tetą?
— Na, na, mažiuke, ką tai reiškia?
— Ar žinot, ką ji vakar man padarė, klebone? Ji 

mane mušė!
— Mušė! — nepatikimai pakartojo klebonas.
Taip jam atrodė negalimas daiktas, kad nors galu 

pirštų kas palytėtų tokią mažą ir švelnią būtybę kaip 
aš.

— Taip, mušė! Ir jei netikit, galiu parodyti smū
gių žymes.

Ir sulig tais žodžiais ėmiau atsisegioti savo rūbus. 
Klebonas išsigandęs žiūrėjo prieš save.

— Nereikia, nereikia! Tikiu tavo žodžiu, — staiga 
sušuko jis paraudęs ir gėdingai nuleidęs akis i galus 
savo batų.

— Mane mušti tą dieną, kai man šešiolika metų, — 
kalbėjau užsisegiodama. — Ar žinot, kad ja šlykščiuosi.

Ir aš daviau kumštim į stalą, nuo ko man labai su
skaudo.

— Na, na, mano geras vaikeli, — tarė man sujau
dintas klebonas, — nusiramink ir papasakok man, ką 
padarei.

— Visiškai nieko. Kai išėjot, ji mane apšaukė begė
de ir metėsi ant manęs kaip ragana. Biauri boba!

— Na, Regina, na, žinai, kad reikia atleisti užgavi- 
mus.

— A, pasaka! — surikau, smarkiai pastumdama 
krėslą ir dideliais žingsniais vaikščiodama po salio- 
ną, — niekados, niekados jai nedovanosiu!

Ir klebonas pakilo ir ėmė vaikščioti į kitą pusę ne
gu aš, taip kad nuolatos susikryžiuodami toliau kalbė
jomės, it tie pasakos žmogėdra ir nykštukas, kai pa
starasis pavogė septynių mylių pušnis, o milžinas ėmė 
jj vytis.

— Regina, reikia būti protingai ir ši pažeminimą 
imti kaip atgailą už tavo nuodėmių atleidimą.

— Mano nuodėmės! — tariau sustodama ir truktel- 
dama pečius. — Klebone, jūs gerai žinot, kad jos mažos, 
tokios mažytės, kad nė kalbėti neverta.

— Tikrai! — atsakė klebonas nuslėpdamas šypsnį. — 
Tada, kadangi esi šventa, kantriai kęsk vargus dėl 
Dievo meilės.

— Tai tau! Ne! — atkirtau smarkiai pasiryžusi. — 
Aš noriu truputį mylėti Dievulį... ne pei' daug, — nesi
raukykit, klebone, — bet aš manau, kad jis mane dar 
gana myli ir bus nepatenkintas, jei mane regės ne
laimingą.

— Kokia galva! — sušuko klebonas. — Kaip išauk - 
lėjau!

— Pagaliau, — kalbėjau toliau, vėl pradėdama vaikš
čioti, — aš noriu keršto — ii' atsikeršysiu.

— Regina, tai labai negerai. Tylėk ir klausyk.
— Kerštas — dievų smagumas, — atsakiau pasišo

kėdama pagauti didelės musės, kuri skraidė ties mano 
galva.

— Kalbėkim rimtai, mažyte.
— Bet juk aš rimtai kalbu, — tariau stabteldama 

prieš veidrodį su tam tikru malonumu patikrinti, kad 
susijaudinimas man gerai tiko. — Pamatysit, klebone! 
Paimsiu kardą ir nukirsiu tetą, kaip Judita Holoferną.

— Tas vaikas pašėlo! — sušuko nusiminęs klebonas.
— Panele, truputį nurimk ir neplepėk niekų.

— Gerai, klebone, bet ar sakysit, kad Judita nė su
puvusio grašio neverta?

Klebonas atsirėmė į židinį ir švelniai užsišniurkštė 
tabokos į abi šnirples.

— Matai, mažyte, čia priklauso nuo atžvilgio, iš 
kurio išeisi.

— Koks jūs nelogiškas! — tariau. — Juditos žy
gis jums atrodo puikus, kadangi ji išvadavo keletą 

pikčiurnų izraelitų, kurie tikrių tikriausiai manęs ne-j 
verti ir kurie neturėtų jums rūpėti, nes jie jau seniau 
mirę ii' palaidoti!... O jums rodos labai negerai, jei lyd 
giai taip pasielgsiu pati save išsivaduodama! Ir Dievas] 
žino, kad gyvent man gerai! — pridėjau, keletą kartų 
ant kulnų apsisukdama.

— Tu neblogai manai apie save, — atsakė klebonas! 
kuris stengėsi padaryti rimtą išvaizdą.

— O, puikiausiai.
— Na, ar nemalonėsi dabar manęs paklausyti?
— Esu tikra, — nepaleidau savo minties, — kad 

Holofernas buvo kur kas malonesnis už tetą ir kad aš 
su juo būčiau gražiausiai sugyvenus. Todėl visai ne-' 
matau kliūčių, kurios man neleistų pasekti Judita.

— Regina! — sušuko klebonas trepteldamas.
— Mielas klebone, prašau nepykti. Galit nurimti —į 

tetos nežudysiu, turiu kitą priemonę ja atsikratyti.
— Papasakok, — tarė šaunusis žmogus, jau atsil 

leidęs ir susmukęs į kanapą.
Atsisėdau greta jo.
— Štai! Ar būsit girdėjęs apie dėdę Pavolį?
— žinoma. Jis gyvena netoli V...
— Labai gerai! Kaip vadinasi jo ūkis?
— Pavoliai.
— Tai ar laiškas tikrai nueis, jei rašysiu savo dėdei 

į Pavolių rūmus, netoli V...?
— Be abejo.
— Na, klebone, jau radau savo kerštą, žinot, kad! 

teta manęs nemyli, o tik mano piniginę?
— Bet, vaikuti, iš kur tai žinai? — sumišęs tarę] 

man klebonas.
— Girdėjau, kaip tai buvo jai sakyta. Todėl esu tikra, 

ko griebtis. Labiausiai ji bijo, kad nepasiskųsčiau po
nui Pavoliui ir neprašyčiau atsiimti mane pas jį. Keti-I 
nu jai pagrasinti rašysianti dėdei laišką; ir niekas ne-] 
sakė, — tariau valandėlę pamąsčius, — kad kurią die-1 
ną to nepadarysiu.

— Taip, čia nieko blogo nėra, — atsakė šypsodama-^ 
sis gerasai klebonas.

— Matot! — sušukau plodama, — jūs patvirtinai!■
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Vilku nem

flio 17 d. buvo sureng- 
Įtpijos salėje netikėtas 
las — pagerbtuvės An- 
įraskiečiui už 45 metų 
Iną parapijos chore, 
[buvo pilna salė. Cho
sė programą ir komp. 
ličiui vadovaujant su- 
iį bankietą. Vyriausios 
I šeimininkės, kurios 
nurengė, buvo Elzbieta 
enė ir Justina Bunie- 
Ęns gelbėjo visa eilė 
įų šeimininkių: O. De- 
1 EI. Savickienė, J. 
bnienė, I. Lukšienė, V. 
uskienė, V. Mickienė, 
įaitienė ir Jonas Lit- 
Verutė Budreckytė ir 
j Mažronytė padekla- 
S. Litvinienės parašytą 
kinimą eilėmis.
Iro vedėju buvo M. Sa- 
šalia choro solo daina- 
buniūtė. Kalbas pasakė 
un. J. Simonaitis, kun.

dr. J. Starkus, kun. J. šešto
kas, teisėjas MgGuire ir visa 
eilė draugijų pirmininkų ir 
šiaip veikėjų. Visi sveikino 
jubiliatą už tokį didelį pasi
šventimą tiek metų giedoti 
vienoje parapijoj.

Reikia pasakyti, kad be jo 
gieda dvi dukters ilgus me
tus: Vera, choro solistė ir Sa
lomėja. Susirinkusių vardu 
piniginę dovaną įteikė vy
riausios šeimininkės J. Bu- 
nienė ir E. Litvinienė. Vaka
rą atidarė ir uždarė komp. J. 
Žilevičius. Vėliau buvo šokiai 
ir visą laiką nuotaika buvo 
tikrai širdinga.

Sveikiname mūsų choro pa- 
trijarką ir linkime sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Rep.

Bayonne, N. J
— Birželio 18 d. parapijos 

piknikas puikiausiai pasise
kė. Graži diena ir patogus pa-

rapijos daržas sutraukė apie 
400 žmonių.

— Birželio 18 d. iškilmin
gas mišias laikė kun. Pranas 
Ignaciūnas. Jam asistavo 
kun. P. Barauskas M. I. C. ir 
subd. Dom. Pocius. Mūsiškis 
subdijakonas Pocius pasirodė 
savo parapijoje pirmą kartą 
naujose pareigose.

— Eugene Bazgila, Jurgio 
in Konstancijos Bazgilų iš 
Kearny sūnus, birželio 25 d. 
baigė šv. Petro kolegiją. Ga
vo B. S. laipsnį.

— Birž. 20 d. palaidota 
Juozapina Sidarienė. Paliko 
vyrą, sūnų karį ir 2 dukte
ris.

— Alyce Petrylaitė ištekė
jo už Frank Haase. Liudijo 
Konst. Jurevičiūtė ir John 
Sharkey.

— Apkrikštyta Kotrynos 
(Kaminskaitės) ir Felikso 
Žemaičių duktė Diana.

— Liepos 16 d. bus šv. Pet
ro ir Povilo dr-jos piknikas, 
kurį rengia drauge su parapi
ja.

Paterson, N. J.

Bonų komitetas
Šiomis dienomis susidarė 

Patersono Lietuvių Karo Bo
nų Komitetas: garbės pirm, 
kun. J. Kinta, pirm. Juozas 
Jokubavičius, sekr. Ona Vai
čaitytė, ižd. Antanas Skubąs, 
nariai — Fab. Saranka, J. 
Jesulaitis, Just. Milinavičius, 
Blanche ir Adelė Ragauskai
tės, M. Papečkienė, J. Mar- 
cinskas.

Bonai pardavinėjami par. 
salėje sekmadieniais po mišių 
ir kasdien nuo 7 vai. vak. Vi
si lietuviai prašomi pirkti bo
nus savo komitete.

— Parapijos koncertas 
gražiai pavyko. Liko pelno 
naujos salės fondui.

— Patersoniečiai ruošiasi 
liepos 9 d. dalyvauti New 
Yorko apylinkės Lietuvių 
Dienoje, Maspethe.

— Šv. Vardo dr-ja turėjo 
šeimynišką išvažiavimą į 
Ramsey, N. J.

Antanas Pranskietis, gyv. Elizabethe, 
šiomis dienomis sulaukė 45 metų sukak
ties, kai gieda šv. Petro ir Povilo par. 
chore. .

YOUR INVASION!
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Bridgeport, Conn.

gal ir man bus įdomu pasi
matyti ir su Bridgeporto bū- „ 
riu gražiai laiką praleisti.

O.

New Haven, Conn.
Pirkim bonus!

Po viso pasaulio dalis šian
dieną lietuvių sūnūs ir duk
ros, broliai ir sesers, narsiai 
kovoja už demokratiją ir tau
tų laisvę, už laisvę ir paverg
tos Lietuvos.

Gyvendami šiame laisvame 
krašte, turim visom priemo
nėm prisidėti prie šio karo 
laimėjimo ir greitesnės pa
baigos. Geriausia — pirkti 5- 
tos paskolos karo bonus.

Birželio 26 d. buvo palai
dota a. a. Jociuvienė, viena 
iš senesnių parapijiečių. Baž
nyčioje buvo daug žmonių. 
Moterų draugija dalyvavo, iš
kilmingai palydėdama savo 
narę į amžinatvės poilsį. Vis 
po truputį, kaip parapijiečiai 
kalba, viens po kito senieji 
keliauja į tą pasaulį, iš kurio 
niekas negrįžta.

Jau kelios draugijos išrin
ko savo atstovus į Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bridgepor
to skyrių. Tuoj aus bus su
šauktas susirinkimas visų ir 
bus apsvarstytas ateities dar
bas. Taipgi bus sutvertas Lie
tuvai šelpti Fondo skyrius, 
kuris pradės rūpintis drabu
žių rinkimu ir kitais šelpimo 
reikalais. Kurios draugijos 
dar neišrinko atstovų, išrin
kite ateinančio mėnesio drau
gijų 'susirinkimuose, širdin
gai visus kviečiame prisidėti 
prie šio bendro ir tikrai svar
baus lietuviško darbo.

Parapijos chorai jau pra
dėjo savo vakacijas, kurių tu
rės pora mėnesių, o po to vėl 
pradės rengtis prie kokio gra
žaus muzikalinio parengimo.

Daug rengiasi vykti į Klas- 
čiaus parką Maspethan liepos 
9 d.. Lietuvių Dienon. Manau,

Birželio 16 d. sėkmingai už
baigė slaugės mokslus Šv. Ra
polo ligoninėje Onutė Tara- 
gauskaitė, duktė Prano ir 
Marijonos Taragauskų, kurie 
yra geri parapijiečiai ir pa
vyzdingi tėvai; jie išauklėjo 
ir išmokslino 5'sūnus, iš ku
rių 2 yra karo tarnyboj ir 
2 dukreles. Onutė yra ma
lonaus būdo, draugiška. Bū
dama ligoninėje įsigijo daug 
gerų draugų.

Birželio 24 Ignas ir Ona 
Kvaratiejai susilaukė vedy
binio gyvenimo 15 metų su
kakties. Abudu yra gerai ži
nomi mūsų parapijoj. Kvara- 
tiejienė yra raštininkė šv. 
Onos draugijoj, narė Moterų 
Sąjungos 33 kuopoj.

Sveikiname Kvaratiejus, 
linkėdami laimingai sulaukti 
sidabrinio jubiliejaus.

Kelius kartus mūsų bažny
čioj lankėsi jaunas laivyno 
leitenantas. Visi domėjosi iš 
kur taš jaunuolis. Po Mišių 
kartą jis apsilankė pas mūsų 
kleboną kun. E. Gradeckį, 
kuriam pasisakė esąs portu
galas ir lankąs Yale univer
sitetą. Klebonui pareiškė ne
galįs atsigėrėti lietuvių kal
bos gražumu, švelnumu, jos 
savotiškumu.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

izraelitų, kurie tikrių tikti 
urie neturėtų jums rūpėti, k | 
alaidoti!... O jums rodos labai® 
pasielgsiu pati save išsivadini 
gyvent man gerai! — pridėki 

į apsisukdama.
leblogai manai apie save,— 
įgėsi padaryti rimtą išvaizdi I 
)uikiausiai.
ar nemalonės! dabar manęs® 
tikra, — nepaleidau savo | 

is buvo kur kas malonesnis e 
ičiau gražiausiai sugyvenus. F 
učių, kurios man neleistų pt 
ina! — sušuko klebonas tre^š 
as klebone, prašau nepykti, fe 
įdysiu, turiu kitą priemonę į 
asakok, — tarė šaunusis t 
usmukęs į kanapą.
au greta jo.
! Ar būsit girdėjęs apie dėdę: 
ma. Jis gyvena netoli V... 
ai gerai! Kaip vadinasi jo ūki 
iliai.
ar laiškas tikrai nueis, jei ra? 
rūmus, netoli V...?

abejo.
klebone, jau radau savo 

‘S nemyli, o tik mano pinigio?-' 
vaikuti, iš kur tai žinai?

mas.
ėjau, kaip tai buvo jai sakyta.* 
s. Labiausiai ji bijo, kad nft 
ui ir neprašyčiau atsiimti 
grasinti rašysianti dėdei laiški 
ariau valandėlę pamąsčius, 
įdarysiu. .
, čia nieko blogo nėra,-a$: 
i klebonas.
)t! — sušukau plodama,

if/u TIK OUT! MAIL or DELIVER
IT . . . NOW!

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

(Bus daugiau)

K4 JŪS DAROTE TUO REIKALU?

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK

FIFTH WAR LOAN
Dept. 74 - 1270 Sixth Ave., New York 20, N. Y.

OFFICIAL PURCHASE FORM fOR BONDS

 Date.......................................................

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
Laidotuvių Direktorius

Notary Public

NUO generolo Bradley, vadovaujančio invazijos sausžemio pajėgoms, iki kiekvieno laipsnio kario. A- merikos vyrai dabar susidūrė su brutaliu, desperatišku, pajėgiu priešu. Ši invazija dar tik prasidėjo — tad prieš mūsų kovotojus yra sunkus ir kruvinas uždavinys, kurs reikalauja visos jųjų drąsos, paremtos visu jūsų tikėjimu į jų galutinę pergalę.Tas tikėjimas bus daug kartų išbandytas šioje invazijoje — nuožmiose kovose, atsitraukimuose ir gal net laikinuose pralaimėjimuose. Jums teks atsiminti, kad ankstyvos pergalės paprastai

reiškia daugiau žvėriško pasipriešinimo iš priešo, tapusio piktesniu, žiauresniu, kai jo pražūties šešėlis didėja. Jūsų prievolė išlaikyti tikėjimą nelaimės dienose ir naktyse lygiai taip, kaip ir pergalės valandose.Mažai ką jūs galite daryti įrodymui, kad jūs suprantate, su kuo jie turi susidurti, gal per daug mėnesių. Bet vieną dalyką jūs galite padaryti — remti ataką kiekvienu doleriu, kurį galite paskirti. Tegu boriai, kuriuos perkate šiame didžiausiame vajuje, būna mastu jūsų tikėjimo į jų galutinę pergalę!

Check Bond Denomination Desired

n. □ □ □ □ □
t^ost Pace) "E" Bonds $18.75 $37.50 $ 75.00 $375.00 $ 750.00

(Maturity Value) $25.00 $50.00 $100.00 $500.00 $1,000.00
„ METHOD OF PAYMENT

tec attached or O The following bank is hereby authorized to charge 
my account

(.\amc of bank) ................ (Address of bank)
°r ~ or hetorc................., 1944 payment will be made to above named bank.

rEGISTRATION INSTRUCTIONS (please print)
I lease have such securities registered as follows.
Mr.. Mrs.. Miss...............................................................

OWNER (First name) (initial) (Last name)............

(Street address of registered owner) (City, postal utjit number, and Statė) 
A coown, r or a beneficiary (but one only) may be named if desired
□ COOWNER

O BENEFICIARY

Mr.
Mrs.
Miss...........................................................................

(First name) (Initial) (Last name)

DELI VER Y INSTR UCTIONS 
. Please mail to undersigned.

□ Special instructions, ij any..................................... ..

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

pa-

Pirkite Savo Invazijos Bonus Šiandie!
5™ war loan

Subscriber's signature 
•\:ine cf subscriber .. 

Jdress cf subscriber
Name. Street Adrcss, City, postal unit number, Štate)

Siti vietų parūpino grupė patriotiniu New Yorko biznio organize* Uu 1Siti vieni parūpino grupe patriotinių New Yorko biznio orgu«»-- - __ -

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW *

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.



' ’ ’ "• ■’ .,:V ■■■ ■ , .•
• . •........................

Birželio-June 30,19-

AR JAU PASIRUOŠEI?

PENKIOLIKTA PENKIOLIKTA

NEW YORKO APYLINKES

LIETUVIŲ DIENA
Viena labiausiai laukiamų 

vasaros pramogų mūsų apy
linkėje yra Lietuvių Diena. 
Šiemet ji bus sekmadienį, lie
pos — July 9 d., Klasčiaus 
parke ir salėje, Maspethe. Tai 
jau penkiolikta iš eilės.

Per paskutinius keletą me
tų Lietuvių Diena buvo skir
ta savo apylinkės laikraščiui

— paremti, 
malonu apie 
pakartotinai 
„Amerikos” 
jų artimuo-

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

SEKMADIENĮ

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

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

PARKAS ATDARAS NUO 1 VAL. POPIET

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

ŠOKIAMS GROS A. PAVYDŽIO ORKESTRAS

Graduantų Iškilmes

Birželio 25 d. Apreiškimo 
par. mokykla turėjo savo 
mokslo metų užbaigimo iš
kilmes. Ryte, prieš 9 vai., į 
bažnyčią graduantai atėjo or
ganizuotai. Juos pasitiko 
kleb. kun. N. Pakalnis ir kun. 
A. Petrauskas. Bažnyčioje 
diplomus išdalino pats kle
bonas.

Naujos laidos graduantai 
yra šie: Dorothy J. Antono
vich, Adelė T. Bobin, Camilla 
Brunetti, Joan L. Esposito, 
Frances M. Gagaitė, Gene
vieve F- Gudaitytė, Albina S. 
Jesinskaitė, Dominica D. 
Martino, Bernice F. Povilai
tytė, Edna M. Fracchia, Vin
centas M. Dabulis, Joseph D’- 
Alia, Carmine A. Foglia, 
Charles P. Kazlauskas, Jo
nas A. Vitkevičius ir Thomas 
V. Roger.

Dovanas už pasižymėjimus 
mokymesi ir elgimesi gavo:

CYA už religiją: Auksinis 
medalis — Adele Bobin, si
dabrinis — Thomas Roger; 
kleb. kun. N. Pakalnio už ben
drą atsižymėjimą — Dorothy 
Antonovich ir Thomas Ro
ger; Amerikos legiono už is-

toriją — Thomas Roger ir 
Adele Bobin; Sės. Nikodemos 
už anglų kalbą — Albina Je- 
sinskaitė; Sės. Nikodemos už 
matematiką — Vincentas Da- 
bulis; Sės. Nikodemos už so
cialinius dalykus — Adelė 
Bobin.

Per mišias pritaikintą pa
mokslą pasakė kleb. kun. N. 
Pakalnis. Birželio 26 d. visi 
graduantai turėjo išvažiavi
mą į Indian Point.

KRIAUČIAI PERRINKO
SAVO DELEGATU

GALIMA APLANKYTI 
LAISVĖS STOVYLĄ

Šį sekmadienį, liepos 2 d., 
prie Laisvės Stovylos (Sta
tue of Liberty) bus įvairios 
iškilmės, kurias rengia Karo 
Finansų Komitetas.

Į iškilmes kviečiami New 
Yorko lietuviai. Laivas iš 
Battery prieplaukos išeis 
2:30 vai. popiet. Kelione tik 
su specialiais bilietais, ku
riuos dykai galima gauti „A- 
merikos” raštinėje. Kas nori 
dalyvauti šiose patriotinėse 
iškilmėse ir įdomiai laiką 
praleisti, prašomi kreiptis į 
„Ameriką”.

Nuo liepos 1 d. Queens Mid
town tunelis bus atdaras die
ną ir naktį.

Birželio 22 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 54 lokalo nepapras
tas susirinkimas. Buvo Labor 
Lyceum salėje. Susirinko apie 
500 narių. Bet tai nebuvo nė 
pusės, kiek turėtų susirinkti.

Pirmiausia užgirta centro 
generalinė taryba. Po to vi
sais balsais nutarta pratęsti 
vieneriems metams lokalo 
delegato K. Kundroto tarny
bą. Nors bolševikai varė di
džiausią agitaciją už savo 
kandidatą, bet neišdrįso nei 
jo kandidatūros išstatyti. 
Apie pora pasakė cariškus 
spyčius, bet, pirmininkui pa
klausus, kas prieš Kundrotą, 
tai nei „spykeriai” nepakėlė 
rankų. Kai tik į kriaučių su
sirinkimą ateina nariai gau
siai, tai mūsų komunistai vi
siškai netenka drąsos.

Paskaitytas Lietuvių Die
nos rengėjų laiškas, kuriuo 
kvietė kriaučius atsilankyti 
liepos 9 d. į Klasčiaus parką. 
Pirm. V. Zaveskas paragino 
visus dalyvauti Lietuvių Die
noje.

Šiemet siuvėjai turės vieną 
savaitę atostogų. Prasidės 
birželio 30 d. Bus uždarytos 
visos siuvyklos ir unijos raš
tinės. Birželio 30 d. visi 
kriaučiai gaus algą už savai
tę iš anksto. Kitais metais, 
bus dviejų savaičių atosto
gos, bet apie algų pakėlimus 
nieko negirdėti; matyti, mū
sų centras dabar „bizi” su 
politika.

Lokalo piknikas bus liepos 
22 d. Tuo smarkiai rūpinasi 
komisijos pirm. P. Blažaitis 
ir rašt. A. Žilinskas.

P. J. M.

NAUJOJE VIETOJE

Grab. Juozas Le Vanda, 
aplinkybėms susidėjus, savo 
įstaigą iš 337 Union Avė. 
Brooklyne perkelia į 63-12 
70th Street, Middle Village, 
L. I., N. Y. Telefonas ten HA
vemeyer 8-1158.

Radio Voice of the Lithuanians

— „Amerikai” 
todėl čia labai 
tai parašyti ir 
kviesti visus 
skaitytojus bei 
sius dalyvauti.

Parkas bus atdaras nuo 1 
vai. popiet. Įvairumų progra
ma prasidės nuo 4 vai. popiet. 
Yra pakviestas prof. Dr. Ka
zys Pakštas pasakyti kalbą. 
Br. Brundzienė, rengimo ko
miteto vicepirmmininkė, ruo
šia tautiškų šokių šokėjų 
grupę. Šalia to, bus suorgani
zuotas bendras lietuvių liau
dies dainų dainavimas.

Šokiai prasidės nuo 6 vai. 
vak. Jiems gros A. Pavydžio 
orkestras. Jaunimas ir visi 
jaunos dvasios asmens galės 
puikiausiai pasilinksminti.

Šis pranešimas drauge yra 
ir labai nuoširdus kvietimas.

Visi, o visi dalyvaukime 
Lietuvių Dienoje, liepos 9 d., 
Klasčiaus parke ir salėje!

LIETUVIŠKOS DAINOS 
SKAMBĖS PARKUOSE

ir lietuviai.
ten pasirodyti su 
daina, su lietuviš-

Liepos 18 Central parke ir 
liepos 19 d. Prospect parke 
New Yorko miesto vadovybė 
rengia didžiulius dainų ir šo
kių vakarus. Į juos maloniai 
kviečiami

Svarbu 
lietuviška 
ku šokiu.

Šį penktadienį, birželio 30 
d., 8:15 vai. vak., Angelų Ka
ralienės par. salėje bus platus 
dainininkų susirinkimas ir 
pratybos. Kviečiami visi cho
ristai ir buvę choristai. Tal
kon ateina art. Barbara Dar- 
lys, Marijona Kižytė, Elena 
Bartush. Būtų gražu, jei su
sidarytų didelis, pajėgus cho
ras.

Tegu skamba lietuviška 
daina!

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkimas 
bus penktadienį, birželio 30 
d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

Visi atstovai ir draugijų 
veikėjai maloniai prašomi da
lyvauti.

Valdyba

KAS NORI ŠOKTI?

MONDAY • WEDNESDAY •

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

1 P. M.
FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

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

• Klier. Vincentas Paže- 
i rėčkas, Simo ir Antaninos Pa-

žereckų sūnus, jau subdija- 
konas. 1945 m. pavasarį turė
sim naują lietuvį kunigą.

• Aldona Masiulytė, gyv. 
Maspethe, susižiedavo su 
Vincu Grinevičium iš Harri- 
sono, N. J. Abu veiklūs vy
čiai. Jų draugai linki jiems 
daug laimės.

• Juozas Ambrozaitis, ka
rys, šv. Jurgio dr-jos pirmi
ninko sūnus, už pasižymėji
mus kariuomenės vadovybės 
apdovanotas pinigine dovana. 
Jis yra kur nors Georgioj.

•Seselės pranciškietės iš
vyko į Pittsburghą. Nuo lie
pos pradžios lankys Duquene 
universiteto vasaros kursus. 
Rudenį, vėl grįš Maspethan.

• Kun. Pranas Ignaciūnas, 
Inaujasai Newark© arkivysku
pijos kunigas, paskirtas vika
ru į Bellville, N. J., šv. Petro 
parapiją.

• Apreiškimo par. mokyk
los graduantų dauguma lan
kys aukštesnes katalikų mo
kyklas. Apreiškimo mokiniai 
priimami į visas mokyklas be 
egzaminų.

• Putnam, Conn., Vargdie
nių Seselės nuo liepos 5 d. tu
rės jaunoms mergaitėms va
sarojimo stovyklą. Iš Brook
lyno ten vyksta Rūta Aver- 
kaitė, iš Elizabetho — Verutė 
Budreckytė.

• Korp. J. Raugalas, wa- 
terburietis, grįždamas į toli
muosius vakarus, buvo sus
tojęs Brooklyne. Lankėsi pas 
Averkas.

• Gen. Zovytč ir Eug. Kar- 
piūtč šios savaitės gale iš
vyksta Bostonan vienos sa
vaitės atostogų.

• Lietuvos Vyčių metinis 
seimas bus rugsėjo 23-24 d. 
d. Lexington viešbutyje.

• LRK. Susivienijimo aps
krities suvažiavimas įvyko 
birželio 18 d. Angelų Kara
lienės par. salėje. Valdyboje 
yra pirm. P. Montvila, sekr. 
St. Lukoševičius, ižd. V- Pū
kas.

Bronė Brundzienė, tautiš
kų šokių mėgėja, jau turi su
dariusi gražią grupę mergai
čių, kurios mokosi tautiškų 
šokių. Ši grupė pradžiugins 
visus Lietuvių Dienos daly
vius, kai liepos 9 d. Klasčiaus 
parke ji prašmatniai pasiro
dys.

Į grupę dar galima įstoti.
Tos mergaitės, kurios no

rėtų pramokti lietuviškų šo
kių, prašomos lankytis į p. 
Br. Brundzienės pamokas, 
kurios bus šv. Jurgio par. sa
lėje penktadienį ir pirmadie
nį nuo 6 vai. vak.

Motinos prašomos atsiųsti 
ir savo jaunutes dukreles — 
ir jos puikiai šoks!

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Pusmetinis draugijos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 5 d., 7:30 vai. vak., pi
liečių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti. Bus labai svarbių 
reikalų.

Narys

Prancūzai, nubausdami 
moteris, kurios vokiečių oku
pacijoj pataikavo vokiečiams, 
nuskuto joms galvas.

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-92M
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Ente
Offic

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

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

polius.

jaktis.
perenei ja.
L keliu.

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 2 dieną, Gyvojo Rožan
čiaus draugijos narės eis ben
drai prie šv. Komunijos 9 vai. 
mišių metu. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

Liepos ir rugpiūčio mėne
siais sekmadieniais mišparų 
mūsų bažnyčioje nebus. Pa
laiminimas bus duodamas 
po 11 vai. mišių.

Parapijos piknikas šiemet 
įvyksta rugpiūčio 20 d., Klas- 
čiaus parke, Maspethe. Pik
nike be dainų ir kitų įvaire
nybių bus ir karališkos šei
mos rinkimas. Prašomi nepa
miršti rugpiūčio 20 dienos.

PARDAVIMUI

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Maspetho Žinios

Birž. 24 d. kun. Jonas Bal- 
kūnas ir kun. Jonas Kartavi- 
čius gražiai minėjo savo var
dines. Bažnyčioje buvo tre
jos mišios, kurias užprašė 
draugijos. 8 vai. iškilmingas 
mišias atlaikė kun. J. Balkū- 
nas; jam asistavo kun. J. 
Kartavičius ir kun. V. Gal- 
čius. Daugelis priėmė komu
niją.

Birž. 25 d. parapijos drau
gijos suruošė kauliukų ir kor
tų vakarą, sesučių pranciš- 
kiečių išleistuvių proga. Žmo
nių buvo pilna salė. Visas do
vanas suaukojo kun. klebo
nas ir dr-jų narės.

Linkime sesutėms laimingų 
atostogų, ramaus poilsio, o 
rudenį vėl grįžti pas mus.

Birž. 26 d. altoriaus tar
nautojai ir mokiniai su savo 
dvasios vadais ir sesutėmis 
buvo išvykę į Rye Beach.

Serga J. Paulauskienė ir M. 
Karpavičienė. Linkime joms 
greitai pasveikti.

o. p.

Pusmečio susirinkimas
Šeštadienį, liepos 1 d., 8 

vai. vak. šv. Vincento draugi
ja turės savo pusmetinį susi
rinkimą, VI. Zabielskio salėj, 
61-38 56 Rd.

Bus renkama dalis naujos 
valdybos ir kitų svarbių nu
tarimų.

Visi nariai kviečiami.

Greitai turi būti parduoti 
šie namai:

Kampinis mūrinis namas 3 
šeimynom, Bar & Grill, salė 
50’xl00’, dviem karam gara
žas. Leidimas alui ir degti
nei.

Kampinis mūrinis namas 2 
šeimynom. Bar & Grill. 
$7.900.

East New Yorke — 3 šei
mynom mūrinis namas, 17 
kambarių, šiluma ir visais į- 
taisymais. $5.900.

Woodhaven — 1 šeimynai, 
6 kambariai, šiluma, drive
way $3.900.

Richmond Hill — 2 šeimy 
nom mūrinis namas, šiluma, 
9 kambariai, garažas. $5,250.

Jamaica — 2 šeimynom na
mas su šiluma. $8.500.
499 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ZINIS
REpublic 9-1506

Vardinės pavyko
Birželio 24 d. piliečių klu

bo salėj, 60-39 56 Drive, Mas
pethe, įvyko Jonų, Petrų ir 
Povilų vardinių vakaras.

Jonų buvo: Protašius, 
Dembauskas, Matukaitis, Mo
tiejūnas, Revukas ir Deikus.

Iš Petrų ir Povilų: Petras 
Bogačiūnas, Petras šlapikas, 
Petras Lengvinas; Povilas 
Augustinas, Povilas Kubilius 
ir Povilas Paulauskas.

Svečių buvo prisirinkę apie 
100. Vakarą vedė P. J. Šlapi
kas.

Tarpe kalbų ir sveikinimų 
buvo priminta, kad visi sve
čiai neužsimirštų pirkti nors 
vieną ekstra boną už $100 per 
šį vajų, ir pirkti per lietuvių 
komitetą.

Buvęs

Siuvyklai Reikia

Unijos Įstaiga 
b naciai pradėjo 
Lį terorą prieš 
Lemenę. Daug 
L naujai suimtų, 
L trim punk-

d Sąjunginin- 
i-iinimu ir pla- 
® literatūros;

K AP. DR. J. JURGĖlfcbendradar- 
APLANKĖ POPIEŽIUI Išlaisvini-

Amerikos aviacijos kai 
tonas Dr. Julius Jurgėla,! 
tik sąjungininkai užėmė į 
mą, buvo vienas pirmųjų! 
lankiusių istorines Ron 
vietas.

Dr. J. Jurgėla Romoje 1 
miausia išklausė šv. mišių] 
Petro bazilikoje ir ten p 
didžiojo altoriaus, prie! 
Petro sosto, priėmė Komv 
ją. Po to apsilankė pas poj 
žiu Pijų XII, kuris Ameril 
karius priėmė labai nuoi 
džiai, pasisveikino su visi 
davė pabučiuoti žiedą, pa 
kė kalbą angliškai ir apdo 
no jo rožančiais, medalikėli

PARDUOD

Agentams na- 
. tauriausius kan- 
įalaudami „pri-

Ritinės žinios iš 
iįsnės, kur nema- 
h laisvės aušros, 
įrargas, skurdas 
'goja. Tačiau ten 

kriaušio lietuviš
kumo žiauriam

'fe žodžius, rusų 
jau įėjusi į 

Istoriją, šiaurės 
Įlteįibuvo neto- 
feiisper šimtme- 
^ipergyveno dau-

Geri, pigūs, patogūs i 
mai. Gerose vietose. Pati 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas i 
ko prašo. Apdraudžiu (iru 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vas tunas
Real Estate Insurance:

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670

Clement Voketai
Advokatas

41-40 — 74th Street

Guzikų siuvėjos ir pres- 
mano vyriškiems apsiaus
tams.

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

Tel. EVergreen 7-2494

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, piasteriavimą, šaligat
vių cementavlmą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

2 ir kaip mąsto 
m žmonės, kai 
sės artinasi ar
ta, kuri 1940 m. 
i užgriuvo laisvą 

kriė nepriklauso- 
p, sutrypė 22 ne- 
ps metą laimė-

! Vilniuje, Kaune, 
u visoje Lietuvo- 
laučia kitas oku- 
husis nacis. Bet 
šauti iš rytų, ne- 
krilaisvinimą?
ii šiol niekur nė 

padėjo savo pre- 
ptuvą. To žodžio, 
plaukiama ne tik 
[.Maukiama Wa- 
I Londone. Ar bus

Jackson Heights, N. Y.:

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Akis
Teikiamas geriausias akių 
patikrinimas, prižiūrėjimas. 
AKINIAI prieinamiausiomis 
kainomis pagal jų rūšis.

SI įstaiga Įsteigta prieš 40 metu

OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

894-398 Broadway, Brooklyn, N. !•

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
41J Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

*• I —

Iii sukako lygiai 
ui tarp Amerikos 

prirašyta pirmoji 
p valstybės susi- 
Įsantykius taikiai 
lydžiai bendra-

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

i prieš 100 metų 
Ijrtti Kinijos ne- 
ijtę ir teritorinį 
k Tas pažadas 
pytas visu pilnu
me Amerikos ka

lorijai talkon prieš 
Į Sandie Amerika 
Į'.piiikiausią vardą, 
h yra šviesusis pa- 
fens Jungtinių 
Kas nariams, kaip 
fe savo žodžio 
fe valstybės ne- 
11 -irptautinių pasi 
Litui milijonai ge 
feo bus paguld<

"»—
'U mažame Nex 
J kampelyje, tol 

ii vasaros kai
I <jo tarptautin 
r^nsų klausimai 
p loję dalyvauj 
Rautą nariai ir te 
I kurios laikome 
r Jungtinėms Tai

grotoje konf erenc 
^rendžiami pok 
p reikalai, nė: 
ratavo net steb 
pi Lietuva t 
pu, kaip j 
U0 ir pernai rude 
fee pokarinės š 
feo susirinkim 
fejos, nė Estij
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