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SALDAINIŲ PALOQ--------------------------
GERIAUSIOS RŪŠIES vikU spauda mėgsta 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata,nukartoti, kad dabar pa- 
iRYčiai — pietūs — vakariene. Gey Lietuvoje lietuviai 
KRYMAS gamintas namie iš geriausio> krašto šeimininkai
isix bravorų. Parengimams priimami ufeakm , . . , . , ,, _ ’, i stuviai turi kultūros

Juozas Ginkus. laisvę.
j Grand Street, Įįinėje tvarkoje visko

MASKVA TEISIANTI LENKŲ VADUS

3ižės 24 d. mirė Evelyn Šalpos p^5av0 Padaliniais yals- 

.s, 19 m. amžiaus. Pa- savo silsiu . „ _ _ - _ . 
a geg. 28 d. Pamaldos 
9 vai. ryte. Mišias lai- 
m. Gilbertas, asistavo 
Arnold ir kun. Edmund 
. Pranciškaus Seminari- 
faip pat patarnavo sub- 
:onas Vincas Svirnelis, 
idota iš šv. Mykolo par.
yčios.

ig. 30 d. mūsų parapijos 
učiai 9 vai. mišių metu 
mė Pirmą šv. Komuniją, 
.as laikė pats klebonas.

irželio 10 d., mūsų para- 
s darže Lietuvos Vyčių 
Y. ir N. J. apskritis ren- 
pikniką. Laukiama daug 

Šių ir iš New Yorko apy- 
:ės.

birželio 12 d. mūsų mieste 
i rinkimai miesto valdinin- 
Rinkimams vietą miesto 

lovybė pirmą kartą pasi- 
ko mūsų parapijos salę.

Paterson, N. J.
Gegužės 20 d. par. salėje į- 
ko R. Kryžiaus lietuvių 
yriaus vakaras. Dalyvavo 
•ažus būrys žmonių.

Kapt. Edwardas Stanulis, 
Liris buvo vokiečių nelaisvė- 
! apie 5 mėnesius, _ 
amo pasisvečiuoti pas savo 
moną, tėvelius ir seserį.

■ miestuose, apskrityse 
ši svait.?6 viršūnėse. Partijos 

apskričių, kaip ir
J^“^riešky stovi sekreto- 

:as yra tie sekretoriai 
„^se? štai jų pavardės.

Parapijose? štai jų pavardės: 
labai gniius — tavarišč Fedo- 
tadienj suį_ Q.uiįajev> Zarasų — 
mais' in ir t. t. ir t.t. Lie-

■©misarų tarybos pir- 
ŠV-Jmp Gedvilos pavaduoto- 

ristė K Pus tikrovėje yra tikras 
Pradžioje^, bosas) yra Mama- 

1 ra choro smės ūkio komisijos 
Florence šd’a Charitonov, komu- 
tina abifflno kom. pirm. — As- 
lyvauti pn

iš ligĖbų, regis, jokių nebe- 
choro gar.ietuviams ir taip aiš- 
vilaitei liautos atskalūnų negi 
vėl stoti j t 
darbą. — ® —

—os tautos atstovų 
niDTV bus karšti. Rinki- 
lAltllitacija vedama visu 
_ ... ir ryškumu.

pirmose kalbose 
nartai visą Ugnį PrieŠ SO" 

^arbiečių partiją, pul- 
socialistinę progra- 

Jko prasaSp nesuderinamą su 
rinu) laisvės idėja.

Kieifffihili pareiškė iš „sa- 
Wes gilumos”, kad jo- 

dalistinė sistema ne- 
gallsi įsteigta be politi- 

496GaajPJ0S-” nurodė, kad

Washington© diplomati
niuose sluoksniuose kalbama, 
kad šiomis dienomis Mask
voje bus teisiami 16 lenkų 
demokratinių vadų, kurie ru
sų buvo sulaikyti vykstant į 
pasitarimą su Liublino vy
riausybe, Lenkijoje.

Dėl šių šešiolikos lenkų vy
rų kilo nesusipratimų tarp 
alijantų ir rusų. Amerikos ir 
Anglijos užsienių reikalų mi
nisterial pareikalavo Mask
vos pasiaiškinimo, kodėl tie 
lenkai buvo rusų sulaikyti. 
Rusai pavėluotai aiškino, kad 
jie užfrontėje per radiją tei
kę pavojingus raudonajai ar
mijai pranešimus ir žinias, 
kuriomis priešas galėjo pa
sinaudoti. To pasiaiškinimo 
alijantai nepriėmė, kaip ne
patenkinančio. Sovietai nu
tarę suimtuosius teisti.

Suimtieji taip pat kaltina
mi už palaikymą slaptų san
tykių su užsieniu.

Lenkų pasiuntinys Wa
shingtone sako, kad rusams 
toks kaltinimas neduos jo
kios naudos, o dargi gali su
daryti nemalonumų, nes su
imtieji, tiesa, palaikė slap
tus santykius su užsieniu, bet 
su savo vyriausybe Londone 
ir su Alijantais.

Nėra žinių, ar lenkų vadai 
bus teisiami viešai, ar slap
tai, kaip 1936-37 metais buvo 
teisiami suimtieji rusų vei
kėjai.

Grįžta Generolai

Šiomis dienomis iš Euro
pos į Jungtines Amerikos 
Valstybes parvažiavo devyni 
Amerikos generolai, jų tarpe 
Dvyliktosios armijos grupių 
vadas gen. Bradley, aviacijos 
gen. Carl Spaatz ir kiti, taip 
pat daugybė kareivių ir kari
ninkų.

RUSAI RUOŠĖSI POLITINEI PADĖČIAI

Vėl Verčiasi...

* . Ti^as yra pasikėsini-parvyko) į • Fn žmofrans

Amerikos komunistai, ku
rie vienu tarpu neva mėgino 
bendradarbiauti su kitomis 
politinėmis grupėmis, dabar, 
nustojus siųsti Rusijai 
„Lend-lease” medžiagą ir da
linai kitokią pagalbą, staiga 
pareiškė, kad padarė klaidą 
bendradarbiaudami su „ka
pitalistais” ir nusistatė grįž
ti prie savo senos Markso- 
Lenino nurodytos doktrinos 
— klasių kovos.

Į komunistų klasių kovos 
politiką įeina ir kova prieš 
visas valdžias ir vyriausybes, 
kurios nėra komunistiškos.

Grįžę iš Europos mūsų 
kongresmenai ir senatoriai 
pasakoja, kad jie įsitikino, 
kad rusai, žygiuodami į Vo
kietiją iš rytų, sąmoningai 
vengė naikinti Vokietijos 
miestus, ūkius ir aplamai pa
status, nors tas jiems labai 
daug kainavo karo aukomis, 
nes kiekvieną vietą reikėjo 
pėstininkams paimti. Tuo 
tarpu alijantai, norėdami sa
vo aukų skaičių sumažinti 
bombardavo Vokietiją be pa
sigailėjimo. Dabar, sako se
natoriai, rusai užėmę rytinius 
Vokietijos kraštus greičiau 
atsistato ir pereina į normalų 
gyvenimą, negu mes vakaruo
se. Esą, tas rusų pasielgimas 
yra geras įrankis komunistų 
propagandai Vokietijoje.

Popiežius Nurodo Naujus Pavojus
s

---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- <$> ________________

Prancūzai Kraustos

Žiniomis iš Damasko, pe
reitos savaitės pabaigoje iš 
Sirijos miestų pradėjo kraus
tytis visi civiliniai prancūzai 
ir kariuomenė. Kariuomenė 
išsikrausto iš miestų nakti
mis. Sakoma, kad besikraus- 
tančius prancūzus vietiniai 
gyventojai išjuokia ir iš jų 
šaiposi. Miestų gatvėse daž
nai girdėti šauksmai: „Šalin 
De Gaulle!”

Sirijoje ir Lebanone tvar
kos prižiūrėti atvyko anglų 
kariuomenės daliniai ir karo 
laivai.

Ribbentrop Esąs 
Ispanijoje?

Kai kurieLondonas.
Anglijos laikraščiai šią savai
tę rašė, kad buvęs nacių Vo
kietijos užsienių reikalų mi
nisteris Ribbentrop dabar 
gyvenąs Ispanijoje. Žinia ne
patikrinta.

Kiti pranešimai skelbė, kad 
Ribbentrop galįs būti pasislė
pęs Londone.

Pacifiko Veteranai 
Grįžta Į Namus

Žiniomis iš Manilos, iki bir
želio mėnesio pabaigos iš Pa- 
cifiko frontų į Jungt. Ame
rikos Valstybes grįš per 27,- 
000 mūsų kareivių ir karinin
kų, kurie atleidžiami iš ka
riuomenės, pagal punktų sis
temą.

Jų vietas užima nauji ka
riai iš Europos ir kitų frontų.

Anglai Gamins O
Automobilius

Anglijos teikimo ministe
rija davė Anglijos automobi
lių pramonininkams leidimą 
pradėti gaminti 
liūs.

Pirmais metais 
iš viso Anglijoje 
tik pusęetaoinvataoinetaiota 
175,000 automobilių civiliams 
reikalams, arba tik pusę nor
malaus prieškarinio skai
čiaus. Anglų civilinei gamy
bai dar stinga darbininkų ir 
vietos. Daugelis dirbtuvių 
buvo bombų sužalotos ar su
gadintos.

automobi-

numatyta 
pagaminti

OKINAVOJE KAUTYNES ARTI GALO

Parapijos tarnybos vėlia- 
oje matosi 112 mėlynų 
vaigždžių ir viena auksinė.

Suma šį sekmadienį praši
lęs anksčiau, 10:10. Šv. Mi
nos bus su procesija. Tai Die
vo Kūno šventės iškilmės. 
Paskutinės mišios bus 11:50.

Parapijos piknikas įvyks
ta birželio 10 d. Parmelis pa- 
viliono, 5th Avė. arti River 
St., Patersone. Įžanga 45 c. 
su taxais. Gros Pavydžio ra
dijo orkestras.

J. Jokubavičius

^iš kiekvieno žmogaus 
į1 “""kvėpuoti tironiškos 
„ neužčiaupta burna ir 
(M

no, po liepos 5 d. rin- 
’ebegalės būti Chur- 
adovaujamos konser- 
partijos bendradar- 

, su darbiečiais.W -
______ t? ■■

ujfjos vyriausybė šiame 
gėsi labai atsargiai,

j^^ien. Bet Maskvai to 
ka. Maskvos spauda

Bridgeport, Conn.

Geg. 26 d. parapijos baza- 
re atsilankė J. Valaitis, 
BALF rūbų vajaus vedėjas 
ir su vietiniais veikėjais pa
sitarė dėl tolimesnio rūbų ir 
maisto rinkimo. Tarybos ir

n .[puola vieną ar kitą 
MHpaikraštį, apipildama 

siais grasinimais.
Takojai vienas švedų lai- 
patita^parašė, kaip bolševi- 
AKWiai apiplėšė Švedijos 
kalnflHnybę Budapešte ir iš- 
#jos tarnautojas. Ki- 

raštis parašė nelabai 
g.utfs žodžius apie Stali- 

užteko, kad Maskvos 
0^ reikalautų tuos lai- 

uždaryti.
i San Francisco kon-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par- 

i i duoti namus, arba kai reika- 
' linga apdrauda (insurance), 

malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus-

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE 4 INSURANCE 
8856 85th St, Woodhaven 21, N. T.

(Prie Forest Parkway Stotie*) 

TeL Virginia 7 -1896
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F. GRAŽYS ir SCNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų rienų U- 
lyginimą, plasteriavima, iallgst- 
vių cementavinų ir Irt. darbus.

298 MAUJER 8T, 
~^KLYN 6, N. Y.

JAPONAI GRASINA BOMBARDAVIMU
Japonų radijas paskelbė, 

kad netrukus Japonai bom
barduos Amerikos miestus 
Pacifiko pakraščiuose. Savo 
grasinime japonai sako, kad 
jie iš Japonijos paleis daugy
bę stratosferinių dirižablių, 
kuriuos vairuos savanoriai 
lakūnai. Tie dirižabliai pasie
kę Ameriką numes daugybę

pranešimai tik nuodija ap
linkumą.

Kai Maskva elgiasi sava
rankiškai ir uzurpatoriškai, 
kai net Jaltos susitarimų ne
silaiko, tai dėl to, vadinasi, 
neverta jaudintis ir „sakyti 
tiesos žodį...

bombų ant amerikiečių mies
tų.

Ta proga japonai grasina 
visą savo karo aviaciją pa
versti saužudžių daliniu. 
Kiekvienas japonų karo avia
cijos lakūnas su savo lėktu
vu turįs kristi ant Amerikos 
laivo, karių stovyklų, tvir
tovių ar miestų.

Griebdamiesi tokių saužu- 
diškų priemonių, japonai vis 
dar mano savo įtikinti apie 
pergalės galimumą.

Žiniomis iš Guam, Pacifi
ko, mūsų kariuomenė Okina
wa saloje, netoli Japonijos, 
jau baigia likviduoti paskuti
nius japonų kariuomenės li
kučius, kurie suvaryti į Naha 
— Gushichan — Kiyamu tri
kampį.

Mūsų kariuomenė jau bai
gia užimti Naha aerodromą, 
kuris netoli Naha miesto, mū
sų jau paimtas, šiaip beveik 
visi Okinawa salos mūsų ka
ro daliniai smarkiai žygiuo
ja pirmyn, nežiūrint atkak
laus japonų pasipriešinimo ir 
saužudiško aukojimosi.

Jūrų pakraščiuose mūsų 
karo daliniai keliose vietose 
atkirto keliolika tūkstančių

japonų, kuriuos laipsniškai 
naikina ar paima į nelaisvę. 
Manoma, kad, akivaizdoje ne
paprasto mūsų kariuomenės 
puolimo ir bombardavimo, 
japonai ilgai saloje laikytis 
negalės.

Amerikos Kariai 
"Aro Lizde”

kad visos valstybės 
Įį'o už žodžio laisvę...

p Luce, Kongreso at- 
‘ eseniai grįžo iš Euro- 

KlPr ji lankėsi du kartu 
lis savaites. Ji turėjo 

^jerą progą pamatyti 
»*7|enimą, koks jis šian- 

yra. Jos pranešimas 
paviešių prošvaisčių. Jis 

kaip ir tamsi mili- 
ĮUjJionių dalia.

• Luce nurodo į didelį 
Įll'i koųiunizmo pavojų. 
|(ha neslėpti teisybės ir 
j, vadinti tikrais var-

jiįdesos žodžiai nepatiko 
.Įstams. Nepatiko net 

B^iįjų New Yorko res- 
rtoų laikraščiui „He- 
yibune”. Girdi, tokie

Daugiau ir daugiau gauna
ma Amerikos karių laiškų, 
kuriuose minimi dažni susi
tikimai su lietuviais tremti
niais. Tie laiškai rodo, kad 
Lietuvos žmonių Vokietijoje 
yra įvairiose dalyse — ir va
karuose, ir rytuose, ir centre, 
ir pietuose.

Nemažai jų buvo ir rytinė
je dalyje, kurią užėmė Rusi
ja. Iš ten negauname džiugi
nančių žinių. Yra tikrų pra
nešimų, kad į rusų rankas 
patekę lietuviai tuojau masė
mis, be jokio sustojimo Lie
tuvoje, išgabenti Rusijos gi- 
lumosna.

Arti rusų okupacijos ribų 
esą lietuviai tremtiniai yra 
dideliame pavojuje. Rusų o- 
kupacijos teritorija Vokieti
joj gali būti plečiama net iki 
100 mylių į vakarus. Nesun
ku suprasti, kokia baisi lietu
vių tremtinių dalia! Jie 
didžiausiame skurde, o čia 
dar prieš akis Sibiro pavo
jus.

Argentinos Valdžia c?
Tęsia Priespaudą
Buenos Aires. — šiomis 

dienomis Argentinos valdžios 
įsakymu, uždaryta moterų 
organizacija „Junta de la 
Victoria”, kuri teikė pagalbą 
visoms Jungtinėms Tautoms.

Ši moterų organizacija nuo 
1941 metų pasiuntė į Angliją, 
Kiniją, Ameriką ir kitas vals
tybes už šimtus tūkstančių 
pesų įvairių produktų ir me-

Lėktuvai Apmėto 
Japonus Raštais

Mūsų karo lėktuvai Japo
niją bombarduoja ne tik bom
bomis, bet taip pat raštais 
ir spausdiniais.

Sakoma, kiekvieną dieną 
mūsų lėktuvai Japonijoje nu
meta per 1,000,000 lapelių, 
nurodančių japonams, kad 
toliau kariauti beprasmiška.

Iki šiol per 10,000 Ameri
kos karių jau aplankė vadi
namą Hitlerio „Aro lizdą”, 
aukštai Bavarijos kalnuose, 
ties Berchtesgadenu.

Pastebėtina, kad dabar 
Berchtesgadenas yra popu- 
liariškiausia vieta Vokietijo
je. Daugumas mūsų karių, 
paleistų atostogų ir poilsiui, 
reiškia pageidavimą tą Hitle
rio „lizdą” aplankyti.

Bombarduota Kobe
Mūsų karo lėktuvai išbom- 

bardavo didelį Japonijos pra
monės centrą Kobe, kuris pa
liktas ugnies jūroje.

Tai dar vienas didelis Ja
ponijos pramonės ir preky
bos centras sunaikintas.

LIETUVOS HIMNAS TIMES SQUARE

Birželio 2 d. 6 vai. vak. 
Times Square aikštėje New 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komitetas surengė progra
mą, kuri susidėjo iš dainų, 
šokių ir kalbų.

- - ■ y I Programą pradėjo NYLKB
džiagos. Organizacija turėjo Komiteto pirm. Pr. Bajoras.
48,000 narių ir 118 skyrių.

Japonai Luzone 
Visai Apsupti

Mūsų kariuomenė Filipi
nuose, Luzono saloje, dabar 
laiko apsupę nemažiau 20,000 
japonų karių, kuriems pabėg
ti jau nėra vilties. Jie turės 
pasiduoti ar žūti.

Daugumas japonų Luzono 
saloje apsupti Cagayan slė
nyje, šiaurinėje salos dalyje.

Filipinų salų visiškas iš
laisvinimas jau nebetoli.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedoti vadovavo Violeta 
Tamkiūtė-Pranckienė. Pro
gramos vedėju pakviestas 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
pirm. adv. K. Jurgėla, kuris 
savo pareigą gerai atliko.

Lietuvos generalinio kon
sulato atašė Anicetas Simu
tis pasakė kalbą, ragindamas 
lietuvius ir visus susirinku
sius Karo Bonų pirkti ko 
daugiausiai.

Violeta Tamkiūtė-Pranc
kienė dviem atvejais padai
navo keturias dainas, kurių 
tarpe dvi lietuviškai. SLA 
370 kuopos šokėjų grupė,

„Vaidelytės” iš Philadelphi- 
jos, vadovaujamos Lillian 
Antanavičienės, gražiai pašo
ko kelis lietuviškus šokius. 
Pranckienei akompanavo J. 
Dirginčius, o Vaidelytėms W. 
Daugėla.

Programos metu SLA Pil
domosios Tarybos įgaliotas, 
P. Bajoras pranešė, kad šia 
proga, pagerbimui savo or
ganizacijos šokėjų grupės, 
SLA Karo Bonų perka už 
$50,000. Kiek iš viso tuo lai
ku Karo Bonų išpirkta, teks 
sužinoti vėliau.

Žmonių buvo pilna didžiu
lė ir visam pasauliui gerai ži
noma Times Square aikštė, 
kurioje bene pirmą sykį 
skambėjo Lietuvos himnas, 
lietuviškos dainos ir kalbos 
ir kur taipgi pirmą sykį dau
geliui teko pamatyti gražiai 
šokamus lietuviškus šokius.

Dalyvis

Vatikanas. — Birželio 2 d., 
kalbėdamas kardinolų priė
mime, popiežius Pijus XII 
pareiškė vilties, kad Vokieti
jos žmonės, atsikratę naciz
mo, galės iškilti į naują ir 
garbingą gyvenimą. Bet, įs
pėjo popiežius, pokarinė Eu
ropa šiandien stovi ant naujų 
despotų tiranijos slenksčio, 
nemažesnių tironų, negu buvo 
tie, kuriuos pasaulis dabar 
nuvertė.

Ta proga popiežius per
žvelgė visą prieškarinę Vati
kano veiklą ir nurodė, kad 
popiežius seniai įspėjo pasau
lį apie Vokietijos nacizmo pa
vojų ir pats ėmėsi tam tikrų 
žygių.

Toliau popiežius Pijus XII 
gynė mažų tautų teises spręs
ti savo likimą.

Tūkstančiai benamių, nusi
vylusių, be vilties gyvenančių 
žmonių šiandien Europoje 
bastosi iš krašto į kraštą. Tie 
žmonės gali tapti naujos ti
ranijos auka, nesąmoningai 
patekti į naujos revoliucijos 
eiles, revoliucijos, kuri gali 
būti didesnis despotas negu 
tie, kuriuos sunaikinti reikė
jo viso pasaulio jėgų, — nu
rodė popiežius.

Baigdamas savo kalbą, po
piežius pabrėžė,- kad vyriau
sias taikos tikslas turi būti 
panaikinimas kriminališko 
karo, pagrindinių žmogaus 
teisių apsauga, tarpusavio 
pareigų pildymas ne tik di
džiųjų, bet taip pat mažųjų 
ir silpnesnių tautų ir valsty
bių atžvilgiu.

GEN. EISENHOWER GRĮŠ AMERIKON
New Yorkas rengia iškil

mingą priėmimą Jungtinių 
Tautų kariuomenių vadui 
gen. Eisenhoweriui ir gen. 
Omar Bradley. Gen. Bradley 
jau parvažiavo, o gen. Eisen- 
howerio laukiama birželio 19 
dieną.

Šios savaitės pradžioje gen. 
Eisenhoweris dalyvavo ali
jantų karo vadų konferenci
joje Berlyne, kur buvo spren
džiama, kurios valstybės ka
riuomenė okupuos tam tik
ras Vokietijos dalis. Iš Ber
lyno konferencijos skelbia
ma, kad Vokietijos teritori
jos okupavimo klausimu visi 
alijantai susitarė, tik lieka 
išspręsti, kurias dalis užims 
prancūzai.

Vėliausiais pranešimais, 
rusai reikalavę, kad alijan-

tai atitrauktų savo kariuo
menes toliau į vakarus. To
kiu būdu rusams dar tektų 
Leipzigas, Chemnitz, Weimar 
ir Bagdeburgas.

Alijantų valdomose srityse 
yra apie 50,000 vokiečių trem
tinių, benamių, o rusų val
domose dalyse yra tik apie 
20,000 vokiečių tremtinių. 
Tremtinių išlaikymas ir ap
rūpinimas pastoge sudaro 
nemažai problemų.

Eden Ilsisi
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Antony Eden, ku
ris dalyvavo San Francisco 
konferencijos atidaryme, šio
mis dienomis grįžęs į Angli
ją, susirgo.

VĖLIAVOS DIENA - BIRŽELIO 14
Mėsos Gabenimas 

Sustabdytas

Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybės įsakymu, 
mėsos išvežimas Lend-lease 
tvarka į Europą sustabdytas 
trims mėnesiams, nežiūrint, 
kad beveik visos Europos 
valstybės prašo mėsos.

Kaip žinoma, mėsos trūku
mas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra didelis. Vi
daus mėsos rinka turi būti 
pirmiausia bent dalinai pa
tenkinta. Vienai tik Rusijai 
per balandžio, gegužės ir bir
želio mėnesius, pagal Lend- 
Lease planą, reikėjo prista
tyti 300,000 svarų konservuo
tos mėsos, o iš viso visoms 
Europos valstybėms buvo nu
matyta 325,000,000 svarų.

Dalį tos mėsos Europa 
gaus, bet toli gražu ne numa
tytas kiekis.

Washington. — Preziden
tas Harry S. Truman išleido 
pareiškimą, kuriuo Amerikos 
Vėliavos Diena paskyrė bir
želio 14 d. Pareiškimo pra
džioje prezidentas nurodė:

„Mes gerbiame vyrus ir mo
teris ginkluotose pajėgose, 
dirbtuvėse ir namie, kurie, 
Dievui padedant davė mums 
mūsų pergales... Mūsų vėlia
va lydėjo mūsų kovojančius 
vyrus šimtuose kovų. Ji ple
vėsuoja užjūry virš draugiš
kų šalių, kurias mūsų gink
las išlaisvino ir virš priešo 
kraštų, kuriuos mūsų ginklas 
nugalėjo. Mūsų vėliava bus 
įsmeigta mūsų paskutinio li
kusio priešo imperijos širdy
je.”

Prezidentas prašo birželio 
14 d. atitinkamai minėti Vė
liavos Dieną.

Kunigų Vienybes 
Seimas

Londone Veikia 
Čeku Opozicija

London (LAIC) — Londo
ne susikūrė čekų opozicinė 
grupė prieš Benešą ir jo val
džią. Grupės priešakyje sto
vi čekų generolas Lev Prcha- 
la.

1939 metais, Čekiją vokie
čiams užėmus, gen. Prchala 
emigravo į Lenkiją ir ten 
pradėjo formuoti čekų legi- 
jonus. Prchalos grupė Bene- 
šo valdžią vadina Sovietų 
kvizlingais. Grupė įsisteigė 
Londone, 16 Thurlos St„ ir 
leidžia savo biuletenius — 
The Czech Press Service.

Šįmet įvyksta rugpjūčio 8, 
Knights of Columbus viešbu
tyje, Brooklyne.

Pamaldos įvyks Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

THE 

MIGHTY

WARLOAN
Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

TEISINGOS TAIKOS PROGRAMA
Taip dažnai nūn pabrėžiama, kad naujoji taika turinti 

būti teisinga. Tai kartoja patys galingiausi šių dienų vals
tybės vyrai.

Tik vargas, kad tarp žodžių ir darbų guli neperžengia
ma spraga. San Francisco konferencijoje didžiosios vals
tybės nė kiek nenusileidžia nuo jėgos politikos. Mažųjų atei
tis nėra nei aiški, nei graži, — stiprieji kraštai jas tiki
si paversti lyg ir savo vasalais, arba tiesiog paversti savo 
imperializmo auka, kaip tai daro Rusija su aplinkinėmis 
šalimis.

Anglija diktuoja Prancūzijai savo sąlygas dėl Sirijos, 
pati gi nė puse žodžio neužsimindama apie laisvę Indijai. 
Nors žuvo Hitleris ir jo kruvina tvarka, pusėj Europos 
paspendžiama naujos diktatūros tvarkai, — šiuo sykiu iš 
Maskvos. O, blogiausia, kad, prasmegus naciams ir taip gar
siai kalbant apie geresnę ateitį, visai nieko neužsimenama 
apie laisvės atstatymą kitiems kraštams. Anglija ir iš da
lies Amerika pakėlė didelį triukšmą dėl įvykių Sirijoj, nes 
tai buvo reikalinga britų vardui išaukštinti arabų akyse ir 
jų imperialistiniams planams, o apie grąžinimą laisvės Lie
tuvai ta pati Anglija nė puse žodžio neprasitaria.

Jei dar atsiminsim, kaip ligšiol elgiamasi su Lenkija, 
kuri net į San Francisco konferenciją nepateko, tai bus la
bai aišku, kad tasai teisingumas, kokį šiandien matom, nuo 
tikrojo teisingumo taip skirasi, kaip naktis nuo dienos.

Gal didžiųjų valstybių vadams trūksta tikrojo teisin
gumo supratimo?

Iš dalies taip, — kai kurių teisingumas yra toks kru
vinas ir baisus, kaip išgarsėjusi ir nūn jau sugriuvusi Hit
lerio naujoji tvarka. Kitų veiksmuose nėra to siaubo ir ti
roniškos diktatūros, bet nemaža savinaudiškumo ir gobšu
mo. Galop Amerika yra paskelbusi gal pilniausius teisin
gumo siekimus Atlanto Čarterio ir Keturių laisvių pavida
le. Kad šie dėsniai ligšiol pasiliko tik idealų srityje, o ne- 

• vykdomi tikrenybėje, iš dalies kalti patys amerikiečiai: jie 
sužavėjo pasaulį šių idealų šviesa, davė viltį, bet kovoti už 
tų idealų pavertimą tikrove žmonėms ir tautoms nekovoja. 
Vietoj aiškios ir griežtos politikos prasidėjo nuolaidos ir 

_ pataikavimas diktatoriams bei naujiems imperialistams.
Užtai šiandien vėl pakyla nauji balsai iš visų kenčian

čių šalių: duokit mums teisingumą!
Jei valstybių vadai būtų linkę klausyti aukščiausios 

išminties žodžių, o ne savo siauro egoizmo arba net pagie
žos ir tironiškų polinkių, jie tesingiausią taikos planą būtų 
radę popiežiaus Pijaus XII kalbose.

Nuo pat karo pradžios ligi šių dienų jis nesiliovė pa
sauliui skelbdamas, kokia turi būti teisinga ir garbinga 
taika ir naujas tarptautinis gyvenimas.

Trumpai sutraukus, popiežiaus planas yra toksai:
1. Visoms tautoms, didelėms ir mažoms, galingoms ir 

silpnoms, turi būti garantuotos jų teisės gyventi ir būti 
nepriklausomoms.

2. Rasinių ir religinių mažumų gerbimas kiekvienam 
krašte.

3. Atsisakymas nuo jėgos politikos, iš kurios atsiranda 
nauji karai.

4. Panaikinimas šalto nacionalinio egoizmo, kuris veda 
prie absoliutizmo savo šalyje ir prie siauro nacionalizmo 
kitų kraštų atžvilgiu.

5. Įsteigimas tarptautinių institucijų taikai garantuoti.
6. Rimtas ir nuoširdus, visų priimtas tolydinis nusi

ginklavimas.
7. Atsisakymas nuo ekonominio imperializmo, kuris 

visus žemės turtus laiko paglemžęs tik kelių kraštų rankose.
Čia tenurodyta tik politinė ir ekonominė taikos pro

grama.
Pijus XII betgi eina toliau ir paliečia kitas negerovių 

šaknis, kurios kenkia šalims tiek savo ribose, tiek ir tarp
tautinėje plotmėje.

Tas negeroves šalinant, reikia patikrinti asmens lais
vę, garantuoti darbą, tikėjimo laisvę, atstatyti šeimos ne- 
suardomumą ir socialinę vienybę, pripažinti juridinės san
tvarkos reikalą tarptautiniam gyvenime ir grąžinti tikėji
mą į asmeninį Dievą, kuris yra Įstatymdavys ir Teisėjas.

Neišdėstėm čion visų Pijaus XII taikos plano minčių. 
Bet ir iš suminėtų punktų galima pastebėti, kad teisinges
nio ir gilesnio plano, taip popiežiaus, naujam pasauliui nie
kas nėra davęs.

Ir jo neduos, jei negrįš į tikrą teisingumą ir jei iš savo 
širdžių neišraus tironijos dvasios, siauro egoizmo ir silpnes
niųjų persekiojimo bei naikinimo.

Kur yra tas tikrasis teisingumas, nežinantieji gali švie
sos rasti popiežiaus Pijaus XII žodžiuose, kuriuose reika
laujama gerovės, laisvės ir šviesos ne vien keletui didžiųjų 
kraštų, bet visam pasauliui, — net ir pačiam mažajam ir 
labiausiai pastumtajam broliui. R.

AM'ERIK A

NEW YORKO LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

New Yorko didmiesčio ir vi
sos New Yorko valstijos lietu
viai labai gražiai pasirodė jau 
buvusių šešių Amerikos Karo 
Paskolų vajų metu. Jūs, broliai, 
— seserys, Karo Bonų išpirkote 
ar bent tiek mūsų komitete už
sirašėte per tuos vajus už $8,- 
333,142. Tai didelė pinigų suma! 
Tai didelė parama Dėdei Šamui 
laimėti karą!

Už tuos Jūsų pinigus, inves
tuotus į Karo Bonus, Amerikos 
iždo departamentas lietuviams 
kreditavo ištisą eilę reikalingų ir 
tikslių karo reikmenų: tris PT 
laivukus, dvidešimt šešis Jeeps, 
tris didelius bombonešius, vieną 
ligonių vežiojimo lėktuvą ir du 
laivus. Visi tie daiktai atžymėti, 
kad juos dovanojo New Yorko 
valstijos lietuviai. Ant Jeeps pri
kalta metalinės lentelės su seka
mu parašu: “The Jeep is donat
ed by the Lithuanian of New 
York State through the purchase 
of War Bonds”. Tokie pat para

šai yra ir ant laivukų. Bombo
nešiai pavadinti lietuviškais var
dais: Lithuanian Knight, Lithua
nian Alliance of America ir Free 
Lithuania! Laivai pavadinti vie
nas Lithuania, o kitas — Stepas 
Darius. Už tas mūsų gražias ir 
reikšmingas dovanas Valstybės 
Iždo departamento pareigūnai 
mums visiems širdingai padėko
jo.

Ypač New Yorko lietuviai la
bai gražiai ir efektingai pasižy
mėjo šeštosios Karo Paskolos 
metu. Mūsų kvota buvo $790,- 
000, o New Yorko Didmiesčio ir 
valstybės lietuviai Karo Bonų iš
pirko (pas mus užsirašė) už 
$1,652,062.

Dabar pravedamos Septinto
sios Karo Paskolos metu mums 
kvota nustatyta kiek didesnė, 
būtent, $1,185,000, bet ir šią kvo
tą mes galėsime nepersunkiau- 
siai išpildyti, jei visi bendrai pa
dirbėsime ir jei Jūs su mūsų ko
mitetu kooperuosite. Juk kiek
vienas lietuvis perka Karo Bonų 
Kiekvienas padeda Amerikai lai
mėti paskutinį karą. Tokiu bu-1

du, visa, ko reikia ir ko mes pra
šome, tai savo pirktus Karo Bo- 
niLs užsirašyti ar nusipirkti mūsų 
komitete. O užsirašyti nesunku: 
parašykite laišką ar atvirlaiškį, 
kiek Jūsų Karo Bonas kainuoja, 
pasirašykite savo vardą-adresą 
ir pasiųskite mūsų sekretoriui: 
Mr. J. B. Laučka, 222 So. 9th 
St., Brooklyn, N. Y. Gavę pra
nešimą, Jūsų bonus įtrauksime 
į sąrašą ir už juos bus teikiamas 
atatinkamas kreditas.

Karo Bonus taipgi galima už
sirašyti “Amerikos” redakcijo
je, 222 So. 9-th St., Brooklyn, 
N. Y.; “Tėvynės” red., 307 W. 
30-th St., New York, N. Y.; “Vie
nybes” red., 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., pas lietuvių ra
dio programų vedėją Juozą Gin- 
kų, 495 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. ir bet kurios lietuvių pa
rapijos klebonijoje. Nebus skir
tumo kur bonus pirksite (banke 
ar pašte); svarbiausia yra tai, 
kad reikia užsirašyti aukščiau 
pažymėtose vietose.

New Yorko Lietuvių 
Karo Bonų Komitetas

TIKRO PAMALDUMO PRASMĖ
Tikras ir gilus pamaldu

mas į Jėzaus Širdį nėra jokiu 
būdu vien tik asmeninė mei
lė mūsų Viešpačiui. Būtinai 
turi apimti kitus žmones, sa
vo tautą ir visą pasaulį, bent 
norais ir siekimais. „Aš atė
jau ugnies siųsti į žemę ir ko- 
gi norėčiau, jei ne kad kūren
tųsi!”

Jėzus mokė apaštalus 
melstis, kad į Viešpaties vy
nuogyną būtų atsiųsta dau
giau darbininkų sieloms gel
bėti. Taip Jėzus labai troško 
sielų, kad išliejo paskutinį 
kraujo lašą dėl jų. Jei mūsų 
širdyse nėra bent kibirkšties 
to paties uolumo, tai iš tikro 
mažai tesųpx&rara$#amaldu-
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mą, kuriam birželio mėnuo 
yra ypatingai skiriamas. Pa
maldumas į Jėzaus Širdį turi 
būti apaštališkas ir turi verti 
prie savęs išsižadėjimo. Kuo
met 1673 metais mūsų Vieš
pats pasireiškė šv. Margarie- 
tai Marijai ir parodė jai Savo 
Švenčiausią širdį, Jis pasa
kė: „Šis yra mano meilės pa
skutinis stengimas išgelbėti 
pasaulį, šiuomi noriu viešpa
tauti. Taip — mano Dieviš
koji širdis viešpataus”.
- Bet kodėl pabrėžti šven
čiausios Širdies viešpatavi
mą? Kodėl ne tik Kristaus 
viešpatavimą? Pirma tam 
priežastis, tai yra Paties Jė- 
jaus noras, kaip žinome iš 
Jojo pakartotų apsireiškimų 
Šv. Margarietai Marijai. Tas 
pats geismas buvo vėl atnau
jintas du šimtu tnetų vėliau 
apsireiškimuose, kurie prive
dė prie to, kad visas pasaulis 
buvo pavestas švenčiausiai 
Širdžiai.

Bet yra ir kita, vidujinė 
priežastis, kurią mūsų Vieš
pats Pats yra nurodęs. Tai 
yra mažėjimas meilės pasau

lyje. Tas iššaukė Jojo dieviš
kosios meilės link mūsų pa
skutinį didžiausią pasistengi
mą.

Kas kitas atnešė tą suiru
tę, kuri šiandien krato pasau
lį, jei ne šios meilės stoka. 
Žmonės, arba nepažįsta Kris
taus, arba pažindami nemyli, 
kaip pridera. Abiejuose atve
juose žmonijos širdis pasilie
ka šalta ir kieta. Pasaulis ne
paiso teisingumo įstatymo, 
užtat kad jau yra atmetęs 
meilės įstatymus. Tatgi, tik 
meile tegali pasaulis būti iš
gelbėtas. Žemiškosios meilės 
nėra gana. Vien dieviškoji 
meilė gali pažadinti bedieviš
kosios bei pavydžios žmoni
jos negyvus kaulus ir į juos 
įkvėpti naują malonės gyvy
bę.

Žemiškoji žmonių meilė 
veltui stengsis užpildyti tą 
kasdien plėtojantį tarpą, tą 
griovį skirtingų siekimų, 
gobšumo ir nekentimo iškas
tą. Vien dieviškoji meilė te
gali suvienyti sluoksnius, pa
naikinti puikybę ir neapy

LIETUVIŲ DIENOS GARBES RĖMĖJAI
Lieoos 8 d. įvyks šešioliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių 

Diena. Jos vienas svarbiųjų tikslų — paremti savo apylinkės lai
kraštį, todėl Lietuvių Dienos Komitetas tikisi, kad “Amerikos” 
skaitytojai bus patys pirmieji Lietuvių Dienos Rėmėjų skaičiuje.

Čia norime su giliu dėkingumu pranešti vardus asmenų, jau 
įstojusių į Lietuvių Dienos Garbės Rėmėjų eiles ir paskyrusių 
savo didesnę ar mažesnę dovaną. Tikime, jų gražiu pavyzdžiu pa
seks daugybė “Amerikos” bičiulių.

Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y........................ ........... $10.00
Kun. A. J. Dubinskas, Baltimore, Md........................... 5.00
Michael Kerbelis, Amsterdam, N. Y............................... 3.00
Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III........................................ 2.00
Teodoras Slapšys, Brooklyn, N. Y....................................... 2.00
N. N., So. Boston, Mass.................................................... 2.00
Frank Pūkas, Philadelphija, Pa........................................ 1.20
P. Overzat, Bellaire, L. 1....................................................... 1.20
Juzefą Paulauskienė, Maspeth, N. Y............................... 1.20
V. Paulauskas, Brooklyn, N. Y........................................ 1.20
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
Kun. K. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y............................... 1.00
Frank Mikalauskas, Brooklyn, N. Y............................... 1.00
J. Kaupas, Brooklyn, N. Y................................................ 1.00
O. Barbšienė, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
O. Dvareckienė, Philadelphia, Pa.................................... 1.00

(Bus daugiau)
L. D. Komitetas

kantą. Dėlto su pasitikėjimu 
kreipiamės į tą meilę, sykiu 
dievišką ir žmogišką. Ir toji 
Dievo-Žmogaus Išganytojo 
Kristaus meilė, kurios ženk
las yra švenčiausioji širdis, 
vienintelė tesugebės atnau
jinti dabartinę žmoniją.

Kaip drįsta kas nors saky
ti, jog negali rasti jokio dar
bo dirbti Dievui ir Jojo Ka
ralystės ant žemės atėjimui! 
Tegul kiekvienas pradeda su 
savo širdimi ir per Marijos 
Širdį tegul ją visiškai paveda 
Josios Sūnaus Švenčiausiai 
Širdžiai. Tegul semiasi iš šio 
begalinės meilės visad tekan
čio šaltinio, iki jo paties šir
dis bus dieviškosios meilės 
pilnai ir išsilies uolumu, kuris 
be paliovos auga ir didėja. Ir 
taip žiūrėdamas į pasaulį. 
Kristaus akimis, kiekvienas 
ras progų tiek, kad savo žmo
giškomis jėgomis negalės nei 
pusės darbo atlikti.

Ieškantiems progų štai vie
na didelė, svarbi ir brangi. 

[Lietuva guli bejėgė, budelio 
smaugiama, žiūrint į visas 
šių dienų aplinkybes, -galim 
aiškiai matyti, jog žemiškoji 
meilė jos neišvaduos. Jėzaus 
Širdis yra vienintelė josios 
prisikėlimo viltis.

Kiekvienas lietuvis priva
lo kasdien jai prašyti Šven
čiausios Širdies pasigailėji
mo. Birželio mėnesy, Jėzaus 
Širdies mėnesy, visose para
pijose yra tam tikslui laiko
mos pamaldos. Reikia tinka
mai ruoštis ir iškilmingai su
tikti Jėzaus Širdies Šventę. 
Maldos mėnesy iškilmių die
noje tegul visi — pavieniai 
asmenys, šeimynos, parapi
jos pasiaukoja tai Gailestin
gai širdžiai.

Štai darbo Jėzaus Širdies 
mylėtojams, šiuo būdu jie iš
reiškia ir savo pamaldumą ir 
galės išprašyti Lietuvių bro
lių ir seserų išlaisvinimą, kad 
vėl galėtų laisvai garbinti tą 
Švenčiausią Širdį, kuriai Lie
tuva yra pavesta.

(Iš „žvaigždės”)

J. A. Karalius, Shenandoah, 
Pa., pirmutinis užsisakė 10 
egz. „Ghillebert de Lannoy 
in Medieval Lithuania” pa
skleidimui tarp svarbesnių 
Amerikos įstaigų ir knygy
nų. Kun. K. Paulonis, Brook
lyn, N. Y., užsisakė vieną 
knygą sau ir 4 knygas ki
toms įstaigoms.

Lietuvos Ministeris P. Ža- 
deikis pastebi, kad ,.knyge
lė daro gero įspūdžio. Sveiki
nu dėl rimto susidomėjimo 
Lietuvos istorija”. Konsulas 
P. Daužvardis (Chicago) vei
kalą vadina „gražiu ir reikš
mingu lietuvišku darbu, ku
ris praturtins ir paįvairins lie 
tuvišką lobyną anglų kalba”. 
Vicekonsulas V. Stašinskas 
(New York) pažymi, kad tai 
„kruopštus ir didelis darbas, 
kuriuo angliškai skaitančiai 
visuomenei atverstas naujas 
ir iki šiol nežinomas mūsų 
praeities puslapis”. Latvijos 
Ministeris Dr. A. Bilmanis 
leidinį pavadino „magnifi
cent” ir pasveikino LAIC.

Ligi šiol recenzijasparašy- 
ti pažadėjo: The Classical 
Outlook (Vanderbilt Univer
sity, Nashville, Tenn.), Quar
terly Bulletin of the N. Y. 
Historical Society, Records 
of the American Catholic 
Historical Society (Philadel
phia, Pa.), American-German 
Review (Carl Schurz Memo
rial Foundation, Philadel
phia, Pa.), American Swedish 
Historical Yearbook, Ameri
can Irish Historical Society, 
University of Minnesota, 
Duke University (No. Caroli
na), Journal of Central Eu
ropean Affairs (University 
of Colorado), N. Y. Genealo
gical and Biographical 
cord (July 1945).

Veikalą paminėjo N. 
Times Book Reviews. To 
sėkmėje visa eilė mokslo įs
taigų užsisakė leidinį.

Vineland, N. J. Historical 
and Antiquarian Society vei
kalą apibūdino kaipo „a plea
sure to the eye, even as its 
contents is to the mind”. 
Worcester, Mass. Antiqua
rian Society džiaugiasi papil
džiusi savo rinkinį apie ve
lionį Prez. Rooseveltą.

Veikalas kaštuoja tik $1.00.
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riuos jis sutiko Votae 
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BaltijoįiĮ|llksini Jubiliejų Minint
P augiau kaip pusė amžiaus 
i'JISIJOsIjo, kai pirmieji atvyku- 

pionieriai lietuviai su- 
Washingttpino tautiniais ir tikybi- 

OWI Baltic? reikalais. Jie troško sa- 
praneša, kaiautybę išlaikyti ir norėjo 
radiją, IJOfl^ą garbinti prigimtoje sa
kų šią vasa^^vu kalboje. Jie daug dir- 
tijos pajūry.r gausiai aukojo Dievo 
Lietuvos, Utr'ei ir tėvų žemės gerovei, 
respublikostprasis Dievas palaimino 
rekvizuoti ^ius jų pasiryžimus, kil
tai ir steigiau jų pasiaukojimus ir di
lų. Tas pats-us jų darbus.
kad Ukrainosjai sukako lygiai 50 metų, 
gaus „dusjgyvuoja uoliomis jų pas- 
kų, kaip pem’omis įkurta šv. Andrie- 

Praneši* lietuvi? bažnyčia, kuri 
nukraustytiV1SaiS,lalkals ‘elke Pa
statų" s, p ą’ Esmą 
valstybėse, h
prieš karą vi Padėkos Mišios 
valstybių gyąsagaliui Dievui padėkoti 
nesiekė 6 M’isa tai, gegužės 27 d. 11 
padaugės gpryte pats Hartfordo ga- 
šiai vasarai, jas Jo Eksc. vyskupas 

---- ry J. O’Brien, D. D. laikė 
Bllkariioirnin^as Pontifikalines 

® 'likos Mišias. Garbės asis-
_ "buvo kun. Jonas Balkū- 
Wastungtoiir kun Juozas Aleksiū- 

NorsBulgaiip Diakonu buv0 kun Ed 
cialiai praata.radeck įr subd. kun. Pet- 
„liaudies tasKarlonas; turiferarijum 
„tik 1,150 Ą kun. Vincas Ražaitis; 
Londono „Tuntais buvo seminaristai: 
čių nustatomas Pranckus ir Pranas 
kiečių sluogams. Visoms ceremoni- 
apskaičiuojat? vadovavo kancleris kun. 
ligi šiol liMies.
nlM — Ųpūdingą pamokslą pasa- 
visų Bulgarijiijrek Juozas Miliauskas, 

Kol kas bjo Mišių atmintiną pa- 
tikslių duoE£sljl pasakė pats vysku-

the 
St. 
the

RiKliPr paminėtų dvasiškių, 
‘rtuarijume matėsi ir šie 

Lenkę Igai: prel. J. Ambotas, 
Dr. L. Bojnowski, Ma- 

WashingtnA- Pankus, J. Valantie- 
vaitraštis JiDr- J- Vaškas, M. I. C., 
praneša, HIAnt Bružas, M. S., Ig. 

Tonlriw!3InaitlS, Juozas J. Matu- 
G—kas, A. Tarno- 

paskirtas tas ir kltL 
mowski, buųcvirtinimo Sakramentas 
ny redaktore 30 Val. po pietų vysku- 
Pilsudskio tfr. suteikė Sutvirtinimo Sa- 
zicijos elemSnentą 183 vaikučiams 

■Įsmigusiems.

JKOS AM. LIETUVIU
. Matutis.

the Pastor, to your Reverend 
Assistants, the Religious la
boring ir the parish, and all 
the Faithful of St. Andrew’s 
his special Apostolic Bene
diction. As I convey to you 
this August message of the 
Sovereign Pontiff, I wish to 
assure you likewise of my 
own personal congratulations 
and good wishes. I wish that 
the Blessing of the Vicar of 
Christ will be but a pledge of 
the rich and lasting graces 
which will abide with 
priests and people of 
Andrew’s throughout 
years.

With renewed felicitations 
and with sentiments of 
esteem and every best wish 

remain
Sincerely yours in Christ,

A. G. Cicognani, 
Archbishop of Laodicea 

Apostolic Delegate”
Baigiant

Visos tos iškilmingos pa
maldos ir Popiežiaus suteik
tas Palaiminimas be galo 
svarbūs ir istoriniai reiški
niai šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos 50 metų gyvavimo 
minėjime. Tikrovėje, 50 metų 
sukaktis tai garbingosios Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
Auksinio Jubiliejaus iškilmės 
visiems parapijiečiams, ku
rie dabar džiaugiasi ir di
džiuojasi nuveiktais didin
gais darbais, garbindami Die
vą ir dėkodami už visas su
teiktas palaimas.

Kad visa taip gražiai ir 
garbingai pavyko, minint 
Auksinį Parapijos Jubiliejų, 
tai priklauso nuo kleb. kun. 
Mato A. Pankaus, kuris taip 
atsidavusiai rūpinasi Šv. An
driejaus lietuvių parapijos ne 
tik dabartimi, bet ir ateitimi.

Samata

I

ir

ir

Mirė kunigo tėvas
Po ilgos ir sunkios ligos, 

mirė Leonas Matutis, kun. J. 
Matučio tėvas, birželio 2 d., 
savo namuose, Stanford, 
Conn. Palaidotas birželio 6 
d. iš šv. Jono bažnyčios. Reiš
kiam kunigui Matučiui, jo 
motinai ir sesutėm gilios už
uojautos, o mirusiam — 
žinos ramybės su Dievu, 
rį jis ištikimai mylėjo.

Auksinio Jubiliejaus
mitetas ruošia didelį pikniką 
birželio 17 d. Ta pačia proga 
bus išleisti trys Karo Bonai. 
Knygutės jau parduodamos.

Birželio 6, 7 ir 8 mūsų pa
rapijoj buvo Pamaldos prie 
Švenčiausios Jėzaus širdies, 
kurias vedė kun. Pr. Aukšti
kalnis, S. J. Plačiau paaiški
no Maldos Apaštalavimo dės
nius ir narių šventas parei
gas.

am-
Ku-

Ko-

o šių metų gegužės 1 iki gegužės 24 d&'ai J.za^e®, Degutienės 

arybai prisiuntė: puikiai iedojo me.
L2X. p- Palaim“^ 

skyrius, prisiuntė W. Zaremba. popiežiaus Palaiminimas
A 304 kuopa, Buffalo, N. Y. siunčia K^-o pamokslo prel. Miliaus- 
............................................ :.......—5 bažnyčioje perskaitė A- 
Itimorės Lietuvių-Draugijų Taryba, itališkojo Delegato laišką, 
Mrs. Elizabeth Lazauskas, jai rinko Vėsuotą kleb. kun. Matui 
; ir Mrs. Kurelaitis.....................--Pankui:
tomas, W. Va., lietuviai, siunčia J. Wv. and dear Father:
seph Kalvaitis, Hemphill, W. Va. -> am indeed pleased to in- 
Zokas, Philadelphia, Pa...........-rti you that as St.

deration of Lith. Amer. R. C. Societies.brew’s Parish prepares to
Lietuvių laiškas iš Vokietijos

Mūsų kareiviams siunčia-
)klčs...................................... ^brate this year the Gol-
, Budelis ir Ona Gurskienė surinko Balt Jubilee of its foundation, 
I tarpe......................................... Most Holy Father, Pope
A 226 kuopa, prisiuntė K. čepukas -s XII, has very graciuos- 
A 352 kuopa, Detroit, Mich., prisiuntf^leigned to impait to you,

mas laikraštėlis „Illumina
tor” susilaukia daug įdomių 
bei įvairių laiškų ir šia pro
ga noriu čia paduoti vieną 
laišką, kurį mūsų kareivis

Sgt. S. A. Milius persiuntė su 
savo laišku nuo lietuvių, ku
riuos jis sutiko Vokietijoj. 
Sgt. Milius rašo savo laiške:

„They were all very much 
surprised to hear an Ameri
can soldier speaking Lithua
nian. They asked me many 
questions about the U.S.A, 
and told me about their many 
trials and hardships. I show
ed them my copy of the Illu
minator, and their eyes al
most popped out when they 
saw the Lithuanian print. 
The priest read the entire 
Lithuanian page to them, and 
the women cried so much 
that I had to stop them with 
the words ,Don’t let those 
people and soldiers see the 
tears... they will say we are 
soft. Remember we are Li
thuanians!!!’ They asked me 
so many questions that I 
thought it would be nice if 
they would write you folks 
a letter which they did. I am 
sending it to you and hope 
that my censor will let it 
pass. Who ever thought that 
some day the Illuminator 
would actually be read over 
here in Germany by our own 
Lithuanian people?”

Laiškas, kurį lietuviai pa
bėgėliai parašė ir kuris pa
siekė mus čia New Britaine, 
yra toks:
„Vokietija 1945 m. bal. 25 d. 
Broliai Lietuviai!

Šiandien mes buvom ypa
tingai nudžiuginti, nes suti
kom toli nuo savo tėvynės 
Amerikos kareivį, kuris kal
bėjo mūsų gimtąja kalba. 
Taip nudžiugom, kad mūsų 
moterys net apsiverkė iš 
džiaugsmo. Jau devyni mė
nesiai, kai gyvenam Vokieti
joj. Mūsų dalia labai sunki. 
Palikom tėvynę, turtą. Bu
vom priversti tai padaryti. 
Nei bolševikas, nei vokietis 
lietuviams negeras. Todėl bė
gom į Vakarus, kad susilauk- 
tumėm Amerikos kariuome
nės. Lietuvių Vokietijoj yra 
apie pusė milijono, ir visi mes 
laukėm nekantriai Amerikos 
kariuomenės, nes žinojom, 
kad jos eilėse rasim savo bro
lių Amerikos lietuvių.

Gyvenam dabar vienam 
kaime Bavarijoj. Vokiečiai- 
bavarai dar netokie blogi. 
Tuo labiau, kad jie žino, kad 
Vokietija karą pralaimėjo. 
Šiaip užsieniečiam jie nepa
lankūs.

Mes norim daug ką para
šyti, bet iš džiaugsmo net ne
žinom ką. Be to skubam, nes 
norim laišką išsiųsti per A- 
merikos lietuvį karį, kuris 
turi greitai vykti pirmyn.

Nors ir liūdnos mūsų die
nos, bet tikimės sulaukti vėl 
laimės ir Nepriklausomybės 
savo tėvynei. Čia mes ypa
tingai laukiam ir Jūsų, Už
sienio broliai, pagalbos.

Siučiam jums nuoširdžiau
sius savo sveikinimus.

Gal galite ta pačia proga 
surasti adresus šių Amerikos 
lietuvių:

J. Stačiokas, Bridgeport, 
N. Y., Zupka Antanas ir Gra
žina Steikunaitė.”

M.

New Haven, Conn.

Gegužės 26 d. įvyko iškil
mingos vestuvės — Juozo 
Mačiulaičio su Alena Klimai- 
te. Jaunuosius prie altoriaus 
palydėjo 4 poros.

Jaunųjų tėveliai, Klimai ir 
Mačiulaičiai, iškėlė šaunias 
vaišes parapijos salėje.

Kadangi jaunieji yra vi
siems gerai žinomi, dalyvau
ją visuomet lietuvių tarpe, 
prieš vestuves sesutės ir 
abidvi motinėlės surengė sve
tingą „shower party”, į ku
rią atsilankė labai daug žmo
nių ir jaunuosius gausiai ap
dovanojo.

Sveikinam jaunavedžius ir 
linkim sveikatos, Dievo palai
mos ir saulėto gyvenimo.

Prieš dvi savaites Pranas 
Luža ir jo žmona gavo pra
nešimą iš karo departamento, 
kad jų sūnus Pranas Luža 
netikėtai žuvo Vokietijoj, į- 
vykus nelaimei šautuvus ti
krinant. Prano seni tėveliai, 
išgirdę šią skaudžią žinią, 
yra labai susigraudinę nete
kę savo mylimo sūnaus.

Pranas jau yra šeštas jau
nuolis iš mūsų kolonijos, ku
ris savo gyvybę paguldė už 
šios šalies idealus, už visas 
tautas, kurios buvo priešų 
prispaustos ir už savo tėve
lių žemelę, Lietuvą. Šioj gi
lioj liūdesio valandoje reiš
kiame Lužams gilią užuojau
tą. Tegul gerasis Dievas su
stiprina ir suramina. Prano 
sielai tegul suteikia amžiną 
atilsį danguje.

Dėl netikėtos mirties myli
mos dukrelės Eunice, visi gi
minės, draugai ir pažįstami 
reiškia gilios užuojautos S. 
Zarauskams, New Britain, 
Conn.

Kotrynai Valičkienei pada
ryta rimta operacija Šv. Ra
polo ligoninėje. Ligonė pra
dėjo stiprėti. Ji yra labai 
veikli moteris, visuomet pri
sideda prie visų parapijos 
darbų, gražiai išauklėjo sū
nelį Stasiuką, kuris yra vie
nas iš pavyzdingiausių jau
nuolių ir altoriaus tarnauto
jų- _____

Kadangi šią vasarą nebus 
parapijos naudai pikniko bei 
išvažiavimo, todėl klebonas 
lanko parapijiečius, rinkda
mas aukas. Klebonas labai 
džiaugiasi, kad parapijiečiai 
jo darbuotę gražiai remia.

M.

EUROPOS KARAI

Per 345 metus, nuo 1,600 
m., Europoje buvo 212 karų, 
kurie padalinti į 28 didžiuo
sius. Prancūzija turėjo 15, 
Anglija — 14, Rusija — 13, 
Prūsija ir Vokietija kartu — 
12 ir Ispanija 11.

Du karai tęsėsi net po 30 
metų kiekvienas, 1 — 16 me
tų, 1 — 14 m., 1 — 13 m., 2 
— 11 metų ir vienas — 10 m.

Pasaulinis II karas Euro
poje oficialiai baigtas, bet 
taikos dar nėra. Maskvos 
raudonieji fašistai deda vi
sas pastangas pavergti visas 
užimtas šalis — tautas.

Vytautas Didysis zz:
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS Ir

(Tęsinys)
Šiose vietose taip pat buvo pakrikštyta 
būreliai žemaičių ir numatyta statyti baž
nyčios. Tam darbui vadovauti Vytautas pa
skyrė išmaningus savo žmones: Trakų 
kleboną kan. Motiejų ir narsų Žemaičių se
niūną Kęsgailą. Tačiau ne visi žemaičiai 
lengvai jų paklusdavo. Nemaža rados to
kių, kurie nenorėdavo krikštytis. Vytau
tui išvykus, jie atkalbinėdavę ir kitus. 
„Dabar vėl atgaivinkime amžiną ugnį, ir 
mūsų dievai nebus išnaikinti” — tarda
vęs! jie tarp savęs. Daugumas taip ir darė. 
Slaptose piliakalnių giraitėse ir šventuose 
ąžuolynuose, kur vaidilučių ugnelė būdavo 
jau užgesinta, greitai ji vėl skaisčiai su
liepsnodavo, vėl dievų garbei smilkdavo 
kvapios aukos. Apie Raseinius ir Medinin
kus žemaičiai nekartą net sukildavo, per
sekiodami ištikimesnius krikščionis ir ku
nigus. Bet Vytautas nuolat budėjo ir nelei
do Kristaus šviesai visiškai užgesti. At
vykdamas į Žemaičius jis sudrausdavo su
kilėlius, o apdovanodavo tuos, kurie tvir
tai laikydavosi naujo tikėjimo. Tuo būdu 
Kristaus mokslas, nors ir pamažu, bet to
lydžio plačiai sklido žemaičių žemėje, kas
kart daugiau rasdamas savo sekėjų.

Apie šį kilnų Vytauto darbą greitai pa
tyrė visas pasaulis. Mat, tuo pat metu 
Konstancos mieste (dabartinėj Šveicari
joj) buvo šaukiamas didelis Bažnyčios su
sirinkimas, tarytum koks anų laikų pasau
lio kongresas. Jis turėjo išrinkti naują po
piežių ir aptarti daug kitų svarbių reikalų. 
Į jį iš visos Europos susirinko apie 20 tūks
tančių dalyvių, čia buvo apie 500 žymių 
dvasininkų — kardinolų, arkivyskupų ir 
vyskupų, — apie 200 įvairių kunigaikščių, 
tūkstančiai riterių, kunigų ir vienuolių. 
Vytautas, žymus to meto valdovas, taip 
pat buvo kviestas atvykti, bet jis nenorėjo 
palikti Lietuvos. Į susirinkimą pirma jis 
nusiuntė dvasininkų būrelį, o paskui dar 
60 žemaičių didikų — augalotų ir tvirtų 
vyrų, kurie 1415 metų pabaigoje buvo jau 
Konstancoje, čia jie buvo sutikti labai iš
kilmingai, su dideliu džiaugsmu. Mat, že
maičiai atstovavo lietuvių tautai, kuri 
paskutinė priėmė katalikybę ir pirmąkart 
dalyvavo Bažnyčos susirinkime.

Vytauto pasiuntiniai šiuo palankumu 
pasinaudojo. Jie įteikė susirinkimui smar
kų skundą prieš kryžiuočius, kuriuos kal
tino nesirūpinus Žemaičių krikštu: „Jie nė 
galvoti negalvojo plėsti Bažnyčią arba 
skelbti katalikų tikėjimą, bet tik godžiai 
veržėsi grobti svetimų žemių... Riteriai no
rėjo atimti mums laisvę, paveržti mūsų že
mes, mūsų paveldėtą turtą, visai nežiūrė
dami skleisti tikrojo tikėjimo ir šviesti 
mūsų širdžių...” Žemaičiai dar rasė, kad 
tiktai Vytautas ir Jogaila apgynė juos nuo 
kryžiuočių ir pakrikštydino. Jiems vado
vaujant Žemaičių krašte statomos bažny
čios ir skelbiamas Dievo žodis. Todėl jie 
prašė susirinkimą, kad jis pasiųstų į Že
maičius savo įgaliotus vyskupus, kurie su
tvarkytų visus reikalus ir įšventintų Že
maičiams vyskupą.

Žemaičių skundas buvo priimtas ir jiems 
užtikrinta Bažnyčios globa bei parama. 
Atsirado ir savanoris važiuoti į Žemaičių 
kraštą — italų kardinolas Jonas Dominici. 
Jam padėti buvo paskirti dar du vysku
pai. Tačiau kryžiuočiai nesutiko leisti 
jiems per savo žemes keliauti. Bažnyčios 
susirinkimas už tai dar labiau ant kryžiuo
čių supyko ir griežčiausiai jiems uždraudė 
trukdyti jo pasiuntinių kelionę. Vis dėlto 
savanoriai dvasininkai jau nevyko į Lie
tuvą, nes bijojo, kad pakeliui kryžiuočiai 
jų neapkultų. Į jų vietą Konstancos susi
rinkimas paskyrė Vilniaus vysk. Petrą ir

Jo Darbai
Lvovo vysk. Joną, kuriems pavedė įkurti 
Žemaičių vyskupiją, įšventinti vyskupą ir 
katedrą. Vadinas, žemaičių bajorai daug 
ką Konstancijoje laimėjo.

Tuo tarpu kryžiuočiai visos Europos 
akyse palaidojo savo garbę. Bažnyčios su
sirinkimas pasmerkė nedorus jų darbus, 
nuvainikavo puikias jų galvas. Visi dabar 
gražiausiai matė, kiek jiems rūpėjo Kris
taus mokslas, jei per du šimtus metų ne
galėjo pasiekti to, ką Vytautas atliko per 
keliolika metų. Jis paskleidė katalikų ti
kėjimą visoje Lietuvoje, pristatydino daug 
bažnyčių ir vienuolynų. Užtat susirinkimo 
išrinktas popiežius Martynas paskyrė Vy
tautą visos Lietuvos ir Rusijos krikščionių 
globėju arba savo vietininku Rytų kraš
tams. Tai buvo didelis Vytauto išaukšti
nimas. Kryžiuočiai dabar jau nebegalėjo 
lengvai prasimanyti apie Vytautą nebūtų 
dalykų ir žeminti jo vardo.

Vytautas iš tikro buvo vertas šios gar
bės. Žemaičiuose jis buvo jau pastatydi
nęs aštuonias parapijų bažnyčias ir Medi
ninkų (Varnių) katedrą. Kai susirinkimo 
įgalioti vyskupai pas jį atvyko, jiems te
ko tiktai pašventinti šie Dievo namai. Pir
miausia jie pašventino Medininkų kated
rą, davę jai šv. Aleksandro vardą, kad bū
tų minimas ir pats katedros įkūrėjas, Vy- 
tautas-Aleksandras. Paskui pašventino 
taip pat kitas bažnyčias ir paskyrė joms 
kunigus. Tada bažnyčias jau turėjo Viduk
lė, Kaltinėnai, Kelmė, Raseiniai, Luokė, 
Kražiai, Ariogala ir Veliuona. Aplankę šias 
vietas pasiuntiniai drauge su Vytautu nu
vyko į Trakus ir čia įšventino Žemaičių 
vyskupą (1417 m.). Garbė būti pirmuoju 
Žemaičių vyskupu teko Trakų klebonui 
kan. Motiejui, kuris buvo daug rūpinęsis 
žemaičių krikštijimu. Vytautas jam užra
šė daug derlingų žemių ir šiaip įvairių tur
tų, iš kurių jis galėjo gerai pats išgyventi 
ir visus savo vyskupijos reikalus aprūpinti.

Pakrikštijus žemaičius, Kristaus moks
las buvo paskelbtas jau visoje Lietuvoje. 
Vytautas dar nenuilstamai rūpinosi, kad 
jis žmonėse prigytų. Tam tikslui Lietuvo
je ir net rusų krašte statydino kaskart_ ....
naujų bažnyčių, skyrė joms žemių, javų ir 
pinigų, o dvasininkus atleisdavo nuo viso
kių valstybinių pareigų. Pamažu beveik 
kiekviename didesniame miestelyje išaug
davo graži bažnyčia. Tik Vytautas jų pa
statydino daugiau kaip 30, iš kurių žy
miausios buvo Vilniuje, Kaune, Trakuo
se, Gardine ir Medininkuose. Dažniausiai 
jas pavesdavo Dievo Motinos globai, todėl 
ir visa Lietuva paskui buvo praminta Ma
rijos žeme. Vytauto sostinės — Vilnius 
ir Trakai — tapo stebuklingomis Šv. Pa
nelės Marijos vietomis.

Rūpindamasis stiprinti Lietuvoje kata
likybę, Vytautas steigė dar ir vienuolynus. 
Į savo tėviškę, Trakus, jis atsikvietė bene
diktinus, pastatydino jiems bažnyčią ir 
gražius namus. Kaune ir Ašmenoje įkūrė 
vienuolynus pranciškonams. Gausiai žemė
mis apdovanojo augustinijonus ir dominin
konus. Vienuoliai turėjo mokyti žmones 
naujo tikėjimo, juos dorinti ir šviesti.

Tačiau labiausiai Vytautas globojo ir rė
mė vyskupus. Du iš jų buvo Lietuvoje, val
dė Vilniaus ir Medininkų vyskupijas, o ki
ti du gyveno rusų krašte. Vytautas vys
kupus priėmė į savo rūmų tarybą, kurioje 
teikė jiems, kaip savo tarėjams, pirmąją 
vietą ir brangino jų žodį. Kai lenkų ir kry
žiuočių arkivyskupai įsigeidė Lietuvos 
vyskupus palenkti į save, tai Vytautas tam ; 
griežtai pasipriešino. Jis išsirūpino, kad 
Vilniaus ir žemaičių vyskupai priklausytų 
tik nuo popiežiaus.

(Bus daugiau) <
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miršta. Viena kita moteriškaitė, gailingesnės širdies, 
nubėgo aplankyti ligonio. Ir tikrai, rado Lapiną kuo
met be atminties; jis skundėsi, kad jį labai krečia, kau
lus laužo ir šoną diegia. Kalba, kalba ir nukalba nei 
šį, nei tą.

— Jau nenuvokia senis, — kuštėjosi moters: — pa
matysit, kad numirs.

— Ar tai jau ne metas? Kur kas jaunesni miršta, o 
jam ir Dievas liepė.

— Bet, kaip nori sau kalbėk, vis dėlto gyvo žmo
gaus gaila, ir gana.

Sujudo moters rodą daryti: viena atnešė virtos viš
tienos, kita sviesto svarą, trečia — dešimtį kiaušinių. 
Iškepė jam svieste, riebiai, pautienę su trukžolėmis, 
bet Lapinas nieko valgyti nenorėjo; skundėsi, kad jį 
ir taip išdūmė, kaip krosnį.

— Suvalgyk, die, širdele, pamatysi, kad tau paleng
vės! — įkalbinėjo geraširdinga viena kita moteriškė.

— Nelįskit man akysna, — gynėsi nuo jų, kaip nuo 
musių, skerdžius — numirsiu ir be jūsų gydymo.

— Ko dar tu mirsi, dėdule! die, pereis, pažiūrėsi, 
kad pereis; perbalai truputį, tai slunktas ir laužo kau
lus!

— Kas gi mūsų karveles ganys, kad tu, dėdule, 
mirti nori!

Taip ramino senį moters, o tuo laiku lindo į vyrus:
— Jūs nors kunigo, begėdžiai, nuvažiuotumėt, o tai 

pamirs žmogus be išpažinties.
Vyrai parvežti kunigo nesiskubino, bet vienas ki

tas taipogi užėjo Lapino pirkaitėn.
— Na, ką, dėde, namo rengiesi?
— O ką? Jau man čia nėra ko daryti. Kad jau žmo

nės kerta medžius, kuriuos tėvai jų naudai sodino, tai 
man nėra ko čia veikti.

— Ką padarysi, žmogeli! ne nū — ryt, visi ten nu
eisime.

Senis užsigrįždavo į sieną, klausydamas šitų kalbų, 
ir tik murmėjo po nosimi. Jis tiek kartų girdėjo jau 
visas šitas kalbas! Ir neįkyrėjo žmonėms pliauškyti 
vis viena, vis viena!

— Nenori senis mirti, — juokavo dar vyrai: — 
bet, brol, norėk nenorėk, atėjo laikas, nieko nepada
rysi!

— Tarytum ir pagyveno žmogus, o vis dėlto nori 
gyventi, ir gana! — kalbėjo kitas.

— Penktą kryželį baigiu, o vis tiek, kai vakar gi
miau: lyg ir negyvenau: o giltinė gi jau už pečių stovi, 
— aimanavo trečias.

Tuo tarpu vyrai, pamatę, kad Lapinas tikrai men

kas ir ne juokais rengiasi namo, surengė vežimą ir, 
susidėję arkliais, nuvažiavo kunigo.

Moters supuolė rengti pirkią, kad priėmus pride
rančiai Dievulį; jos nušlavė visą kiemą, net ir gat
vę ties kiemu, numazgojo suolus ir skobnes, apklostė 
visa margomis paklotėmis, pastatė ant skobnių kry
želį, patį gražiausią, koksai buvo visam sodžiuje, dvi 
žvaki, kručkan įsodintas, apkaišė skobnes martelėmis, 
rūtomis ir kitais žolynėliais; jos žinojo, kad kunigė
liui patinka žolynai.

Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko 
tik išvelėtais marškiniais, patalą perklojo nauja paklo
te, ir rimtai laukė atvažiuojant kunigėlio.

Nerimo vien Lapinas. Jam buvo labai koktu ir bai
dėsi, kad kunigas nepaklaustų katakizmo.

Tuoj atvažiavo ir kunigėlis; sutiko jį, kaip Dievas 
įsakė. Jisai išklausė išpažinties, nuramino ligonį, kad 
tasai net apsiverkė iš džiaugsmo, pakalbėjo su žmonė
mis apie ūkį, apie javus, apie ligonį.

— Jūs nors gydytoją jam parvežtumėt.
— Vai, ką, tėveli, jam gydytojas padarys, kad ji

sai labai senas: numirs ir be gydytojo.
(Bus daugiau)
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KUN. J. ČEPUKAIČIO 
PAGERBIMO ĮVYKIAI

Gegužės 29 d. sukako ly
giai 25 metai, kai įšventintas 
kun. Juozas Čepukaitis, Šv. 
Andriejaus par. klebonas, ši 
reikšminga sukaktis minėta 
per dv* dienas.

Gegužės 27 d. iškilmingą 
sumą laikė pats Jubiliatas. 
Jam asistavo kun. Ig. Valan- 
čiūnas ir kun. St. Venslaus- 
kas, o iškilmėms pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. J. Ki
dykas, S. J. Bažnyčia buvo 
pilna parapijiečių.

6 vai. vak. par. salėje įvy
ko pagerbimo vakarienė, ku
rią rengė specialus parapijie
čių komitetas. Salė buvo pri
kimšta parapijiečių ir svečių. 
Daugeliui neteko vietų. Pro
gramai vadovavo kun. Salia
monas Mažeika, Šv. Andrie
jaus par. vikaras. Vakarienė 
pradėta malda ir himnais.

Mokyklos vaikučiai, sese
lių kazimieriečių išmokyti, iš
pildė įdomią įvairią sveikini
mo programą-, susidėjusią iš 
deklamacijų, dainų ir šokių. 
Dainavo par. choras, varg. 
P. Staniškiui vadovaujant. 
Solo dainavo Ann Urbanaitė 
ir Pranas Tamulis. Padainavo 
ir jaunučiai dainininkai Jus
tina ir Eugenijus Tunaičiai.

Kalbėtojai — sveikintojau 
buvo pakviesti tik du — Ben
drojo Amerikos Lietuvių 
Fondo pirm., Mt. Carmelio 
klebonas, kun. Dr. J. B. Kon
čius ir L. K. Federacijos cen
tro pirm. J. B. Laučka. Gar
bės svečių tarpe buvo kun. 
Ig. Valančiūnas, kun. St. Rai
la, kun. J. Kidykas, kun. V. 
Vėžis, kūh. St. Venslauskas.

-— Nuoširdų padėkos žodį pa
sakė pats jubiliatas, kun. 
Juozas Čepukaitis.

Vakarienės rengimo komi
sijoj daug dirbo abu vikarai 
(kun. Mažeika ir kun. Vens
lauskas), varg. P. Staniškis, 
P. Krištaponienė, R. Markū- 
nienė, M. Rimdeikienė, R. 
Kvasauskienė, J. Urbanienė, 
Am. Staniškytė, Gen. Roma- 
nienė, P. Pūkienė, Alb. Deks- 
nienė, Pr. Pūkienė ir kiti.

Gegužės 29 d. buvo jubilie
jaus minėjimo užbaiga. Ryte 
kun. J. čepukaitis atlaikė mi
šias, į kurias atsilankė daug 
kunigų. Po mišių klebonas 
svečiams kunigams pagerbti 
suruošė pietus, kuriuose pa
reikšta daug linkėjimų. Sve
čių tarpe buvo kun. Dr. J.

Starkus iš Elizabetho, kun. 
J. Balkūnas iš Maspetho ir 
kt.

Kun. J. čepukaitis yra pir- 
masai šv. Andriejaus par. 
klebonas, šalia tiesioginio pa
rapijoje darbo, jis yra daug 
veikęs lietuviškose organiza
cijose. Yra aplankęs ir savo 
tėvų žemę brangiąją Lietu
vą, kurią jis yra labai pami
lęs.

Ilgiausių metų ir gausių 
Dievo malonių!

AMERIKOS LIET. TARYBA 
SUKĖLĖ $500.00

S. N.

LIETUVIŲ RADIO' PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m, šešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZLKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

KĄ LIETUVIAI VEIKIA

Religinė tikinčiųjų Phila
delphijos lietuvių veikla yra 
pati didžiausia ir reikšmin
giausia. šalia sekmadieninio 
pamaldumo ir švenčių, lietu
viai katalikai nuolat turi ki
tokių pamaldumų savo para
pijose ar visų lietuviškų ka
talikiškų parapijų sykiu.

Šiuo metu vyksta Maldos 
Apaštalavimo Draugijos 100 
metų jubiliejaus paminėjimo 
iškilmės,, kurios bus Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj bir
želio 10 dieną. Ten susirinks 
parapijų M. A. draugijos na
riai ir svečiai ir sykiu pami
nės taip reikšmingos, nors 
dažnai nematomos ir pamirš
tamos, draugijos veikimą. Jie 
savo malda ir aukomis labai 
daug padaro. Juk taip dažnai 
žmonės paskęsta kasdienybė
se, kad pamiršta ir labai 
svarbius dalykus. Juk kai 
žmogus pamiršta melstis, tai 
jis pamiršta ir pačius svar
biausius dalykus. Užmiršta 
Dievo meilę. O kai nebeturi 
Dievo meilės, tai jau ir arti
mas jam nebėra brangus ir 
jo nebemyli, o jau perdaug 
gerai žinome, kas įvyksta, 
kai žmonės viens kito nebe
myli, bet neapkenčia ir naiki
na.

Ir kaip juokinga ir žema 
atrodo, kad žmonės, tie pro
tingi tvariniai, taip godžiai 
užsiima visokiais tuščiais da
lykais, niekingais, nuodėmin
gais, blogais. Kai žmogaus 
širdis užsiima tokiais daly
kėliais, tai nebelieka vietos 
rimtesniems. Ir visi tokie už
sitraukia Dievo bausmę.

Štai ateina Maldos apašta
lavimo Draugija su savo mal
dos ir aukos galybe gelbėti 
žmoniją nuo bausmės. Kas ži
no, jei tokių maldos ir aukos 
apaštalų nebūtų, tai kas at
sitiktų su žmonija. Mes tiki
me, kad šis reikšmingas mi
nėjimas išjudins Philadelphi
jos lietuvius dar didesnei 
maldos galybei sukelti ir dar 
daugiau laimėti lietuvių ir 
visų žmonių gerovei.

Visiems tos šventės organi
zatoriams, ypač nepailstata- 
mam darbininkui kun. J. Ki
dykui, S. J., tenka didelė gar
bė, kad pasinaudoja tokiomis 
progomis kelti tikinčiųjų 
dvasinį stovį aukščiau ir pa
gilinti jų dvasinį lygį kiek 
galima daugiau.

Tikimės, kad po to minėji
mo Maldos Apaštalystės 
Draugija dar labiau sustip
rės, suras dar daugiau mal
dos apaštalų, kurių taip rei
kia. Jų vienas pirmųjų už
davinių per kurį laiką yra 
melstis Šv. Tėvo intencija ir 
kuo daugiausia užjausti lie
tuvių ir Lietuvos reikalus. 
Tai tikrai gražus ir naudin
gas žygis, kuris turės atgar
sių visų gerovei.

Amerikos Lietuvių Tary
bos veikėjai Philadelphijoj 
per paskutinį laiką vėl sukė
lė apie $500.00 Lietuvos gel
bėjimo reikalams. Jie jau 
anksčiau kiek buvo sukėlę 
$500.00 Informacijos Centrui 
paremti. Pinigai buvo sukel
ti aukų rinkimu ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 25 metų 
minėjime.

Štai smulkesnė tos rinklia
vos apyskaita.

1. Šv. Kazimiero parapijoj
daugiausia surinko panelė 
Ona Unguraitė, kuri savo di
džiu pasiaukojimu ir kantry
be tikrai gražiai pasidarbavo 
ir surinko tiems svarbiems 
reikalams $138.25

2. P. Agota Mažeikienė
65.00

3. Elena Milukienė 22.00

Iš viso $225.25
4. šv. Jurgio parap. $34.00 

Rinko pp. Sabienė ir čebato- 
rienė.

5. Per 25 m. L. St. Seimo 
minėjimą

Surinkta aukų ir 
kos

6.

$134.55 
p. Bau- 

$25.00 
$82.33 

$476.13
Pelnas iš min.

Iš viso
viso tiek surinkta Ame-Iš

rikos Lietuvių Tarybos Phi
ladelphijos skyriaus lietuvių 
ir Lietuvos gynimo reikalams 
šio vajaus metu.

Šalia aukų ir materialės 
naudos, tuo vajumi padary
ta daug ir didelės propagan
dinės naudos. Plačiai per il
gą laiką garsinta per abi lie
tuviškas programas per radi
ją, kad lietuviai veikia ir kad 
jie dirba už laisvą ir Nepri
klausomą Lietuvą. Keli tūks
tančiai lapelių paskleista po 
miesto lietuvišką ir ameriko
nišką visuomenę su šūkiu, 
kad mes kovojam už laisvą 
ir Nepriklausomą Lietuvą.

Lietuviškuose laikraščiuo
se nuolat buvo žinių ir žine
lių, kad Philadelphijos lietu
viai veikia ir dirba Lietuvos 
laisvinimo bylai. Pats Seimo 
minėjimas su gražia menine 
programa ir prakalba turėjo 
didelės įtakos visiems atsi
lankiusiems ir visiems tiems, 
kuriems rūpi tikrieji lietuvių 
siekimai.

A.L.T.P.S. Sekretoriatas

BAIGĖ MOKYKLĄ

vytis, 
ir sa- 
reko- 
lietu-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

ŽUVĘ KARIAI

Rasa

Praeitą savaitę paskelbta, 
kiek žuvo karių iš visų kata
likiškų parapijų Philadelphi
joj. Jų skaičius labai didelis - 
2,763. Iš lietuviškų parapijų 
žuvo 84, o dar vis daugiau 
aukų klojama karo stabui. 
Viso karo tarnyboje 150,667 
katalikų iš Philadelphijos ar
kivyskupystės.

Šiais metais tikrai labai 
didelis skaičius mokinių iš 
Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos baigė aukštesnę mo
kyklą. Beveik visi baigusieji 
yra Lietuvos vyčių 3 kuopos 
nariai.

Iš berniukų baigė Juozas 
Utkus, 322 Earp Et. Jis bai
gė ir jau pradėjo dirbti svar
bioj Civil Service įstaigoj, 
kurioj dirba ir kitas 
Juozas Burokas, kurs 
vo draugą tam darbui 
mendavo. Gražu, kad
vis užjaučia savo draugus ir 
pagelbsti. Juozas Burokas 
jau ten užsitarnavo didelių 
paaukštinimų ir yra vienas 
viršininkų. Gaila, kad Juozas 
Utkus nesimoko toliau Kole
gijoj, nes galėtų aukštesnio 
mokslo siekti.

Edvardas Timinskis, 220 
Watkin St., atsižymėjęs spor
tininkas, jau kariuomenėn 
priimtas irgi baigė. Jis jau 
anksčiau būtų buvęs paimtas 
karan, bet leista pabaigti 
mokslą.

Juozas Ciachiuck, 300 Mif
flin St., baigė su savo drau
gais, ir jis rengiasi ir toliau 
tęsti studijas Kolegijoj.

Mergaičių baigusiųjų skai
čius taipgi nemažas.

Olesė Azaranskaitė, 333 
Wharton St., pijanistė, vyčių 
sekretorė, gabi artistė, dar 
pasirengusi toliau mokytis.

Marcelė Adomaitytė, 226 
Fernon St., gera biznierka, 
gerai mokanti rašomąja ma
šinėle rašyti.

Kotryna Baltrukonytė, 213 
Fernon St., Karo bonų par
davinėtoja, parapijos veikėjo 
p. K. Baltrukonio dukrelė.

Alberta Paškevičiūtė, 337 
Earp St., vyčių kasierka, nuo
latiniai dirbanti prie parapi
jos, gabi ir pasirengusi toliau 
studijuoti, jei tik nesutruk
dys nenumatytos kliūtys.

Ona Rimutė, 227 Fernon 
St., gabi vaidintoja, ji žada 
studijuoti dramą.

Vyčių valdyba ir jų Dva
sios Vadas sveikina visus vy
čius, baigusius aukštesnę mo
kyklą ir linki nepamiršti 
mokslo, bet toliau ir dar dau
giau mokytis ir mokytis. Iš 
tokia skaičiaus baigusiųjų 
turi atsirasti mokytų žmonių.

ĮSPŪDINGAS UŽBAIGIMAS 
AUDITORIJOJ

Visų katalikiškų mokyklų 
mergaičių High School užbai
gimo iškilmės buvo birželio 
3 dieną Municipal Audito
rium. Ten susirinko baigimo 
akto išklausyti ir diplomus 
priimti šių mokyklų studen
tės: Hallahan, West Phila
delphia, Little Flower, Notre 
Dame, Saint Hubert’s.

Keli tūkstančiai baigusių
jų, su savo mokytojomis, glo
bėjais ir svečiais pripildė di
džiulę salę apie 12,000 žmo
nių. Baigimo iškilmės tikrai 
įspūdingos ir reikšmingos 
ne tik baigusioms, bet ir vi
siems katalikams.

Programą sudarė kalbos, 
meninė dalis ir diplomų įtei
kimas.

MOKINIŲ IŠLEISTU VES

Southeast« Catholic High 
School, kurion lankosi dau
guma Šv. Kazimiero parapi
jos mokinių, savo iškilmingas 
išleistuves turėjo birželio 3 
dieną bažnyčioj su pamaldo
mis ir bendra Komunija, o 
birželio 6 dieną salėj. Bok 
Vocational Auditoriume.

Iškilmių metu buvo įteik
tos dovanos už pasižymėji
mus ir laimėtos stipendijos 
katalikų kolegijose mokslus 
eiti. Atžymėti ir sportininkai.

Lietuviukai moksle negavo 
pirmųjų vietų iš baigusių, bet 
sporte gavo keli atsižymėji- 
mo ženklus.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Philadelphijos arkivysku
pijos kunigai atlieka savo 
metines rekolekcijas Šv. Ka
rolio Seminarijoj. Iš Phila
delphijos birželio 4-9 rekolek
cijas atlieka kun. I. Valan- 
čiūnas, kun. V. Martusevi- 
čius, kun. S. Mažeika. Birže
lio 11-15 rekolekcijas atliks 
kiti kunigai.

GRAŽIOS IŠKILMĖS

Gegužės 30 dieną The John 
W. Hallahan Catholic Girl’s 
High School turėjo savo bai
gusiųjų studenčių religines 
iškilmes arkivyskupijos ka
tedroj. Su vėliavomis ir vi
sos baigimo uniformose, bal
tos, kaip gulbės, atėjo į Dievo 
namus sykiu ir bendrai pasi
melsti, padėkoti ir pasiryžti 
nepamiršti katalikiškų prin
cipų, kurių tiek ilgai laikėsi 
ir mokėsi.

Seserys Mokytojos gražiai 
giesme lydėjo jų pamaldas.

Virš 500 baigiančiųjų stu
denčių, kaip viena, gražiai 
laikėsi bažnyčioj, priėmė 
Šventą Komuniją ir sugiedo
jo savo mylimas giesmes 
himnus. Pamokslininkas ra
gino išsirinkti Mariją savo 
nuolatine Globėja visame gy
venime, kad nebūtų panie
kinti mokyklos pamokymai.

Po pamaldų vėl visos nužy
giavo į savo mokyklą. Paste
bėta, kad lietuvaitė vytė Al
berta Paškevičiūtė buvo pir
moj eilėj iškilmingoj mergai
čių procesijoj.

LANKĖSI SVEČIAI SUTUOKTUVES """'"" ŽINIOS
Gegužės 27 dieną Šv. Kazi

miero parapijoj buvo atsilan
kę svečiai kunigai Vaitekū
nas iš Providence, Rd. I., kun. 
Dr. Vaškas, iš Marianapolio 
kolegijos ir kun. kleb. Valan- 
tiejus iš Waterburio.

ATSAKO REZOLIUCIJAS

Gegužės 20 dieną ALT pri
imtoji plati ir svarbi rezoliu
cija plačiai išsiuntinėta Ame
rikos įtakingiems asmenims. 
Jau gaunami jų atsakymai.

Visi jie pritaria ir užjau
čia lietuvių reikalus, bet 
mums reikia, kad ir gelbėtų 
darbais, ne tik užuojauta.

PAGERBĖ GENEROLĄ

Birželio 4 dieną pagerbtas 
gen. Bradley ir kiti karo did
vyriai. Jų pagerbimo iškil
mės buvo Independence Hall. 
Po to buvo paradas ir kitos 
iškilmės.

DVI LIETUVAITES 
„OKLAHOMOJ”

Philadelphijoj einąs vaidi
nimas „Oklahoma”, kuris tu
ri didelį pasisekimą, savo ar
tistų tarpe turi ir dvi lietu
vaites, tai: Ona Skeveriūtė iš 
Chicagos, jau žinoma daini
ninkė, mielai lietuviams pa
dainavusi gegužės 20 dieną 
ir Jane Saury te.

Šis vaidinimas jau eina an
tras mėnuo ii' tęsis dar kelis 
mėnesius.

KONCERTUOJA LIETU
VAITĖ

Panelė Ona Urbaitė, stu
dentė iš St. Mary’s School 
of Nursing, Philadelphijoj 
koncertuoja su savo mokyk
los Glee Club birželio 8 die
ną St. Boniface salėje, 2039 
Hancock St.

Ši lietuvaitė yra solistė ir 
dažnai gieda solo įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. 
Ji dabar pasirodys ir dides
niame mokyklos koncerte.

Tai tikrai energinga lietu
vaitė ir iš energingos šeimos. 
Jos mamytė yra viena ge
riausių darbininkių savo pa
rapijoj.

NAUJA KARO AUKA

Gegužės 29 dieną užmigo 
amžinai jaunuolis a. a. Al
fonsas Rupšis, 210 Morris St. 
Prieš pora metų velionis ne
buvo paimtas kariuomenėn 
dėl silpnos sveikatos, bet, jo 
broliams ir draugams išėjus, 
jis savanoriu įsirašė preky
bos laivynan ir ten tarnavo 
Amerikai. Tarnyboj sunkiai 
ir pavojingai susirgo, buvo 
rūpestingai gydomas geriau
siose ligoninėse ir vartoti ge
riausi vaistai, kad išsaugotų 
jo gyvybę, bet tai nepasisekė. 
Jis mirė aprūpintas sakra
mentais ir pasirengęs.

Velionies motinėlė, kuri 
dažnai jį ligoje lankė, tikrai 
sunkiai pergyveno netekusi 
savo jauniausio sūnaus. Jos 
du sūnūs dar tarnauja karo 
fronto laukuose.

A. a. Alfonsas pasižymėjo 
foto mene ir turėjo gerą pa
tyrimą. Jis dirbo tą darbą 
prie didelių žurnalų leidimo 
ir buvo vilties, kad iškils ir 
dar labiau atsižymės. Jie mie
lai patarnavo ir parapijai, 
nes padarė visus draugysčių 
paveikslus dėl parapijos ju
biliejinės knygos.

Iškilmingai palaidotas bir
želio 4 dieną. Laidotuvėse da
lyvavo daug parapijiečių, jo 
draugų pažįstamų. Trejos ge
dulingos mišios ir kitos iš
kilmės buvo paskutinis pa
tarnavimas velioniui.

Artimieji ir pažįstami už
prašė daug Šv. Mišių už jo 
vėlę. Visi nuoširdžiai užjau
čiame jo motinėlę p. Rupšie
nę ir kitus šeimos narius, ne
tekus savo mielo Alfonso. Te- 
ilsisi ramybėj.

Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Jonas J. Laskas, 1223 S. 
2nd St„ birželio 11 dieną ves 
panelę Claire J. Willette, 
2526 N. Sydenham St.

Jaunuolis J. Laskas-Les- 
čiauskas yra vienas gabiau
sių studentų, kuris šiomis 
dienomis baigia medicinos 
daktaro mokslus Pennsylva- 
rijos universitete ir paskirtas 
praktikuotis US Navy 
ninėj, nes jis dabar ir 
tarnyboj yra.

Sutuoktuvės įvyks
Lady or Mercy bažnyčioje su 
Šv. Mišiomis 10 vai. rytą. 
Jaunasis yra uolus katalikas, 
baigęs La Salle College.

Sveikindami mokslo baigi
mo ir vedybų proga, linkime 
nepamiršti lietuvių ir 
viams brangių reikalų.
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Mr. ir Mrs. Jonas Kazelis, 
309 Manton St., balandžio 22 
dieną susilaukė sūnaus, ku
ris pakrikštytas gegužės 
dieną Geraldo vardu.

JAUNA MIRĖ

27

Gegužės 23 d. a. a. Elena 
Taran, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Velionė buvo sulau
kusi tik 20 metų. Ji jau ilgą 
laiką sunkiai ir pavojingai 
sirgo, gydydamosi American 
Oncolocical ligoninėj. Bet 
sunki liga paveikė jos sveika
tą ir ji negalėjo atlaikyti. Ve
lionė labai šventai prisirengė 
mirčiai. Paskutinę gyvenimo 
dieną priėmė šv. Komuniją ir 
gavo visus religinius patar
navimus. Užmigo Viešpatyje 
ant motinos rankų ir savo 
sesutės prižiūrima. Ji tikrai 
daug vilties turėjo pasveikti, 
bet Dievo kitaip skirta. Ji 
jau gyvena laiminga aname 
gyvenime. Velionė buvo iš 
New Philadelphijos, ten ir 
palaidota iš šv. Jėzaus Šir
dies parapijos bažnyčios.

'Mėl kurių kovoja mūsų broliai, 
DĖDĖS ŠAMO PAGEID^* kad

M A1 C lis atidžiai seka visą jam pri-
---------- ^Smaamą literatūrą iš Lietuvių 

Valdžia šią karo met^ lnf0nnacijos Centro. Pasirodė 
vaitę pageidauja iš sav^Lgraipažįstąs lietuvių klausimus. P 
liečiu šių dalyku:---------- liirKarštai ragino lietuvaites; nepa

vejamai siųsti protestus ba rd- 
Šio, septintojo Karo Pl^įū\imus Senatoriams, ieškanti^“1 

los vajaus metu, nupirkt^ teisingos taikos ir Lietuvos 
ro boną kiekvienam už; pripažinimo.
je esančiam kareiviui ir^ ^J Kad jo kalba ne veltui praėjo, j— 
apie tai pranešti V-Paštd^'rodo.^ '^311 ■
cialiu dovanos kvitu, kur^jg1̂  k nu^o kiekvienos ’ 
Įima gauti visose karo parapijos Sodalicijų.
pardavinėjimo vietose. Toljau svarstymas apie 

Pasilikti karo įmonėjf^k’gnlutini SAncVri''
. - . T .. T J. parapijų Sodalicijų Apskn- nugalesime Japoniją. Jei.^S į™ Daug svaretyta 

pramones sakoje darbinį Gražių patarimų davė 
pareikalavimas ma?^ Apreiškimo par. sodalietė, stu- 
kreipkis į J. V. Samdos ^.įentė Eleanora Jecevvigz, kun. 
nybos Įstaigą, kad nuroLj- Padonis. kun. Kruzas ir kiti, 
artimiausią tarnybą, k^'- Svarstyta, ar, kurti tris apskri- . L J fe.Didžiojo New Yorko, Brook-

lyno, kitą - New Jersey, trečią 
-Connecticut. Paaiškėjo, kad 
taip būtų pasėkimingiausia, ' tik 
pageidaujama, kad tiys apskri
tys palaikytų glaudžius santy- 
pjus. Apskrities (Union) sąvoka 
turėtų būti visoms sodalietėms

A. a. Adomas Balinskas 
mirė gegužės 27 dieną. Jis iš
kilmingai palaidotas iš šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios 
birželio 1 dieną Šv. Grabo 
kapinėse. Isėkis ramybėj.

NAUJA LIETUVIŲ 
GĖLIŲ KRAUTUVĖ

Žinomi lietuviai Mr. ir Mrs. 
Gillis šiomis dienomis atida
ro naują gėlių krautuvę su 
visais moderniais įrengimais 
ir patogumais. Jie atidaro 
savo krautuvę ant German
town Ave. Kai atidarys, tai 
daugiau pranešime savo skai
tytojams.

JUOKIASI IŠ KOMUNISTŲ
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Ateinančius menesius
leisk namuose. Palik geŲ , 
kelius kareiviams, grį^lrt 
tiems iš Europos užtar^į 
tam poilsiui ir siuntinių 
vežiojimui į Pacifiką. ^įj/nes tai yra sujungimas jė-

pirk tik tai kas 
giausia. Kol Pacifiko k ^yti SodaUdjos Centro orga- 
vyksta, Amerikos fab gražiai veikia Chicagoje lie-
nepajėgia patenkinti vis5iriĖ- tuvaičių tarpe, taip pat, regis, |pj 
vilinių reikalavimų inf.jri' Pennsylvanijos Schuylkill klony- 
jos pavojui pašalinti, je, Connecticut ir gal kitur. Ži- 
rekonvprsiia imi ir vr#"“a, Chicagoje sąlygos palan- | 
lekonxeisija jau n yre^ į^, ten yra Lietuvaičių Aka-j 
Pat- demija, kur išauklėjama mergai-;

Būk pasiruošęs pasiteik lietuvaitės ir visa Sodalici-j 
ti mažomis maisto jos programa Įgyvendmama. Ryti mažomis maisto atSCjE^sodaiietėms redua išauklė- 
rms. Ilgesnes atsargų vil^L avo vadoves, kurios pažintų 
nes, skirtos Pacifikui ir Centro nustatytą progra- 
ropai, didina racijona.^-ną Tokių veikėjų žiūrama iš 
svarbą dabartiniu metvjjatlaitočių kolegijas.

""^progą arti'New Yorko gyvenan- 
„nntvnTi. 7-AOO aoms mergaitėms pažinti tikrą- £ MOTERIAI, KARO B» g^eįjos darbuotę štai ko- c 
BRIGADOS GENEROLlJjj. Įįa _ lankyti vasarinius kur- | 

TEIKIAMOS KETURlįjSo-$us, vadinamus Summer School 
ŽVAIGŽDĖS sijos of Catholic Action, kurie šiemet j 

______  įvyks Fordham Universitete, L 
Iždo Departamento pf^’ ^orke, rugpjūčio 20-25 d. , 

v. •» r- • T-n • j - sreste- Čia suvažiuoja arti du tūkstan-simu, Miami, Floridoje mergaičių bei vienuolių, ku- 
pasigirti Mėlynosios Zv^ jįgų; Qa galima per šešias die- 
des Brigados pirmuoju nas ne vien programą išstudi- 
norių karo bonų platinėjo- juoti, bet taip pat įvairiausiuose' 
Septintosios Karo Paskiri* klausimuose klausyti paskaitų, 
keturių žvaigždžių gene'1’*2 Ktparengimus 

° a; pa-ruošti; kiekvieną vakarą buna 
Generolas yra ponias^-susipažinimo - pasilinksminimo į 

muel I. Sapiro, iš M*® v’akarėliai. Gaila, kad lig šiol 
Beach, atstovaujanti ^New Yorko irNewJer^y 
Hadassah Ordena kuri JWjSodalietes per mažai pasinaudo-1 Hadassah Ordeną, kuri 1-^ ^ tikrai auksine proga, šį- 
oficialią Septintosios ^1'^^ tenebūna nė vienos mūsų' 
Paskolos pradžią gegužės tie- parapijų, kuriai, neatstovautų; 
d., buvo išplatinusi bonų w nors keletas mergaičių. Apie ži- 
215 asmenų už 27 tūkstar^^ nias galima pasiteirauti pas bet 
ir 500 doleriu E bonais j32kurį lietuvį kunigą. Į
5000 dolerių G. bonais,’ į kurti Didžiojo New Yorko para- 

W pijų sodaliečių apskritį.
Išrinkta valdyba: pirm. Juze- 

fina Zambrauskaitė iš Atsimai-
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biau, nei bet kada praeis^ ^iena neįkainuojama j- 
 gsį proga arti New Yorko gyvenam į

Philadelphijoj išeinąs lai
kraštis „The Philadelphian 
Inquirer” gegužės 26 dienos 
vedamajame straipsny įdėjo 
karikatūrą kur pajuokia ko
munistų vadą Browder. Jis 
jau norįs prikelti iš kapo pa
laidotus komunistus 1944 m. 
gegužės 20 d., bet dar jiems 
buvo palikę kape skylę orui 
išeiti, todėl ir nori dabar at
gaivinti. Jau tuomet Brow- 
deris komunistų partiją pa
vadino komunistų politine 
Association. Todėl jis dabar 
vėl nori atgaivinti partiją, 
kaip ir kitų kraštų komunis
tai, kad daro. Pažiūrėsim, 
kaip jam pasiseks. Straipsnio 
pabaigoj laikraštis sako, kad

tiniškai už 151 dolerį.
Poniai Sapiro insignijt 

teikė ponia Omar N. Brač®* 
zmona keturių zvaigzdziLg^.^ norencija M£iulytė g 
nerolo, vadovaujančio dv;^ Apreiškimo; sekr. sod. Powell iš 
tajam pulkui, galingai ^.Angelų Karalienės; ižd. Adelė 
giuojančiam Vokietijos Bartkiūtė iš Šv. Jurgio parap. 
kais. Ponia Bradley taipgiJersey apskritį sukurti pa- 
apdovanojo penkis 
, j totHamsono sodahetems. Con-tus-gener lūs, pardavu^ 
šimtą be % šimtui žmijjjį. 
trijų žvaigždžių laipsniu.

necticut — pasiūlyta ten esan- 
aoms sustiprinti bei praplėsti 
savo veikimą, kad apimtų visas 
tos valstybės parapijas.

Posėdis baigtas apie 5 vai. po
pe! Dar esant laiko iki bažny-

būrelius, gyvai kalbėjosi, kaip 
reikia palaikyti tą gražią nuotai
ką, kilnią dvasią, kurią sukelia 

I tokie suvažiavimai. Visos prita 
■ re, kad būtinai reikia tokio maz 
. go, kuris surištų, suvestų visa
• ie tik čia esančias, bet kita 
.lietuvaites dažniau po Sodalici

os vėliava. Bet čia šaukė ir ki 
tos įspūdingos iškilmės.

Jeigu būtų galima primest 
mūsų Sodalietėms, kad organi 
zatyviame darbe jos neseka tik 
n> plano, nustatyto Sodalicijo 
Centro, bet kai eina reikalas api 
puošnumą surengtų bažnyčios 
iškilmių, ar tai procesijų, ar aę 
vainikavimų, ar Keturiasdešinr 
tės, ar Pirmosios Komunijos, t? 
visi pripažins, kad lietuvių pan 
pi jose kur kas pralenkiama, m 

i ir katedrų iškilmes, žinoma, či 
didelė garbė priklauso tčms & 
sutems, kurios dažniausiai sav

• skonį, artistiškumą išreiški;
Pernai, per Sodaliečių suvaži; 
pmą Šv, Jurgio parapijoje ku 
« Buffe, kuris kaipo nation; 
lis organizatorius yra pervaži; 
vęs ilgai ir skersai visą Amei 
^.pareiškė, kad niekur nem 
te tokių gražių iškilmių, ka 
pas mus lietuvaites.

(Bus daugiau)

mes nebuvome apgauti kor<&- iškilmių, mergaitės rinkosi 
nistų, nes mes visi buv^ 
įsitikinę, kad panaikini^ 
komunistų partijos huve^ 
kas kita, kaip tik „fake”, j 
užmaskuotų jų tikslus, ^je. 
munistai niekuomet nepa
keitė šioje šalyje vienu d^ 
ku jų aklu pasidavimu Mą^ 
vos ponams. į-pj.

Tel. Ste 3208 * Jto

JONAS DAUNIS > jjjj 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. ę į

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia,
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Laskas, 1223 S. 
želio 11 dieną ves 
aire J. Willette, 
denham St.
s J. Laskas-Les- 
ra vienas gabiau- 
tų, kuris šiomis 
baigia medicinos 
okslus Pennsylva- 
rsitete ir paskirtas 
is US Navy ligo- 
jis dabar ir USN 
ra.

iSLETOS ŽINIOS
dobsi, SODALIEČIŲ SUVAŽIAVIMO

BROOKLYNO KRIAUČIŲ ŽINIOS Staiigaičiij 4 Sunūs Karo Tarnyboje

įvės įvyks Our 
ercy bažnyčioje su 
lis 10 vai. rytą, 
ra uolus katalikas, 
Salle College.
ami mokslo baigi
mų proga, linkime 

lietuvių ir
įgių reikalų.

lietu-

GIME

[rs. Jonas Kazelis, 
n St., balandžio 22 
laukė sūnaus, ku- 
štytas gegužės 
ildo vardu.

27

UN A MIRĖ

23 d. a. a. Elena 
dskyrė su šiuo pa
dienė buvo sulau- 
J metų. Ji jau ilgą 
kiai ir pavojingai 
ydamosi American 
.1 ligoninėj. Bet 
paveikė jos sveika- 
;alėjo atlaikyti. Ve- 
šventai prisirengė 

askutinę gyvenimo 
mė Šv. Komuniją ir 
s religinius patar- 
Užmigo Viešpatyje 
nos rankų ir savo 
"įžiūrima. Ji tikrai 
es turėjo pasveikti, 
> kitaip skirta. Ji 
la laiminga aname 

Velionė buvortš 
ladelphijos, ten ir 
iš šv. Jėzaus Šir- 
pijos bažnyčios.

•^iš eiles Brooklyno vys-
Valdžia žj>i artimųjų New Jersey 

vaitę pageiZrapijų sodaliečių suva- 
liečiu šhrtk^0 TreJybės sekma- neciųsiųd^-s 27 d. Apreiškimo 

šio, septini’ Erooklyne Dalyvavo 
in voi riunu Brooklyno vys- 
1OS vajaus nįirapijU) jš Elizabeth ir 
ro boną kį^ New Jersey, parapijų 
je esančiam įtford bei Waterbury, 
apie tai viso ati 200. 
cialiu dova^pgai viskas buvo su- 
lima gauti >!tos sodaliečių (priau- 
pardavinėw!kyklos mergaičių jau- 
r Ricių ir jaunų istekeju-

PasiliktiU salės buvo išpuoštos 
galvomis. Viršutinė sa-

S skoningai išsagstyta ran- 
pramones šį saulelės vainikėliais, 
pareikalavin^magiai nusiteikusios 
kreipkis į J f pradėjo rinktis, regis- 
nybos Istaia11* -p-'ieš 2 V,L -popie-- 

•ą. . « viešnias maloniai pn- 
artimiausų įįškimo Sodaliečių vei- 
esi reikalingaaa Matonytė, Florenci-

. . /te, Agnieška Skaruly- 
Ateinanamie Bružaitė. Visur bu- 

leisk namnostlamasis jų Dvasios Va- 
kelius karts kun- Bruno Kruzas, 
tiems iš Em prasidėjo apie 3 vai. 
tam poilsiui r kė buvo išspausdinta, 
vežioiimui il^vės žinojo, kas bus

V d omas Balinskas 
įžės 27 dieną. Jis iš- 

palaidotas iš Šv. 
trapi jos bažnyčios 
L dieną šv. Grabo 
Isėkis ramybėj.

JA LIETUVIŲ
Ų KRAUTUVĖ

lietuviai Mr. ir Mrs. 
mis dienomis atida- 
gėlių krautuvę su 

(dėmiais įrengimais 
imais. Jie atidaro 
utuvę ant German- 
e. Kai atidarys, tai 
iranešime savo skai-

SI Iš KOMUNISTŲ

ūphijoj išeinąs lai- 
,,The Philadelphian 
’ gegužės 26 dienos 
une straipsny įdėjo 
?ą kur pajuokia ko- 
vadą Browder. Jis 
prikelti iš kapo pa- 

komunistus 1944 m. 
20 d., bet dar jiems 
ikę kape skylę orui 
iėl ir nori dabar at- 
Jau tuomet Brow- 

munistų partiją pa- 
komunistų politine 
ion. Todėl jis dabar 
atgaivinti partiją, 

:itų kraštų komunis- 
daro. Pažiūrėsim, 

pasiseks. Straipsnio 
laikraštis sako, kad

Pirk tik teisia išklausyti raportai 
giausia. Koliparapijų sodalicijų. Vi- 
vyksta Ams3rta^ maždaug vienodi. 
„„„„•A !> matyti, visur darbš- 
nepajegia Į«apijų veiidos rėmėjos, 
Vilimų reihivienur, kitur jos ir už
jos pavojui pimu, kurį galima pava- 
rekonversiia;iprastu, k- t- budėji- 

t tyčioje Didžioje Savai-
P u :oj ypatingoje progoje.

Būk pasim;irodo’ veikimas vieno- 
.. vr . .ringą demesm klausi- 
ti.mūzomisu<artais ne perdaug so
dus. Ilgesnės^ veikime užsiima, o ne 
nes, skirtos liausią grynai dvasinėje 
ropai, difa 
svarbą dabs raportą įteikė (pažy-

■ i..<ad visos raportuojan- 
biau, nei bdi0 rapOrtus atsispausdi- 

-----nškimo Jaunų Moterų 
MOTERIMI- Pati pirm. Matony- 
BRIGADOSflėj0’ kad Parapijoje jos 

Tvnnum sav0 veikimu skaitlin- 
lEUUAM senesnę Mergaičių So-

ŽVAM Apreiškimo parapijos 
-oterų Sodalicija galėtų 

Iždo Demnzdžiu k*tų parapijų jau- 
interims, nes visur pasto

simu, Mm 5 veįj, vįsuomet net ga- 
pasigirti M® mergaitės ištekėjusios 
dės Brigataraukia nuo Sodalicijos, 
norių kam vis4 veikimą parapijo- 
^entintndftriP neprivalėtų būti: juk beptmtosiosr^ yra tam tikra vieta 
ketunų zvain moterims, ir labai pa- 

Gpnpmlas r* atskira sekcija, atski- 
Jaunoms moterims 

muel I. S1Ę plati dirva Katalikiš- 
Beach, atsirijoje savo vyskupijoje; 
Hadassah Ogiame Brooklyne veikia 
oficialia S® Council of Catholic 

įciaiią ^Vadovybė nuolat kvie- 
Paskolos ĮK- lietuviškų parapijų mo- 
d., buvo išplotu su jomis veikti, at- 
215 asmenųši-ios darbus , kuriuos ge- 
ir 500 dnlflilFaliatlikti moterys, ypač 
Jaaa. > inteligentės moterys, 
5°00 dolernp>kl4 auklėjime, dorovėje, 
tiniškaiužligyvenime, ir t. t.

Pnniai galėtų būti labai pa- 
rumai "r rengimo mokykla te

teikė ponia dalesniems darbams mū- 
žmona ketnnerims. Dabar, tapus vie- 
nerolo vado^nūsų lietuvių, p. Juozui 
, ■ ’ net Nacionaliu Direkto- 
tajam Panašios Vyskupų globoj 
giuojanciau ios Vyrų didžiulės orga- 
kais. Poniai, National Council of 
apdovanojo?' Men, ar ne laikas ir 
. „„„ Jim lotenms išeiti į viešą A- 
tus-generofc kataiii<jų moterų gyve- 
simtą bonų į) tam darbui aš siūlau 
trijų žvaig^unas, katalikų kolegijos 

is moteris.

---------- -rtordo sodaliečių atsto- 
, „.,;,o atvykę keturios mer- mes nebuvot Hart/01į ir viena iš Wa- 

nistų, nes Reikia pasveikinti jų
įsitikinę, b;mą iš toli atvažiuoti ir 
komunistų ši°ie konferencijoje, 

kita M "rnai’ taip ir šiemet pa" 
Kas Kiu, r <ac| Connecticut Sodalie- 
uzmaskuoHĮ. i<ur i<as gaj daugiau pa- 
munistai i^yra padariusios sodai ie- 
keitė žiojėtame judėjime, negu pa
ku jų aklu [^2oklyno Įr New Jersey 

; es. Jos juk jau baigia 
vos pona^ėkmingą savo apskritį 

’ J°s veikia pagal nuro- 
odalicijos Centro taisyk

le 3208 * a patį Sodalicijos sąjūdį,
engiamus vasarinius kur- TONA^ DATINIS negalime sakyti apie JV11A0 tusų parapijų Sodalicijas.

. z-, i • t) i fl)fUsius raportų, sekė paš
ilu VIS IjrFaboriUS ■ DSWymaus Brooklyno kunigo 

kun- Edward Lodge 
25 MT. VERNON ST., PHILADELf^. Ph. D. Nors ne grynai 

-unijos organizaciniais reika- 
kalbėjo, tačiau jo ugnin- 

►>; paskaita sujudino vi-
-Fapnt 8434 Usytojas. Tarp aiškinimo

1 .fS vaidmens Sodaliečių gy-
RICHMOND GROOF prelegentas įpylė pers- 

s apie pavojus bei kenks- 
VVHOLESALE GROCE®, ną komunizmo pačioje 

Savininkai Lietuviai Steponai^0!0- Jjs .šaukė mergaites 
sargyboj, kad ir čia Ame- 

PERKAME ČIA — REMIAME^eprarastumem laisvių,
• 16 Richmond Str.

dėl kurių kovoja musų broliai, 
sūnūs.

Kun. Dr. Curran minėjo, kad 
jis atidžiai seka visą jam pri
siunčiamą literatūrą iš Lietuvių 
Informacijos Centro. Pasirodė 
gerai pažįstąs lietuvių klausimus. 
Karštai ragino lietuvaites nepa
liaujamai siusti protestus bei rei
kalavimus Senatoriams, ieškant 
teisingos taikos ir Lietuvos tei
sių pripažinimo.

Kad jo kalba ne veltui praėjo, 
rodo, kad vėliau sesijoje nutarta 
išsiųsti tokius pareiškimus nuo 
Konferencijos ir nuo kiekvienos 
atskiros parapijos Sodalicijų.

Toliau sekė svarstymas apie 
galutinį įkūrimą pastovios Lietu
vių Parapijų Sodalicijų Apskri
ties (Union). Daug svarstyta šis 
reikalas. Gražių patarimų davė 
Apreiškimo par. sodalietė, stu
dentė Eleanora Jecewigz, kun. 
Paulonis, kun. Kruzas ir kiti. 
Svarstyta, ar kurti tris apskri
tis: Didžiojo New Yorko, Brook
lyn©, kitą — New Jersey, trečią 
— Connecticut. Paaiškėjo, kad 
taip būtų pasėkimingiausia, ' tik 
pageidaujama, kad trys apskri
tys palaikytų glaudžius santy
kius. Apskrities (Union) sąvoka 
turėtų būti visoms sodalietėms 
aiški, nes tai yra sujungimas jė
gų didesniam bei platesniam vei
kimui. Tokia Unija, kaip tenka 
skaityti Sodalicijos Centro orga
ne, gražiai veikia Chicagoje lie
tuvaičių tarpe, taip pat, regis, 
Pennsylvanijos Schuylkill klony
je, Connecticut ir gal kitur. Ži
noma, Chicagoje sąlygos palan
kesnės, ten yra Lietuvaičių Aka
demija, kur išauklėjama mergai
tės lietuvaitės ir visa Sodalici
jos programa įgyvendinama. Ry
tuose Sodalietėms reikia išauklė
ti savo vadoves, kurios pažintų 
tikrą Centro nustatytą progra
mą. Tokių veikėjų žiūroma iš 
lankančių kolegijas.

Viena puiki, neįkainuojama 
proga arti New Yorko gyvenan
čioms mergaitėms pažinti tikrą
ją Sodalicijos darbuotę štai ko
kia — lankyti vasarinius kur
sus, vadinamus Summer School 
of Catholic Action, kurie šiemet 
įvyks Fordham Universitete, 
New Yorke, rugpjūčio 20-25 d. 
Čia suvažiuoja arti du tūkstan
čių mergaičių bei vienuolių, ku
nigų; čia galima per šešias die
nas ne vien programą išstudi
juoti, bet taip pat įvairiausiuose 
klausimuose klausyti paskaitų, 
net išmokti, kaip parengimus 
ruošti; kiekvieną vakarą būna 
susipažinimo - pasilinksminimo 
vakarėliai. Gaila, kad lig šiol 
mūsų New Yorko ir New Jersey 
Sodalietės per mažai pasinaudo
jo ta tikrai auksine proga. Šį
met tenebūna nė vienos mūsų 
parapijų, kuriai neatstovautų 
nors keletas mergaičių. Apie ži
nias galima pasiteirauti pas bet 
kurį lietuvį kunigą.

Nutarta naujais pagrindais 
kurti Didžiojo New Yorko para
pijų sodaliečių apskritį.

Išrinkta valdyba: pirm. Juze- 
fina Zambrauskaitė iš Atsimai
nymo Parapijos, Maspeth; vice- 
pirm. Florencija Masiulytė iš 
Apreiškimo; sekr. sod. Powell iš 
Angelų Karalienės; ižd. Adelė 
Bartkiūtė iš Šv. Jurgio parap. 
New Jersey apskritį sukurti pa
vesta Elizabetho kuopai, gelbs
tint Harrisono sodalietėms. Con
necticut — pasiūlyta ten esan
čioms sustiprinti bei praplėsti 
savo veikimą, kad apimtų visas 
tos valstybės parapijas.

Posėdis baigtas apie 5 vai. po
piet. Dar esant laiko iki bažny
tinių iškilmių, mergaitės rinkosi 
į būrelius, gyvai kalbėjosi, kaip 
reikia palaikyti tą gražią nuotai
ką, kilnią dvasią, kurią sukelia 
tokie suvažiavimai. Visos prita
rė, kad būtinai reikia tokio maz
go, kuris surištų, suvestų visas 
ne tik čia esančias, bet kitas 
lietuvaites dažniau po Sodalici
jos vėliava. Bet čia šaukė ir ki
tos įspūdingos iškilmės.

Jeigu būtų galima primesti 
mūsų Sodalietėms, kad organi- 
zatyviame darbe jos neseka tik
ro plano, nustatyto Sodalicijos 
Centro, bet kai eina reikalas apie 
puošnumą surengtų bažnyčiose 
iškilmių, ar tai procesijų, ar ap
vainikavimų, ar Keturiasdešim
tos, ar Pirmosios Komunijos, tai 
visi pripažins, kad lietuviu para
pijose kur kas pralenkiama net 
ir katedrų iškilmes. Žinoma, čia 
didelė garbė priklauso toms Se
sutėms, kurios dažniausiai savo 
skonį, artistiškumą išreiškia. 
Pernai, per Sodaliečių suvažia
vimą Šv. Jurgio parapijoje kun. 
Le Buffe, kuris kaipo nationa
ls organizatorius yra pervažia
vęs ilgai ir skersai visą Ameri
ką,, pareiškė, kad niekur nema
tė tokių gražių iškilmių, kaip 
pas mus lietuvaites.

(Bus daugiau)
Irgi Mergaitė

Gegužės 25 d. įvyko Am. 
L. P. Klubo name kriaučių 54 
skyriaus lietuviškų dirbtuvių 
čermonų (darbininkų pirminin
kų) susirinkimas. Dalyvavo ne 
tik dirbtuvių čermonai, bet ir ko
misijų nariai. Dirbtuvių darbi
ninkų pirmininkai pateikė šio
kius raportus apie dirbtuvių pa
dėtį.

Atkočaičio dirbtuvių darbinin
kų pirmininkas Joe Zabarauskas 
nurodinėjo, kad pas juos dirba 
per šimtas darbininkų. Galėtų 
dirbti ir daugiau, trūksta darbi
ninkų. Dirbant uniformas, visi 
darbininkai dirbo nuo savaičių. 
Savaitinis darbas patinka vi
siems. Bet jau dabar pasibaigė 
uniformos ir einame prie civi
linio darbo. Taigi dirbsime vėl 
nuo gabalų. Komisijos narys M. 
Vitkauskas pridūrė, kad pas At- 
kočaitį yra darbininkų, kurie 
renkasi lengvesnius darbus. Jei
gu darbas sunkesnis, tai jo ne
ima. Kas nors turi ir sunkesnį 
darbą padaryti. Iš prosininkų 
komisijos narys siūlė, kad tokie 
dalykai, kaip darbo pasirinki
mas, turėtų būti sustabdytas. 
Dirbant prisieina visiems lygiai 
dirbti ir sunkesnį ir lengvesnį 
darbą.

Armakausko dirbtuvės darbi
ninkų pirmininkas J. Petraška 
pranešė, kad jie 6 tūkstančius 
uniformų (kareiviškų paltų) jau 
pasiuvo. Nusiskundė, kad Arma
kausko dirbtuvėje trūksta ke
liuose skyriuose darbininkų, tai 
iš tos priežasties darbo neišpro- 
duktuoja. Biganskas, komisijos 
narys, su Ch. Stelmoku pripaži
no, kad dėl darbininkų stokos 
toji dirbtuvė labai nukenčia.

Diržio dirbtuvės darbininkų 
pirmininkas Ratkevičius nurodi
nėjo, kad jie smarkiai dirbo uni
formas. Kada uniformas pabai
gė, pradėjo dirbti civilinius dra
bužius. Pas juos esą viskas tvar
koje. Darbininkai sugyvena gra
žiai. Darbdavys išmoka algas lai
ku, ne kaip pirma, kai reikėda
vo laukti, žemaitaitis, F. Narbu
tą ir S. Bartkūnas, komisijos 
nariai, pridūrė prie dirbtuvės 
darbininkų pirm., kad Diržys 
neapmoka už viršlaikį laiko ir 
pusės už šeštadienius. Jie mano, 
kad visur dirbant šeštadienyj 
gaunamas laikas ir pusė, tai ko
dėl to negalima gauti Diržio dirb
tuvėje.

St. Karvelio dirbtuvės darbi
ninkų pirmininkas Šukaitis nu
rodinėjo, kad pas juos tikra bė
da. Dirba uniformas, bet jos nei
na, nes yra didelis trūkumas 
darbininkų. Kada yra kiekviena
me skyriuje trūkumas vieno, ar 
dviejų darbininkų, tai paraližuo- 
ja visą dirbtuvę. Dirbtuvės dar
bininkų komisijos narys Naujo
kas patvirtino čermono pareiš
kimą.

Kaspersko dirbtuvės darbinin
kų pirm. J. Naudžius ir komisi
jos narys A. Bubnelis pranešė, 
kad pas juos visas galų suiri
mas. Kai dabar darbo yra, tai 
darbininkų nėra.

Lapašausko dirbtuvės darbi
ninkų pirmininkas St. Albert ir 
komisijos narys Citavičius nuro
dinėjo, kad darbininkai nesilai
ko valandų. Jeigu dirba viršlaikį 
tai negauna laiko ir pusės, bet 
už paprastą laiką dirba. Jiedu 
mano, kad kas nors Lapašaus
ko dirbtuvėje turėtų būti daro
ma, kad darbininkai nedirbtų 
prieš laiką po dešimt ar penkio
lika minučių ir dirbdami viršlai
kius, kad gautų laiką ir pusę, 
kaip ir kitose dirbtuvėse, kad 
gauna.

Matulio ir Vaiginio dirbtuvės 
darbininkų pirmininkas J. Ber
notą pažymėjo, kad jie pabaigė 
uniformas. Pabaigus uniformas 
ir užsibaigus Europoje karui, 
darbdavys mūsų unijos aktyvis
tus gerai “patrytino” ir nuvežęs 
į Riece Parką jūrose išplukdė. 
Lietuvoje ūkininkai pavasary j 
eržilus plukdo, o mūsų Matulis 
unijos “čyfus”! Kas tie unijos 
“čyfai”, pirmininkas savo rapor
te nepaminėjo. Kas liečia dirb
tuvės darbininkus, visi tarpe 
savęs sutinka. Jeigu dirba virš
laikius, o ypatingai šeštadienyj, 
tai gauna laiką ir pusę. A. Da- 
gis ir J. Pauliukonis, kaipo ko
misijos nariai, pripažino, kad 
dirbtuvės darbininkų pirminin
ko J. Bernotos raportas yra tei
singas. Pas juos dirbtuvėje uni
jinė tvarka esanti gera.

Good Grade-Raubos dirbtuvės 
darbininkų pirm. A. Stankevi
čius savo pranešime priminė, kad 
pas juos dirbtuvė labai didelė 
ir dirba uniformas. Paprasti o- 
peratoriai uždirba mažiausiai 
nuo 50 iki šimto dolerių į -Sa
vaitę. F. Krunglevičius pridūrė, 
kad jeigu kyla koks menkniekis, 
tai dirbtuvės čermonas su komi
sija ir delegato pagelba reikalus 
sutvarko.

Mičiulio ir Kairio dirbtuves 
darbininkų pirm. J. Stakvilevi
čius pažymėjo, kad pas juos dir
ba uniformas ir darbininkai, jei
gu dirba viršlaikius, daugiau ne
gu 40 valandų per savaitę, gau
na laiką ir pusę mokėti.

Šalaviejaus dirbtuvės darbi
ninkų pirm. J. Jasaitis pažymė

jo, kad pas juos esanti gera 
tvarka. Dabar užėjo “gebardy- 
nai”, ploni paltai; jie stengiasi 
gauti “overkotų” kainas. Ar 
jiems tas pavyks gauti, ar ne, 
tai ateityje pamatysime. A. 
Briedis ir J. Bernotavičius, ko
misijos nariai, tvirtino J. Jasai
čio raportą.

Šimaičio dirbtuvės darbininkų 
pirm. M. Nazveckas nurodinėjo, 
kad pas juos uniformos nebu
vo dirbtos. Jie visą laiką dirbo 
civilinį darbą. Bet yra vargas, 
jis sako, kad darbininkų trūks
ta. Al. Bepirštis, komisijos na
rys, pridūrė, kad pas juos, kaip 
ir pas Lapašauską, yra slekerių, 
kurie dirba viršlaikius ir negau
na laiko ir pusės mokėti.

J. Siman dirbtuvės darbinin
kų pirm. Petrulis nurodinėjo, 
kad pas juos dirbo uniformas ir 
civilinius drabužius, bet jeigu 
kuris dirbo viršlaikius, tai ga
vo mokėti laiką ir pusę. Tarpe 
“finisherkų” buvo kilęs nesusi
pratimas, bet Joint Board išri
šo. Dabar viskas tvarkoje.

Juškevičiaus dirbtuvės darbi
ninkų pirm. F. Rainhartas pra
nešė. kad jie dėl darbdavių ma
šinų neapžiūrėjimo, pusdienį ne
dirbo. Delegatas Ch. Kundrotas 
pasidarbavo ir privertė Juškevi
čių užmokėti darbininkams už 
sugaištį. Ot, sako F. Rainhar
tas, dirbtuvės darbininkų pirmi
ninkas, ką reiškia turėti žmogų 
blaivą! Jeigu mes būtume turė
ję, kaip seniau, turėdavom kokį 
šnapsorių, tai su darbdaviu bū
tų paėmę po stiklelį, ir nieko 
nebūtume gavę!..
Delegato Ch. Kundrotos žodis
Delegatas Ch. Kundrotas jau 

baigia savo tarnybą, nes bii’že- 
lio 29 d. Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne, 
7:30 vai. vakare, bus kriaučių 
54 skyriaus nepaprastas susirin
kimas ir rinks delegatą. Kaip 
paskutinį susirinkimą turėdamas 
su dirbtuvių čermonais, tarė ke
lius žodžius. Jis priminė, kad dir
bo su dirbtuvių darbininkų pir
mininkais per trejis metus. Kaip 
lokalo Pildomoji Taryba, taip 
dirbtuvių darbininkų pirminin
kai, labai glaudžiai kooperavo. 
“Užtat, ačiū jiems’’ — sakė Kun
drotas.

“Gal būt”, sakė Ch. Kundro
tas, “kai ką ir neatlikau. Bet tai 
supraskite, kad ne iš apsileidi
mo, ar negalėjimo. Buvo tokios 
sąlygos, kad nebuvo galima at
likti. Visiems, aišku, įtikti nega
lėjau ir negalės kiti, nes tai yra 
tokia gyvenimo logika. Bet aš 
savo sąžinėje jaučiu, kad dirbau 
tiek, kiek galėjau teisingai ir 
sąžiningai. Jeigu buvo kokių trū
kumų pas mane, tai jų buvo to
kių, nes aš atviras. Kam reikė
jo pasakyti, aš pasakiau drąsiai 
ir aiškiai į akis, ar kam patiko 
ar ne. O teisybę žmonės nelabai 
myli. Jie greičiau priima melą, 
jei tik melas dailiai įvyniotas... 
Aš meluot nemokėjau ir nemo
ku, užtat kai kuriems ir labai 
nepatinka, bet tiek to. Ačiū vi
siems”. (Aplodismentai).

Čermonai nutarė nedirbti be 
laiko ir pusės Decoration Day.

Kriaučių pikniko rengimo ko
misija prašė čermonų pasidar- 
buti, kad liepos 21 d. Dexter 
parke piknikas pavyktų. Vi
siems čermonams išdalinti bi
lietai ii’ jie platins juos dirbtu
vėse.

Reikia pasakyti, kad šis čer
monų susirinkimas buvo gana 
gyvas ir įspūdingas. Visi kalbėjo 
į tašką.

J. Buivydas

KRIAUČIŲ DELEGATO 
REIKALU

Lietuvių 54-tas A. C. W. of 
A. skyrius turi teisės vienas 
atskirai rinktis sau delegatą 
tokį, koks jiems patinka.

Lietuvių skyrius yra nusi
taręs rinkti delegatą ne il
gesniam laikui, kaip 2 me
tams, bet dabartiniam^ K. 
Kundrotui pernai pratęsė 
terminą dar vieneriems me
tams. Pas nelietuvius dele
gatas būna po ilgus metus.

Prieš 30 ar 20 metų loka
lo delegatas turėjo labai di
delės svarbos. Tąsyk unijoje 
buvo iki 2,500 narių. Dabar 
narių skaičius nupuolė ant 
pusės.

Per tokį laikotarpį mūsų 
skyrius praleido eilę savo 
rinktų delegatų. Mūsų komu
nistai stengdavosi turėti sau 
prielankų delegatą. Tas jų 
žmogus jiems atsimokėdavo 
įvairiais būdais, tai darbą ge
resnį ar mažesnį duodavo, tai 
jų spaudą su pagarsinimais 
ir spausdiniais paremdavo, 
arba jų parengimus kriaučių 
dirbtuvėse garsindavo, tikie- 
tus iš anksto išplatindavo.

Dabar per eilę metų jie to-

P.F.C. John Staugaitis P.O.l-c Edward Staugaitis

S-Sgt. Charles Staugaitis P.F.C. Frank Staugaitis

mas ir išlaidas. Iždin. S. Gu
das pranešė, kiek skyr. turi 
narių, kiek buvo pajamų ir 
kaip atsiskaityta su centru 
ir t.t.

Kalbėjo kun. Ig. Kelmelis, 
p. Ambrozevičius, p. Pranie- 
nė ir kiti.

Skyr. pirmininkas-VI. Dilis 
kvietė visus į talką rūbams 
rinkti, o ypač tuos, kurie ga
li savo automobiliais juos su
vežti į paskirtą jiems vietą, 
taipogi moteris, kurios galė
tų juos sutvarkyti ir prireng
ti išsiuntimui į sandėlį. Kele
tas tam darbui pasižadėjo. 
Valdyba neabejoja, kad kiek
vienas savo duotą žodį išlai
kys.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks rugpjūčio 3 d. 8 vai. va
karo šv. Jurgio Dr-jos salė
je, 180 New York Avė.

T. M. Grybaite

Bridgeport, Conn.

Birželio 17 d. 3 vai. popiet 
parapijos salėje įvyks labai 
svarbios prakalbos Lietuvos 
reikalais. Kalbės BALF rūbų 
vajaus vedėjas Jonas Valai
tis iš New York ir kiti.

Teofilės ir Jono Staugaičių, nuoširdžių „Amerikos” 
skaitytojų, gyv. 17 Hensler St., Newark, N. J., keturi sūnus, 
tarnauja Dėdei Šamui, Jonas, 28 metų amžiaus, tarnauja 
virš metų J. V. Marinuose, Pietų Pacifike. Jis turi žmoną 
ir du vaikučius. Edvardas, 25 metų, jau pusketvirtų metų 
tarnauja laivyne Pietų Pacifike. Kazimieras^ 19 metų, pus
antrų metų tarnauja kariuomenėj Air Corps skyriuje, Itali
joje. Pranas, 19 metų, virš metų tarnauja kariuomenėj Vo
kietijoj.

Sveikiname ponus Staugaičius ir jų keturis sūnus tar
nyboje, ir nuoširdžiai linkime, kad jų sūnūs netrukus su
grįžtų į namus sveki, linksmi, su laiminga pergale!

Jok. Stukas, Js.

Išgirsite daug svarbių da
lykų Lietuvos reikalais. Kaip 
kitos kolonijos turi daug na
rių įsirašiusių į šalpos sky
rių, taip ir mes galėsime pa
dauginti mūsų kolonijos sky
rių naujais nariais. Pasitarsi
me ir apie drabužių vajų, šių 
prakalbų metu išgirsite ir 
apie sušelpimą Lietuvos žmo
nių, nuo karo nukentėjusių.

Labai sėkmingai baigėsi’ 
parapijos metinis bazaras.

Newark, N. J.
BALF 35 skyriaus, aplin

kybėms susidėjus, susirinki
mai buvo kuriam laiku per
traukti, bet dabar vėl grįžo 
normalion vagon.

Birželio 1 d. buvo sukvies
tas visuotinis narių susirin
kimas, kurin atvyko nemažas 
būrys. Buvo kviesta svečių 
iš centro. Atvyko Sal. Čerie- 
nė ir Jonas Valaitis.

J. Valaitis buvo paprašy
tas kalbėti. Jo kalba buvo la
bai įdomi ir aiški; apibūdino 
rūbų rinkimo tikslą, kiek jų 
buvo iki šiol surinkta, kaip

kio žmogaus pasigedo. Trūks
ta jiems ir pajėgų. Dėl savo 
įtakos nusilpnėjimo, bolševi
kai kelia baisiausią rūstybę 
prieš Joną Buivydą. Kiekvie
name susirinkime šis asmuo 
šaltu savo kalbėjimu, rimtais 
daviniais pliekia bolševikams 
į kailį, o tai jiems baisiai ne
tinka.

Jie dar labiau sujudo ir 
mėgina remti į delegatus to
kį asmenį, kurį nelabai se
niai baisiausiais vardais ap
šaukdavo ir visaip juodinda
vo. O dabar dirbtuvėse ir prie 
baro, leidžia savo šūkius, kas 
jų kandidatas į delegatus 
bus.

Kriaučiai turėtų pagalvo
ti, kokį delegatą pasirinkti. 
Mes turėtumėm žinoti vieną; 
kas atsisuko nuo mūsų ir nu
ėjo su demokratijos ir tau
tos priešais, tas negali gauti 
mūsų balsų.

Mano manymu, šiemet ge
riausias kandidatas delegato 
vietai yra Jonas Buivydas. 
Tai asmuo, kurs gerai pažįs
ta unijos ir darbininkų, ypač 
kriaučių reikalus. Jis turi ge
rą iškalbą, gabus asmuo, ge
ras lietuvis, daug dirbąs, Lie
tuvai išlaisvinti. Todėl visiš
kai tiktų visiems kriaučiams 
balsuoti už Joną Buivydą. 
Juk jis jau yra buvęs duok
lių rinkimo raštininku, dau
gel kartų dalyvavo kriaučių 
konvencijose, daug ir gerai 
dirbo įvairiose komisijose.

Kriaučių delegato rinkimai 
bus birželo mėnesio susirin
kime, Labor Lyceum salėje. 
Šio susirinkimo pamiršti ne
reikia. Ne tik į jį ateikime, 
bet ir savo balsą už J. Buivy
dą paduokime!

Kriaučius

jie tvarkomi, kur ir kiek iš
siųsta ir kur bus ateity siun
čiami. Taipogi kalbėjo apie 
Lietuvą ir dabartinę jos būk
lę, apie jos sunaikinimą ir 
vergystę, apie tremtinius ir 
pabėgėlius, kurie randasi Vo
kietijoje. Švedijoje ir kitur, 
taipogi ir apie jų šelpimą.

S. čerienė kalbėjo apie sky
rius, jų įsikūrimą, augimą ir 
jų veiklą. Kaip skyr. rengia 
pramogas ir iš gauto pelno 
gauna tokių daiktų kurių yra 
mažiausia gaunama.

Abu kalbėtoju ragino veik
ti bendrai ir nenuilstamai vi
siems iš vieno, kiek kuriam 
laikas ir aplinkybės leidžia, 
kviečiant į talką geros valios 
ir tam pritariančius asmenis.

Skyr. sekr. A. Trečiokas 
perskaitė protokolą ir patie
kė savo raportą apie paja-

Žmonių paskutinį vakarą at
silankė gana daug. Parapijie
čiai, ypač parapijos jaunimas 
ir parapijos kunigai, daug 
darbavosi, kad viskas gerai 
pavyktų.

Yra daug sergančių para
pijiečių, kai kurie ligoninėse. 
Linkime pasveikti ir vėl 
linksmai savo šeimose gyven
ti.

Jau tenka sutikti iš lietu
vių parapijos jaunimo, sugrį
žusio iš anapus jūrų. Vieni 
sako jau pasiliks šioje šaly
je, kiti vyks į Pacifiką. Lin
kime geriausių pasisekimų 
laimingiems sugrįžti.

O.

Edward D. Makim, prezi
dento Truman vyriausias pa- 
gelbininkas, yra katalikas, 
iš Omaha, Nebr.

Brooklyno Lietuviai Graboriai .

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroiniskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

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

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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KATALIKŲ JAUNIMO D-JOS DAINOS GRUPE
VADOVAUJANT

Aldonai Liutkiūtei—Wytemis
RENGIA

Koncertą ir Šokius
SOLISTĖS: ANNE PUSNIKAS ir AGNES SKARULIS

PIANO SOLO: JONAS SKARULIS

SEKMADIENI, BIRŽELIO-JUNE 17 D., 1945

Aldona Liutkiute-Wytenus, 
kurios vadovybėje, sekma
dienį, birželio 17 d., įvyksta 
CYA ruošiamas koncertas.

APREIŠKIMO PARPIJOS AUDITORIUME
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Šokiams Gros Populiarus Orkestras
Pradžia lygiai 7 vai. vak. Bilietai: 75c. ir $1.00

JAUNIMO KONCERTAS

Svečias kalbėtojas bus 
kun. K. Paulionis. Dainų pro
gramą pildys Ant. čemerkie- 
nė ir M. Augustinaitė.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti.

Balius pavyko
Šv. Vincento draugijos me

tinis balius įvyko gegužės 26 
d. parapijos salėj, žmonių bu
vo nemažai, bet daug narių 
nepasirodė. Kodėl?

Laimėjimas teko S. Moc
kevičiui. Daugiausia pasidar
bavo Ant. Matulionis, F. Ke- 
pežinskas, Alek. Spaičys ir F. 
Petrulis.

Draugija dėkoja šeiminin
kėms O. Bogačiūnienei ir Pe
trulienei už gardžius užkan
džius.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

G vdyto

įjERKOS LIETUVIU KATA

LIKU VISUOMENINIO IR 

KULTŪRINIO GYVENIMO

SAVAITRAŠTIS
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FEDERACIJOS VEIKLA

L. K. Federacijos New Yor- 
ko Apskrities metiniame su
sirinkime išrinkta tokia val
dyba: pirm. Danielius J. A- 
verka, vicepirm. Stasys Lu
koševičius, sekr. Motiejus Mi- 
kolaitis, ižd. A. Baciuška, iž
do globėjai — St. Subatienė 
ir A. Spaičys.

Pageidauta, kad Dvasios 
Vadu pasiliktų kun. N. Pakal
nis.

Susirinkimas buvo gausus. 
New Yorko-New Jersey drau
gijų konferencijoje dalyvavę 
D. J. Averka, M. Varneckas 
ir St. Lukoševičius padarė 
pranešimus. Apie įvairius 
svarbiuosius lietuviškos veik
los reikalus pranešė Federa
cijos pirm. J. B. Laučka.

Apskrities nariai nutarė ir 
vasarą turėti susirinkimus. 
Sekantis susirinkimas bus 
birželio 29 d.

BUTKŲ PADĖKA

Norime iš širdies padėkoti 
Moterų S-gos kuopos narėms 
už surengtą gegužės 8 d. 
„shower” pramogą, už ska
nius valgius ir gėrimus. Ačiū 
ir šv. Rožančiaus dr-jos na
rėms už dovanas ir malonius 
linkėjimus.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems giminėms ir draugams, 
atsilankiusiems bažnyčioje 
per mūsų jungtuves, buvu
siems mūsų vestuvėse, svei
kinusiems ir dovanas įteiku
siems.

Trūksta mums žodžių iš
reikšti dėkingumą. Jūsų, 
draugai, malonumo ir geros 
širdies niekada neužmiršime.

Jonas ir Anelė Butkai

ne- 
sū-

Apreiškimo 
Parapija

VYRŲ ŠVENTĖ

Birželio 3 d. Ebbets Field 
darže, Brooklyne, šv. Vardo 
draugijos Brooklyne turėjo 
savo metinį minėjimą. Kitais 
metais būdavo surengiama 
didelės vaikštynės, šiemet, 
del karo, buvo praleistas pa
radas ir pasitenkinta tik dar
že programa.

Nors oras buvo blogas, lie
tus ir šalta dargana sutruk
dė daugeliui atvykti, bet vis- 
tiek dalyvavo apie 5,000 žmo
nių. Dalyvavo ir gražiai pa
sirodė švč. Marijos Jūrų 
žvaigždės, šv. Kotrynos Šie
metės iš St. Albans, L. I., An
gelų Karielienės (lietuvių) ir 
Švč. Pan. Kalno Karmelio pa
rapijų benai, ir šv. Kryžiaus 
ir šv. Gregorijaus par. cho
rai.

Šventė ir minėjimas bai
gėsi Šv. Tėvo palaiminimu ir 
Švč. Sakramento pagerbimu 
—procesija ir Palaiminimu.

Dalyvavo daug dvasiškių, 
kurių tarpe matėsi karo ka
pelionų ir šiaip karių.

Procesijos metu pradėjo 
lyti ir dėlto programa buvo 
paskubinta. Buvęs

Šv. Antano Novena
Apreiškimo par. Novena 

prie Švento Antano eina di
deliu sėkmingumu. Noveną 
veda marijonas kun. Pranciš
kus Bulovas, M. L C. Jo gra
žūs pamokslai traukte trau
kia žmones į pamaldas ir jų 
daug lankosi kiekvieną vaka
rą.

Novena baigsis Šv. Antano 
šventėje, birželio 13 d.

Pamaldos būna kiekvieną 
vakarą 7:30 vai.

Parapijiečiai kviečiami pa
sinaudoti ta proga ir įgyti 
Dievo malonų.

Šv. Jurgio Parapija
Moterų S-gos 35 kuopos su

sirinkimas bus šį sekmadienį, 
birželio 10 d., po 11 vai. mi
šių. Visos narės prašomos 
ateiti.

Kadangi jau vasara, patar
tina iš anksto užsimokėti sa
vo duokles, kad nebūtų ko
kių nesmagumų.

Kp. pirmininkė

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Ona Sijevičienė dar 
sulaukė žinios apie savo
nų karį Antaną, dingusį nuo 
1944 m. rudens kur nors vo
kiečių fronte.

• Jozefina Zembrauskaitė, 
uolioji Maspetho sodaliečių 
prefekte, bus pagerbta bir
želio 10 d. iškilminga vaka
riene.

• L. K. Federacijos centro 
valdybos posėdis bus birželio 
11 d. New Yorke.

• Kapit. Al židanavičius 
dabar yra Okinawa saloje, 
ten, kur vyksta svarbios kau
tynės.

• Kun. Pr. Bulovas, mari
jonas, veda Šv. Antano no
veną Apreiškimo par. bažny
čioje.

• Kun. Jonas Jakaitis, tė
vų marijonų įgaliotinis Pietų 
Amerikoje, parvyko iš Ar
gentinos, kur buvo nuo 1939 
metų rudens.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos susirinkimas bus birže
lio 15 d. 8 vai. vak.

• Magd. Brangaitienė ne 
tik pati tapo Lietuvių Dienos 
rėmėja, bet pasiryžo visą bū
rį naujų rėmėjų surasti.

• Apreiškimo CYA pusme
tiniai Komunijos pusryčiai 
bus birželio 10 d.

• Korp. Raškevičius ištar
navęs Dėdės Šamui 6 metus 
ir 8 mėn., grįžo pas tėvus į 
Maspethą garbingai atleistas 
iš kariuomenės. Jis apdova
notas bent šešiais medaliais.

Pfc. Vyt. Gražulis vieši 
savo tėvelius Maspethe. 
Korp. Juozas Tarnaus- 

viešėjo pas savo motiną.

pas

kas

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 Ml., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

SERŽ. BERN. PETRULIS 
PLATINA BONUS

„Amerikos” skaitytojų sū
nus St. Serž. Bernardas J. 
Petrulis šiuo metu turi nau
ją paskyrimą. Jis yra paskir
tas į demonstruojamą „Štai 
jūsų pėstininkai” dalinį. To
kių dalinių yra 25, kurių 
kiekviename yra po 39 ka
rius, kovose išbandytus.

Jie dabar važinėja po Ame
riką ryšium su Septinta Ka
ro Paskola. Jie parodo pėsti
ninkų veiklą mūšiuose. Serž. 
B. Petrulis demonstruoja kul
kosvaidžio veiklą. Savo dar
bą jis puikiai žino. Jis yra 
apdovanotas atsižymėjimo 
ženklu.

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines

PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

MOTERŲ SĄJUNGOS
APSKRIČIAI

7:30

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja

EVergreen 8-3626

J495PGra^St.S AD. JEZAVITAS

Brooklyn, N. Y. Pranešimu Direktorius 
EV. 4-7142

Moterų S-gos New York- 
New Jersey apskrities prieš- 
seiminis suvažiavimas įvyks 
birželio 24 d. švč. Trejybės 
par. salėje, 207 Adam St., 
Newark, N. J.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo atstoves su nau
dingais pasiūlymais. Yra pa
ruoštų pasiūlymų S-gos kons
titucijai pakeisti, todėl pa
galvokim ir apie tai.

Pradžia 2 vai. popiet. Pra
dėsim punktualiai. Vakare 
bus vieša vakarienė.

St. Subatienė,

Apreiškimo parapijos Ka
talikų Jaunimo Organizacijos 
(CYA) choras, vadovaujant 
poniai Aldonai Lukas-Wyte- 
nus, birželio 17 d. 7 vai. va
kare Apreiškimo salėje ren
gia nepaprastą koncertą ir 
šokius, šis choras yra vė
liausias CYA organizacijos 
nuopelnas. Susideda iš šios 
organizacijos narių, merginų 
ir vaikinų.

Koncerto programoje bus 
dvi solistės: Ona Pusnikas ir 
Agnes Skarulis, pasižymėju
sios dainininkės.

Ona Pusnikas per pasku
tinius trejis metus sėkmingai 
studijuoja muziką Carnegie 
Hall, turi labai malonų so
prano balsą, šios apylinkės 
lietuviai jau yra daug sykių 
ją girdėję dainuojant įvai
riuose parengimuose. Nese
niai ją girdėjome Apreiškimo 
par. bažnyčioje sodaliečių 
šventės pamaldose — visi bu
vo sužavėti ir apie tai vis dar 
kalba.

Agnes Skarulis, kita solis
tė, turinti dramatišką sopra
no balsą, dar tik vieneri me
tai, kai studijuoja muziką, 
Ji mokosi pas J. Jankienę, 
plačiai studijavusi muzikos 
srity. P-lė Skarulytė turi la
bai aiškią dikciją ir rytojui 
daug ką žadanti dainoj.

Šiom jaunom lietuvaitėm 
akompanuos Jonas Skarulis, 
kuris paskambins pianu ir so
lo. Tai trys jaunosios kartos, 
čia gimę ir augę lietuviai, 
jau gerokai pažengę lietuvių 
muzikos srity.

Bilietų į šią dainų šventę 
jau daug parduota. Vietos re
zervuotos. Norint užtikrinti 
geresnę vietą, patartina įsi
gyti bilietus kaip galima 
greičiau, kreipiantis į CYA 
organizaciją, choro narius, 
arba Apreiškimo salėje. Bi
lietų kaina: 75 centai ir $1.00.

Maspetho Žinios
Metinė sukaktis

Geg. 31 d. Altoriaus Drau
gija gražiai minėjo savo me
tinę šventę. 8 vai. Mišias at
našavo kun. P. Lekėšis, gyvų 
ir mirusių narių intencija. Vi
sos narės priėmė komuniją. 
Bendri pusryčiai įvyko para
pijos salėje. Atsilankė visi 
trys par. kunigai ir 160 da
lyvių. Programą vedė kleb. 
kun. J. Balkūnas.

Jaunų lietuvaičių grupė 
tautiškais rūbais išpildė dai
nų ir šokių programą. Jas 
priruošė seselės pranciškie- 
tės. Sveikinimo kalbas pasa
kė kunigai, Petras Bagočiū- 
nas, S. Subatienė, Rožančiaus 
dr. Pr. Ražickienė, Tretinin
kių — O. Laukaitienė, Karių 
motinų — O. Osteikienė, Šv. 
Onos — Mrs. Seilius. Mot. 
Są-gos — O. Bagočiūnienė, 
P. Šimkienė, Alt. dr:jos pirm. 
V. Vyšniauskienė (dėkojo už 
aukas, nes visi valgiai buvo 
suaukoti dr. narių). Pelno li
ko $77.00. Laimikis atiteko 
M. Vaitekūnienei.

Draugija turi 137 narius 
ir gražiai darbuojasi. Linki
me jai ilgiausių metų.

______ O.

Pagerbs Zembrauskaitę
Birželio 10 d., sekmadienį, 
vai. vak., par. salėje bus

vakarienė Jozefinai Zem- 
brauskaitei pagerbti. Ruošia 
sodalietės.

p.

6

Komitetas

Perka bonus
Lietuvių Piliečių Klubo mė

nesinis susirinkimas įvyko 
gegužės 25 d., Klubo salėj, 
60-39 56 Drive.

Daug svarbių dalykų buvo 
aptarta ir svarbiausias, kad 
klubas pirktų 7 paskolos bo- 
nų už $1,000.00. Klubas gerai 
gyvuoja; pereitam mėnesy 
pelno liko virš $600.

Naujas leitenantas
Kazimieras Zabielskis 

gūžės 25 d. baigė Officers 
Training mokyklą Oklaho- 
moj. Jis jau leitenantas.

Vietinis

ge-

Angelų Karalienės 
Parapija

Šiandien, birželio 8 d., yra 
Švč. Jėzaus širdies šventė. 
Šv. Valanda bus vakare nuo 
7:30 vai. Po pamaldų bus Šv. 
Kryžiaus relikvijų pagerbi
mas.

Sekmadienį, birželio 10 d., 
Šv. Vardo draugijos vyrai eis 
bendrai prie Šv. Komunijos. 
9 vai. mišių metu. Po mišių 
bus susirinkimas. Visi nariai 
ir parapijos vyrai prašomi 
dalyvauti.

Birželio 3 d. šv. Vardo dr- 
jų demonstracijoje, Ebbets 
Field, tarp garsiųjų kitų pa
rapijų benų, dalyvavo ir mū
sų parap. benas, kun. Ant. 
Masaičio vedamas. Benas la
bai gražiai pasirodė maršuo- 
damas viduj darže, už ką ga
vo pagyrimą ir daug katučių 
iš žiūrėtojų. Bravo jaunuo
liams už jų pastangas ir di
delė padėka priklauso jų va
dui, kun. Ant. Masaičiui.

Birželio 13 d., trečiadieny, 
bus Šv. Antano šventė, šv. 
Antano novena prasidėjo bir
želio 5 d. Novenos maldos 
kalbamos tik rytais po 8 vai. 
mišių. Novenos užbaiga bus 
birželio 13 d., Šv. Antano 
šventės dienoje.

Sveikiname visus parapi
jos Antanus vardinių dienoje. 
Ypatingai sveikiname kun. 
Antaną Masaitį ir linkime 
jam gražios sveikatos, ilgo 
amželio ir ilgiausio mūsų pa
rapijoje darbavimosi.

JAUKIOS VESTUVĖS

Gegužės 27 d. Apreiškimo 
parapijoj ištekėjo Birutė Am- 
braziejūtė, žinomų Ambrazie
jų duktė, už lt. Alberto 
Kwetz, Ant. Kvedarauskų 
(Kwetz) sūnaus.

Iškilmingą šliūbą davė 
kleb. kun. Norbertas Pakal
nis. Choras puikiai pagiedo
jo; solistė buvo G. Vitaitytė. 
Liudininkais buvo jaunosios 
sesutė Genovaitė ir lt. Jonas 
Aviža.

Priimtuvės įvyko „Grana
da” viešbutyje. Atsilankė tik 
artimi giminės. Jų tarpe bu
vo Lillian Krikščiūnaitė iš 
Baltimore, Md. ir ponai Avi
žai iš Albany, N. Y. Jaunuo
liams tėveliai ir giminės lin
kėjo daug laimės.

Naujavedžiai, praleidę me
daus mėnesio laikotarpį, su
grįžę apsigyvens Brooklyne.

krašl 
si.

Ja 
mų 
knyį 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate '/l gjjgrkiOS, kaip dar nėra ten ^S, 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasn iu: sfj bqrl -:n t1
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALI ' W Kdu J"' .
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRElf įjos atvangūs ten nebus, 11- OI 

Juozas Ginkus ^paskuti™ japonas žus. nai 
šiai 495 Grand Street, Brooklyn Japonų karinė vadovybė ame

saloj atmetė gene- s^ar 
Kalbėjo kažkoks tf#tekllerio reikalavimą, .. . 
kalunas ir labai l1!101111 pasiduotų, 
kad Patersone nesi# Paskutiniai lemiami mū- 
miteto drabužiams ji- šiai buvo pradėti antradie- 
žmonėms rinkti, rijį, dienai auštant. Kai ku- 

Neseniai mačiaujj riose vietose amerikiečiai 
gazietoje, kad Pat ^susidūrė su tokiomis stačio- 
susiorganizavo „f kalvų sienomis, kad pir- 
Lietuvai drabužius ^yn pasivaryti galėjo tik 
kad juos priims Cįjfopdaini virvėmis į kalną. 
Kulikaitis.^. Tas - j Amerikiečiams pasisekė 
grynai bolsevi ų p- L|jįeju()se salos šonuose pra- 
ka t^Neilu tas P™
X “choro narys,“3*1 

miero dr-jos pirm.$ Spėjama, kad, puolus Oki- 
sivienijimo v-bos Dr 
sižiūrėkime! Jei thjii- 
sos draugijos turėt’ri 
rėti ir savo išvadasciij

Pa

■oi>
* ' O. ' * ' k. ' ‘ < ’ - _ . ”. .

Tel. EVergreen 4-7142 . jfcystesnes. Mūsų kareiviai
~ „ a . i r *iJUmato musių pabaigą sa-
SALDA1NIŲ PALOCIUS ĮOje, bet paskutinės kovų die-

GERIAUSIOS RŪŠIES yra tokios žiaurios ir ?.J

Japonų eilės atrodo jau

New York, N. Y.
— Liepos 1 d., sekmadienį, 

7 vai. vak., par. salėje įvyks 
speciali pramoga. Jos pelnas 
— sukelti lėšų bažnyčiai at
naujinti. Visi prašomi ruoš
tis.

— Petras Rimša apsivedė 
su Petrone Radvinauskiene. 
Puota įvyko Marcin įstaigo
je.

— A. Marcin, geras musų 
par. rėmėjas, persikėlė į Mas
pethą.

— Alb. Jatkauskas, L. Vy
čių kuopos narys, šiuo metu 
yra Atlantic City ligoninėje.

Bayonne, N. J.
Birželio 10 d., mūsų para

pijos darže Lietuvos Vyčių 
N. Y. ir N. J. apskritis ren
gia pikniką. Laukiama daug 
svečių ir iš New Yorko apy
linkės.

Birželio 12 d. mūsų mieste 
bus rinkimai miesto valdinin
kų. Rinkimams vietą miesto 
vadovybė pirmą kartą pasi
rinko mūsų parapijos salę.

—Adomas Mickevičius 
grįžo iš kariuomenės. Ištar
navo 4 metus Pacifike.

— Par. piknikas bus bir
želio 24 d. savo 
laukia.

— Birželio 12 
Kemėžis atlaikė 
šias šv. Henriko bažnyčioje 
už a. a. Edward Tangey, kurs 
buvo uolus lietuvių bažnyčio
je vedamos Novenos lankyto
jas.

darže. Visi

d. kun. M. 
gedulo mi-

Paterson, N. J.
Parapijos piknikas įvyks

ta birželio 10 d. Parmelis pa- 
viliono, 5th Avė. arti River 
St., Patersone. Įžanga 45 c. 
su taxais. Gros 
dijo orkestras.

Kleb. 
mitetas 
šono ir 
gausiai
Iš anksto visiems reiškia nuo
širdžią padėką.

J. Jokubavičius

Pavydžio ra-

Kinta ir ko- 
visus Pater-

kun. J.
kviečia 
apylinkės lietuvius 
atsilankyti piknike.

Apsižiūrėkite I
Pavasary čia bolševikai 

buvo surengę savo prakalbas.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite 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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

* Atlieka mūrinių namu sienų Iš- 
t lyginimų, plasteriavimą, šaligat- 
į vių cementavimų ir kt. darbus.

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

dint

navos salai, gali pasitrauk
ti Japonijos dabartinė vy
riausybė.

Daugiau Karo Ponų Da„J. 
Greičiau Karas Prieš Ja', 
______________________ ja-
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LIETUVIS kapelio:
Pirmutinis Amerikos ka-Jlik 

pelionas, kurs atlaikė mišias Į ku 
Okinawos saloj, yra kun. M. |

yr 
ko
se 
ne 
su 

Apie tai karo korespon-lnj 
dentas Wood yra rašęs „Wa
shington Post” laikrašty. Jis 
rašė: „Kur nors Pietiniame 
Pacifike. — Kokosų palmė, P? 
šiaudinis koplyčios stogas ir ju 
pirmojo divizijos pulko kata- Įr(

vmuanvKi uuavj, j * - 

pato;1’?1’ šmigelskis, iš Tėvų Marijo- 
PaJ5’ hiį Kongregacijos.

Jis anas mišias laikė bul- 
.. J vi? lauke, netoli Inubi mies- 

prašo. Apdraudžiu (i3 įgyvento ūkininkų, 
žmones. - . ■ . .

Geri, pigūs, 
Gerose vietose. , 
teisingas.

Apdraudžia viską,

Kreipkitės:
Joseph Vas^į

Real Estate Ins!P
496 Grand St., BrooP1

Tel. EVergreen
—

Clement A. 1M- 
(VOKETAIT'

Advokatė
47.4O —74fh^
Jackson Heights*

NEwtown 9 -

laimėsianti, o taip menkai n 
tegavusi. Iš viso jos padėtis i] 
netikra, ir tautoje kyla su- n 
sirūpinimas, nerimas dėl to, 
kas bus rytoj.

Tai toki įsidėmėtini vieno 
širdžių atvėrimo vaisiai.

Gerai sakė mūsų senoliai:
■ >ik su velniu obuoliauti”.

Šiomis dienomis New Yor- į i 
ke įvyko daug svarbių posė-11 
džių — Šalpos Fondo, Fede- I < 
racijos, Amerikos Lietuvių ; 
Tarybos.

Lietuvių padėtis pasauly- . 
je yra tragiška. Reikia daug

Saugok Savftį
Teikiamas geriausią, 
patikrinimas, prižit^ 
AKINIAI prieinamu. jaUg kantrybės ir pa- 
kainomis pagal jų e ti stangų kiekviename žingsny- 
si įstaiga įsteigta prfeA je, ieškant mūsų išblašky- 

« M tiems broliams paramos ir 
Stenger & SW užtarimo.

Toki pasitarimai ligšiol 
" k&i- visados atnešdavo naujų idė

jų ir naujų darbų. Jų netruks 
ir šiuo kartu.

Tik kai apsižvalgom ap
link, pastebim vieną liūdną 
reiškinį: darbų tiek daug ir ALUD Wtiek svarbių, nes jie liečia M lu U U dĮjįHjįgų gyvybę, O pa- 

Karšti Užkan^ tvarių darbininkų taip maža. 
KASDIEN?! Daugiausia dirba tie patys

_ . ----- -- —iš geros valios žmonės, o ištisi
pulkai sau ieško lengvo ir

OPTOMETRISTAS

394-398 Broadway, Broolįj.

-=h
t,

L1ETUVIŠK

Patogi Vieta UŽU ST- • v, u ? uSu MOTERS?’*1 sau iesko len&vo ir 
*t nerūpestingo gyvenimėlio.

DIDELIS PASIRIN1K r - -
VISOKIU GERO?, UMUUU’ Llcrv 

’”!• kurios galėtų daug pagelbė-
JUOZAS ZE^
411 Grand St

Brooklyn, N.
— -Ąti-
- ===^h.

HAvemeyer 8-0^

DIDELIS PASIRINl^ Skaudu, kad tiek pajėgų,

, .i ti lietuviškam reikalui, 
Nusmilksta alaus garuose, dū- 

lyja po dulkėmis ar po ma
žyčiais reikaliukais.

Tik kartais toki išgirsts 
savo mirštančio brolio lietu 
vio balsą už marių ir pajų 
dina piratą. Tada toki žmo 
nės nori, kad visi stebėtųs 

i ir šauk
FOTOGRA^ nės nori, kad visi stebėtųs 

65 - 23 GRAND AV^g P“tU* Šauk 
Masneth N Y/3 vaje, koks anas kilnias!! 
MaspetKN.^^, Qet pįrštą pajl]

dino dėl savo žūstančio brr
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