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įsuomenei nemažai žinomas, 
įo laikraščio artimas bičiu- 
S, gegužės 29 d. Harvardo 
piversitete susilaukė gar- 
ingai pelnyto įvertinimo— 

pripažintas Filosofijos 
įaktaro laipsnis. Plačiau 
pie jo asmenį- ir veikalą 
kaityto j ai ras „Amerikos” 
ntrame puslapyje.
Ilš širdies sveikindami Dr. 
alinį, siunčiame jam stam- 
įausią pluoštą geriausių 
akėjimų. Gerai žinome, ko- 
I sunkaus vargo ir prakai- 
D kelią jis išėjo, iki pasiekė 
unėto laimėjimo, kurs vai
ruoja šio tauraus lietuvio, 
Bpaprastai darbštaus as- 
fens, nuoširdaus žmogaus 
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MOTEEi

aus jis niekam neskolin- 
s. Jo kelrodžiu visose dar- 
j pastangose buvo gili mei- 
ilietuvių tautai.
Sveikas, Daktare! Tavimi 
iaugiamės ir didžiuojamės, 
bities kelias lai būna Tau 
hg lengvesnis. Tavo darbš- 

šviečia
Gegužės 21 ■^ngvesms. ±av 
PšhutwfeQ0 Pavyzdys laiviešbutyje Ite puvyzuys lai 

buvo sum®'; jaunajai kartai.
kius, kurią« . ; .n
skelbta, 'augellul laikraac"l
lietuviam Į, tas, vlen0 lomaus 
lankė daugįį 8 st! a'pfkurlamc 
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daugiausia t 
kai. Kitatanq 
re buvo tik te
verta tarpsnį 
kas svetima! q 
pasisekė. Dafe

■ vo ir gen. te

Birželio mėnesio- 1 dieną 
sukako lygiai devyni mėne
siai, kai Europoje pradėtas 
naujas karas, kuriam oficia
laus pagrindo davė, rodos, 
labai mažas reikalavimas. 
Hitleris iš Lenkijos reikala
vo grąžinti Dancigo miestą 
ir uostą ir duoti Vokietijai 
laisvą susisiekimą per Dan
cigo koridorių su Rytų Prū
sija. Lenkija, remiama An
glijos ir Prancūzijos paža
dais, atsisakė Hitlerio reika
lavimus patenkinti — ir per 
18 dienų buvo sunaikinta.

Rugsėjo 1 d. Vokietija pa
siuntė lėktuvus ir kitas ka
riuomenės priemones prieš 
lenkus, o rugsėjo trečią Vo
kietijai karą paskelbė Angli
ja ir Prancūzija. Buv. Len
kijos 34 milijonus gyvento
jų Hitleris taip pasidalino: 
22 milijonus paliko Vokieti
jai, o 12 milijonų pavedė So
vietų Rusijai. Didesnė Len
kijos valdytos teritorijos da
lis atiteko Vokietijai, o ma
žesnė—Sovietų Rusijai.at-

as- 
nu- 
lie- 

ių visuomeniniame gyve- 
e yra didžiulė spraga— 

■fcrėjimas Vyriausios Ame- 
|>s Lietuvių Tarybos, ku- 
pirėtų sudaryti katalikai, 
įininkai-liberalai ir socia
li.
po klausimu daug rašy- 
|aug kalbėta, bet į priekį 
kiek nepasistumėta.
|au mūsų išeivijos visuo- 

_|nio gyvenimo dalia, kad 
įvai ir lietuvių tautai 
lokių nuolaidų ištikimi 
Hai nesuranda apčiuo- 
io ir tikro pagrindo nors 
1 bendru klausimu ben- 
į veikti. Toks bendras 
Simas — ginti ir saugoti 
ivos politinę nepriklau
sę ir jos teritorinį ne- 
paumą.
fidniausia, kad švariau- 
Inorais ir gryniausia są- 
Įtokiam svarbiu klausi- 
pendram darbui prita- 
lieji saviškių tarpe api- 
|omi nekultūringais kal
iais. Girdi, jie paveikti 
Ilčių ir net skambučių! 
[kaip sako amerikiečiai, 
is, gal ir labai artima, 
|ys, kas buvo teisus.
I ------ o------
lėtų valdžia paruošė 
kai didelį kaltinimą dėl 
hų Sov. Rusijos karių 
[oje pagrobimų. Girdi, 
(kariai buvę pagrobti, 
j du smarkiai kankinti, 

LYNO LIETUVIAI Glitas paslaptingai žuvęs.
__________ ___|ama, kad tariamų pa

tų įvykdytojai naudo- 
Lietuvos vyriausybės 
nu.
ivos vyriausybė atsa- 
įsus priekaištus ir pa- 
atitinkamą komisiją 

klausimui ištirti ir iš- 
:i. Paprastas sveikas 
[rodo, kad minėti kal- 
i labai nerimti. Ku- 
Bikslui būtų grobiami 
kariai, kurie įsileisti 
Sudarytą sutartį? Ko
piu paprasti kareiviai 
pteikti Lietuvos ka- 
mei, kuri ir taip gerai 
kur stovi Rusijos ka- 
Hiė Lietuvoje? Koks 
I Lietuvos vyriausybei 
lusikaltėlius, jei tokių 
pai pačioje Lietuvoje 
rusų kariuomenė?
ta tikėti, kad bus gau- 
feiau žinių apie taria- 
|sų karių pagrobimus. 
|ai dabar atrodo pa- 
ISovietų valdžios kibi- 

— _______ Mruošimu atitinkamos
mintas namie t* geriausio* stipresniems veiks-
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kad Lietuvos vyriausybės ir 
visuomenės sąžinė šiuo klau
simu yra visiškai švari. Jei 
didysis kaimynas norės savo 
mažesnį kaimyną nuskriaus
ti, aišku, priežasčių visada 
atras. . _
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Kalbant apie minėtą Mask
vos r Jcvtitinimą, tenka visu 
griežtumu pabrėžti, kad išei
vijos komunistų spauda be 
išimties priėmė Maskvos kal
tinimą kaip gryną pinigą ir 
net su grasinimais Lietuvos 
atžvilgiu. Mūsiškiai komu
nistai dar kartą parodė, kur, 
su kuo ir už ką yra jų par
duota buvusi lietuviška šir
dis. Jis nė vienu žodeliu ne
užsiminė, kad Maskvos kal
tinime gali būti klaidų, kad 
tariamieji pagrobti rusai ka
riai
Maskvos 
gryna tiesa. 
Kauno 
mas? 
tad tik 
tas.

Ir kada gi komunistų su
vedžiojami, šlykščiai apgau
dinėjami lietuviai pamatys 
tiesą ir šviesą? Galima tu
rėti įvairias pažvalgas į gy
venimą, į įvairias pasaulė- 
žiūras, bet nejau lietuvišku
mo jausmas, pasėtas šven
toje Lietuvos žemėje, per- 
šimtmečius lietuvių krauju 
nulaistytoje, negali prasi
veržti pro pagiežos ir neapy
kantos užtvaras?

------ o------
Šiurpulingai sutinkame ži

nias apie Europos laukuose 
krentančias tūkstantines au
kas, apie skinamas jaunuolių 

’gyvybes. Bet šioje šalyje, 
kur viešpatauja taika, dide
lis skaičius žmonių gyvybių 
kas mėnuo sunaikinama at
viruose laukuose, keliuose ir 
gatvėse, nors nei lėktuvai 
bombų nemėto, nei kulko
svaidžiai kulkų lietaus ne
siunčia.

Šiemet per pirmus 3 mėne
sius automobilių nelaimėse 
užmušti 7,200 žmonių. Per
nai per visus metus užmušta 
apie 33,000 žmonių. Tai pa
sibaisėtini skaičiai. Nors lie
tuviai turėtų būti atsargesni. 
Juk nėra nei vienerių metų, 
kad nežūtų keliolika lietuvių 
automobilių nelaimėse. Mūsų 
perdaug mažai, kad galėtu
me netekti visai be jokio rei
kalo nors vieno lietuvio. Au
tomobiliai lai negauna nei 
vienos aukos iš lietuvių! 
Būkime atsargūs ir kitų sau
gokimės !

Anglų blokada
Anglija ir Prancūzija pasi

rinko ne puolimo kryptį, bet 
blokados. Prie Prancūzijos 
garsiosios Mažinot sienos 
prancūzai ir anglai sutraukė 
didelę kariuomenę ir ten lau
kė vokiečių puolimo. Vande
nyse anglai ištiesė savo lai
vus visiškai blokadai, tikėda
mi tuo kelių atkirsti Vokie
tiją nuo susisiekimo su ja 
prekiavusiomis valstybėmis. 
Anglai tikėjo, kad jūrų blo
kada jie privers Hitlerį tapti 
nuolaidžių ir prašyti taikos.

Vokietijai reikia daug me
džiagos ginklų gamybai, ne
skaitant maisto. Bet ang
lai silpnai apskaičiavo Hit
lerio ir Stalino susitarimą, 
pagal kurį Vokietijai atdaros 
durys į Sovietų Rusijos rin
ką, kuri kad ir nelabai tur
tinga, bet vis dėlto pajėgia 
bent laikinai vokiečių trūku
mus patenkinti. Vokiečiams 
liko atdaros ir Italijos durys. 
ReikalingąvvVokiečiams aliejų 
noroms nenoroms turėjo 
duoti rumunai. Maisto jie 
gauna iš Balkanų, iš Lietu
vos, Latvijos. Užkariautos 
Lenkijos ūkininkai įkinkyti 
į maisto gaminimą tik vokie
čiams.

Nesitenkino vokiečiai tik 
laukimu, kada juos puls ang
lai ir prancūzai. Jų ginklų 
dirbtuvės ūžė dieną ir naktį. 
Lėktuvai, tankai, povandeni
niai laivai gaminti nepapras
tu greičiu. Jų laivynas ne
gausus, bet naujai išrastos 
minos, mėtomos iš lėktuvų,* 
atstojo ir geriausius laivus, 
pridarydamos anglams di
džiulių nuostolių. Pagaliau, 
ir tiesioginiai pačių lėktuvų 
bombardavimai laivų irgi 
sekėsi. Ir taip, anglų pir
menybė jūrose buvo gerokai 
palaužta.

Vokiečių žygiai
Stipriau padidinę savo ap

siginklavimą, vokiečiai nete
ko kantrybės ir šių metų ba
landžio 9 d. pradėjo puoli
mo žygius į neutralias val
stybes, kurių pakraščiais an
glai vykdė savo blokadą. 
Kaip žinome, balandžio 9 d. 
Vokietijos kariuomenė užė
mė Daniją ir dideli būriai 
kareivių išlaipinti iš laivų ir 
lėktuvų Norvegijoje. Dani
ja nesipriešino ir užteko tik 
kelių valandų, kai keturių 
milijonų valstybė pateko Vo
kietijos visiškon kontrolėn. 
Norvegijoje sutiktas pasi
priešinimas, bet balandžio 
mėnesio gale didesnė Norve
gijos dalis irgi buvo Vokieti
jos žinioje. Anglai turėjo iš 
vidurinės Norvegijos iš
traukti savo atsiųstą pagal
bos kariuomenę ir šiandien 
anglų kariuomenė dar laiko
si tik pačiame šiauriniame 
Norvegijos kampelyje.

Danijos ir Norvegijos už
ėmimas vokiečiams labai 
svarbus daugeliu atžvilgiu. 
Danijoje jie gavo laisvą rin
ką gausiems maisto produk
tams. Iš Danijos pakraščių 
jie gali laisvai siųsti savo 
lėktuvus prieš Angliją. Nor
vegijoje jie gavo svarbias 
geležies kasyklas, o jos uos
tuose jie įsirengė geras vie
tas laivams ir lėktuvams 
prieš Angliją.

Vakarų fronte
Įsistiprinę šiaurėje, vo

kiečiai nukreipė savo veiklą 
į vakarų frontą, kur anglai 
ir prancūzai laukė prie Ma
žinot pasienio, tikėdami, kad 
Mažinot linija yra nepažalo- 
jama. Bet gegužės 10 d. 
Vokietijos kariuomenė savo

(Pabaiga 6-tam psl.)

Marianapolio Kolegijos rūmų fasadas, kur birželio 9 d., 
šį sekmadienį, įvyksta iškilmingos mokslo metų užbaig- 
tuvės, kurių metu Kolegijos pripažintus diplomus iš
dalins J. E. vysk. P. Būčys, vienas pirmųjų Kolegijos 
steigėjų.

Bilijonas Dol. Naujiems Mokesčiams

LIETUVA PASIAUKOJO 
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Kaunas. — Birželio 2 d., 
sekmadienį, Karo Muziejaus 
sodelyje, dalyvaujant Res
publikos Prezidentui A. Sme
tonai, Popiežiaus Nuncijui 
arkivyskupui Centozai, ar
kivyskupui J. Skvireckui, vi
siems Lietuvos vyskupams, 
vyriausybės nariams ir gau
siai visuomenei, Įvyko iškil
mingas Tautos Pasiaukoji
mas Švenčiausiai Viešpaties 
Jėzaus Širdžiai.

P a n a š u s pasiaukojimas 
pirmą kartą Lietuvoje įvyk
dytas 1934 m. vasarą, kai 
Kaune buvo milžiniškas Pir
mas Tautinis Eucharistinis 
Kongresas.

SOV. RUSIJOS KARIUO
MENES NAUJAS 

JUDĖJIMAS

5 d.Maskva. — Birželio 
pastebėtas didelis Sovietų 
Rusijos judėjimas pietų link. 
Šis kariuomenės judėjimas 
laikomas įspėjimu Italijai, 
jei ši mėgintų įstoti į karą 
ir veržtųsi rytų link.

Ryšium su naujo anglų 
ambasadoriaus Maskvai pa
skyrimu, daug kalbama apie 
galimą Sov. Rusijos ir Angli
jos suartėjimą.

ANGLIJOS IR PRANCŪZI
JOS AUKSAS GAUSIAI 

PLAUKIA

Šiomis dienomis į New 
Yorką labai gausiai plaukia 
auksas. Tik per birželio 3 
ir 4 dienas į New Yorko fe- 
deralinį rezervo banką pri
statyta Anglijos ir Prancū
zijos aukso už 350 milijonų 
dolerių. Manoma, kad ši su
ma jau pasiekė 500 milijonų 
dolerių.

Kai Vokietija užėmė Olan
diją, anglai ir prancūzai pa
siskubino išsiųsti savo auk
so didžiulę atsą'rgą į Kana
dą, iš kur traukiniu atga
bentas į New Y4|rką.

Washington. — Kongrese 
nutarta sukelti bilijonas do
lerių pajamų valstybės gyni
mo padidintai programai 
pravesti. Valstybės gynimo 
programai numatoma išleisti 
penki bilijonai dolerių, kurių 
keturi turės eiti valstybės 
skolų sąskaiton, o nors vieną 
norima padengti padidintais 
mokesčiais.

Pirmoje eilėje norima pa
didinti dešimčia nuošimčių 
pajamų mokesčius; panašiu 
dydžiu norima pakelti visus 
mokesčius, išskyrus sociali
nės apdraudos.

Kariuomenės štabo virši-. 
ninkas Marshall pareiškė 
pageidavimą, kad kongresas 
priimtų įstatymą, leidžiantį 
prezidentui pašaukti kariuo
menėn „National Guard” na
rius ir rezervistus.

Prezidento sudaryta Tauti
nė Gynimosi Komisija savo 
darbą pradėjo. Jos nariams 
neskiriamas joks atlygini
mas, bet du komisijos nariai 
pasitraukė iš gerai apmoka
mų vietų ir atiduos savo 
laiką komisijos darbams. 
Stettinius, plieno bendrovės 
vedėjas, pasitraukė iš savo 
pareigų, kurios jam per me
tus davė 100,000 dolerių al
gos. General Motors ben
drovės pirm. Knudsen pasi
traukė vieneriems metams ir 
dirbs jam patikėtą preziden
to darbą.

Šiuo metu daug svarstoma, 
kaip prisiruošti didesnei 
lėktuvų gamybai. Henry 
Ford pareiškė, kad jo dirbtu
vės lengvai galėtų kasdien 
pagaminti po 1,000 lėktuvų, 
jei tik valdžia nesikištų į 
bendrovės reikalus. Pripa
žįstama, kad Fordas savo žo
dį gali lengvai ištesėti.

SOVIETAI LEIDŽIA IŠ
VYKTI LIETUVIAMS

Kaunas. —Sovietų vyriau
sybė sutiko leisti anapus iš
laisvinto Vilniaus krašto sie
nos pasilikusiems lietuviams 
išsikelti Lietuvon.

Birželio 5 d. Vokietijos ka
riuomenės vyriausioji vado
vybė su Hitleriu priešakyje 
paskelbė, kad šiaurinėje 
Prancūzijoje ir Belgijoje mū
šiai baigti didžiausia Vokie
tijos pergale. Į vokiečių ka
riuomenės rankas pateko per 
milijonas karių belaisvių ir 
nepaprastai dideli kiekiai 
ginklų, kurių anglai ir pran
cūzai nesuskubo pasiimti su 
savimi, bėgdami per Dun
kerque uostą.

ITALIJA LAUKIA MUSSO- 
LINIO VEIKSMO

Roma. — Birželio 4 d. Ita
lijos ministerių taryba su 
Mussoliniu priešakyje turėjo 
ilgą posėdį, kuriame svarstė 
dabartinę tarptautinę padėtį 
ir priėmė visą eilę naujų tai
syklių, kaip turi būti tvar
komas kraštas, jei Italija į- 
stojo karan. Kadangi italų 
spauda paskutiniu laiku dar 
labiau rašo prieš prancūzus 
ir anglus ir kadangi atšauk
ta neribotam laikui 1942 m. 
numatyta pasaulinė paroda, 
tai manyta, kad birželio 4 d. 
Italija paskelbs įstojanti į 
karą.

Turine suimtas vienas ka
talikų kunigas, savo pamoks
le neigiamai pasisakęs apie 
dabartinį karą. Vienas kata
likų laikraštis uždarytas, nes 
jame atspausdintas straips
nis, kuriame pagerbti italai, 
žuvę prancūzų kariuomenėje 
nuo vokiečių kulkų.

SUOMIJA NORI MOKĖTI 
SKOLAS

Washington. — Suomijos 
vyriausybė pranešė, kad bir
želio 15 d. ji pasiryžusi su
mokėti Amerikai savo sko
los dalį. Kongreso sluoks
niuose norima padaryti įta
kos į Suomijos vyriausybę, 
kad ji nesirūpintų skolos 
mokėjimu, nes galimas jos 
atidėjimas.

Ilgiausiai anglai ir prancū
zai laikėsi Dunkerque uoste 
ir apylinkėje. Vokiečiai skel
bia, kad uoste jie paėmė li
kusius 40,000 prancūzų ka
rius, kurie kovojo iki pa
skutinių jėgų, pagelbėdami 
anglams išbėgti į laivus. Vo
kiečių nuostoliai, kaip Berly
nas skelbia, per 25 dienas 
Flandrijoje buvo tokie: 10,- 
252 užmuštų, 8,463 dingusių 
ir 42,523 sužeistų. šiuose 
mūšiuose vokiečiai netekę 
432 lėktuvų, o sąjungininkai 
—3,500. Be to, kaip vokie
čiai skelbia, nuskandinti 
277 laivai, kurių 93 laivai 
naikintuvai ir povandeniniai 
laivai.

Birželio 5 d. Hitleris išlei
do naują atsišaukimą tautai, 
kuriame pareiškia didžiausią 
pagarbą kariuomenei ir pri
žada visišką Anglijos ir 
Prancūzijos s u n a i k inimą. 
Hitleris pažymėjo, kad dabar 
Vokietija kariauja už laisvą 
rytojų sau ir už naują, geres
nį pasaulį. Tą pačią dieną 
Vokietijos kariuomenė visu 
smarkumu pasijudino per 
naujai sudarytą frontą Pary
žiaus ir vidurinės Prancūzi
jos link. Atrodo, kad bent 
šiomis dienomis tiesioginis 
Anglijos puolimas nebus 
vykdomas. Vokiečiai steng
sis dar daugiau Prancūzijos 
pakraščio užimti.

Birželio 3 d. vokiečių lėk
tuvai bombardavo Paryžiaus 
lektjJ^TJ^a >. p,,,t-escim?®
ir kliuvo pačiam miestui. 
Kaip praneša iš Paryžiaus 
nuo vokiečių bombardavimo 
žuvo 254 asmenys, kurių tar
pe 195 civiliniai; sužeistų 
priskaitoma 545 civiliniai ir 
107 kareiviai. Tą pačią die
ną bombarduoti Havro uos
tas ir kiti svarbūs -miestai.

Prancūzai ir anglai, keršy
dami vokiečiams už Pary
žiaus bombardavimą, tuojau 
pasiuntė lėktuvus į Vokietiją 
ir čia bombardavo Munichą, 
Frankfuterį ir kitus miestus. 
Nuo bombų ir čia žuvo ne
mažas skaičius civilinių.

Anglija Tikisi Gauti Pagalbos
Londonas. — Birželio 4 d. 

tautos atstovų rūmuose An
glijos ministeris pirmininkas 
Churchill padarė platų pra
nešimą apie anglų ir prancū
zų kariuomenių pralaimėji
mus Belgijoje ir šiaurinėje 
Prancūzijoje. Churchill pa
žymėjo, kad stebuklingai pa
vyko ištraukti didžiulę ka
riuomenę iš apsupimo, bet ir 
pabrėžė, kad kariuomenių iš
traukimais mūšiai nėra lai
mimi. Jis atvirai pažymėjo, 
kad Flandrijoje anglai nete
ko geriausių ginklų, kuriems 
papildyti dabar reikės kelių 
mėnesių, iki anglų karinės 
dirbtuvės galės naujus gink
lus paruošti. Šis ministerio 
pirmininko pareiškimas ro
do, kad Prancūzija laikinai 
palieka viena kovoti prieš 
Vokietiją.

Mūšius Flandrijoje Chur
chill pavadino kolosališkais 
pralaimėjimais. Jis nurodė, 
kad ten vien tik anglai nete
ko 30,000 kareivių. Chur
chill dramatiškai pažymėjo, 
kad Anglija jokiu būdu nepa
siduos, net jei ir Anglijos 
salos būtų užimtos. Tada, jis 
sako, kova būtų vedama iš 
imperijos dominijų, kol bus 
susilaukta Naujojo Pasaulio 
pagalbos. Ką Churchill va
dino Naujuoju Pasauliu, pla-

SU- 
tu- 
tik

di-

čiau neaiškinta, bet visų 
prasta, kad dėmesyje jis 
rėjo ne ką kitą, kaip 
Ameriką.

Paskutiniu metu anglų
plomatinė veikla žymiai pa
didėjo ir jau išsiųstas am
basadorius Sovietų Rusijai, 
kuriam pavesta pirmoje ei
lėje pradėti derybas naujai 
prekybos sutarčiai sudaryti. 
Nauju ambasadorium pa
skirtas Stafford Cripps, kai
riųjų darbiečių partijos na
rys, visą laiką rėmęs „ben
dro fronto’ ’idėją.

PASITRAUKĖ LAIVYNO 
SEKRETORIUS

Washington. — Šią savaitę 
pasitraukė laivyno sekreto
rius Charles Edison, kurį 
New Jersey demokratai pa
sirinko savo kandidatu gu
bernatoriaus vietai. Iš pa
reigų jis visiškai pasitraukia 
birželio 24 d. Prezidentas 
Roosevelt jam pareiškė ypa
tingą padėką už sumanų lai
vyno reikalų tvarkymą ir pa
linkėjo laimėti gubernato
riaus rinkimus.

Vilnius. — Vilniaus bažny
čiose įvedamos lietuviškos 
pamaldos šventadieniais.
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Eini visas sunkus, kaip švinas. 
Užverk saulę ant nuogo durtuvo! 
Tavo broliais keliai užtvinę, 
Su Tavim jie vaduos Lietuvą.

Supa Nemuną kloniai ir Nerį.
Tėvo akys arimuos raibsta 
Močia drobes ir juostas neria, 
Kliedą gegužės, gieda už raistų.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

X I

Marianapolio Iškilmės

Lietuva tai — mūs žemė nuo amžių, 
Darželiais ir kryžiais apaugus.
Užtatai daugel priešų suglamžėm, 
Užtatai Tu dabar ją saugai.

Šį sekmadienį, birželio 9 d., Amerikos lietuvių vienin
telė aukštojo mokslo įstaiga, Marianapolio Kolegija, turi 
mokslo metų užbaigos iškilmes, kurių metu keliolika jau
nuolių iš svečio vyskupo Petro Bučio rankų priims atitin
kamus diplomus. Dalis jų baigę vidurinę mokyklą, o dalis 
—baigę visą Kolegijos kursą, įsigydami Bakalauro laips
nius.

Šių iškilmių proga, šioje pat vietoje, jau kelis kartus 
teko pasisakyti, kaip brangi Marianapolio Kolegija visai 
mūsų išeivijai, visai mūsų tautai. Juk per daugelį metų 
išeivijos lietuviai svajojo susilaukti šiame krašte lietu
viškos aukštojo mokslo įstaigos. Įvairiuose susivažiavi
muose svarstyta, ginčytasi ir tik Tėvams Marijonams 
pavyko daugelių metų svajones ir sumanymus paversti tik
rove. Kultūriniu atžvilgiu, aukštojo mokslo įstaiga — 
vienas gražiausių kūrinių. Turėti lietuviškomis pajėgo
mis išlaikomą, lietuviams jaunuoliams skiriamą, lietuviš
kų kūrybinių galių vadovaujamą aukštąją mokyklą yra 
toks vertingas dalykas, kuriam tiksliai įvertinti reikia ir 
atitinkamo pasiruošimo.

Lietuviams svarbu, kad mūsų jaunimas, išeinąs iš 
aukštojo mokslo įstaigų, neliktų savai visuomenei sveti
mas, kad jis nenutoltų nuo tėvų, nuo artimųjų, nuo visos 
tautos. Svarbu, kad aukštąjį mokslą baigęs ir atitinkamai 
profesijai pasiruošęs lietuvis būtų tvirta asmenybė tarp 
žymiai gausingesnių kitataučių. O kuo jis tarp kitų išsi- 
kirs, kuo atsižymės? Žinoma, pirmoje eilėje savo ga
bumais, savo geru pasiruošimu, bet gyvenimo kovoje svar
biausia turėti kietą būdą, aukštą, nepalaužiamą dorovę. 
Štai kur į pagalbą ateina Marianapolis.

Marianapolis auklėja, ruošia asmenybes. Jaunuoliams 
čia skiepijamos aukštos dorybės, juose ugdomi sveiki gy
venimo pagrindai—Katalikiškumas ir Lietuviškumas. Ko- 
■fcpfojfi. kaip daug lietuvių mano, bet
joje išeinamas bendras kursas, kaip ir visose kolegijose. 
Tenka tik džiaugtis, kad nemažas skaičius Marianapolį 
baigusiųjų pasirenka kunigo pašaukimą; juk lietuvis ku
nigas atlieka išeivijoje nepaprastai daug naudos lietuvy
bei, bet taip pat džiugu, kad Marianapolis paruošia ir švie
sių pasauliečių. Ir vieni, ir kiti mūsų visuomenei reikalin
gi ir naudingi.

Tenka tik palinkėti, kad Marianapolis susilauktų di
desnio savo visuomenės įvertinimo, kad lietuviai tėvai gau
siau leistų savo jaunuolius Į šią mokyklą, kurios patalpos 
šiais mokslo metais padidintos, tad ir didesnį skaičių jau
nuomenės gali priimti. Mūsų nuoširdūs sveikinimai Ma
rianapolio vadovybei su kun. dr. J. Navicku priešakyje, 
visiems jo auklėtiniams, o ypač naujiems abiturientams, 
birželio devintą išeinantiems su Marianapolio diplomais. 
Auk, žydėk ir klestėk, gražusis Marianapoli!

Iš po tavo rudos milinės
Aš žinau, kada kraujas trykšta. 
Plėšiu kraštą dangaus mėlynės 
Tavo kūno žaizdom aprišti. ..

Pranas E. Galinis -- Filosofijos Daktaras

Ir Jie Dar Vadinasi Lietuviais
Lietuviai komunistai savo neapykanta ir pagieža Lie

tuvai taip toli nuėjo, kad šiomis dienomis panoro pasiro
dyti aiškiais išdavikais. Mūsų laikraštis iki šiol laikėsi 
ypatingos pakantos visų pasaulėžiūrų ir joms atstovaujan
čių asmenų atžvilgiu, bet paskutiniai įvykiai prikišamai 
kalba, kad visiška pakanta nevisur betinka. Kai reika
las liečia tautos ir jos sukurtos valstybės gyvybę, ten ne
gali būti jokių nuolaidų, jokių švelnumų.

Lietuvių komunistų partijos Amerikoje sekretorius 
savo redaguojamoje ,,Laisvėje” paskelbė tokias pastabas: 
„Mums, pavyzdžiui, žinoma, kad vienas Lietuvos valdžios 
pareigūnas yra atsiuntęs Amerikon slaptas instrukcijas 
siundyti amerikiečius prieš Sovietų Sąjungą, nešti pro
testus prieš ją Vilniaus krašto reikalais ir tt. Pastebė
jote, kad smetoniniai ir klerikalai keletą panašių rezoliu
cijų jau priėmė. Tai padaryta pagal komandą 
(„L.”, birželio 1 d.).

Pirmiausia, kiek mums žinoma, niekas iš 
siuntė jokių slaptų instrukcijų amerikiečiams
prieš Sovietus. Tiesa, kai kuriose kolonijose susirinki
muose priimtos rezoliucijos, kuriose išreikštas nusistebė
jimas, kodėl Sovietai pasiliko lietuviškiausias Vilnijos da
lis su tūkstančiais lietuvių. Tiesa ir tai, kad kai kurios 
didžiulės organizacijos siuntė rimtus pareiškimus Sovietų 
Rusijos vyriausybei su pageidavimais, kad lietuviškos sri
tys, kaip Švenčionys ir kitos, būtų grąžintos Lietuvai. Bet 
visa tai atlikta be jokių „instrukcijų”. Juk net pats „L.” 
vyr. redaktorius ne kartą viešai stebėjosi, kaip galėjo at
sitikti, kad tokia lietuviška vieta, kaip Marcinkonys, pasi
liko Rusijos pusėje.

Antra, jei ir būtų buvus atsiųsta koki nors „slapta 
instrukcija”, tai ar ištikimas lietuvis, kuriam rūpi laisva, 
nepriklausoma Lietuva, galėtų apie tai viešai paskelbti? 
Ir dargi spaudoje tų, kurių valdovai paskutiniu laiku ieško 
prieš Lietuvą naujų priekabių! Kokio vardo vertas tas

iš Kauno”.

Kauno ne- 
,,siundyti”

Pranas E. Galinis, gyvenąs 
Bostone, (Dorchester) Mass., 
parašė Harvardo Universite
tui desertaciją, didžiulį vei
kalą vardu: „The Influence 
of the Baltic Languages on 
the German Language in 
East Prussia”. Š. m. gegu
žės 29 d., Longfellow Hall 
prieš vienuolika profesorių, 
Pranas pasekmingai apgynė 
savo disertaciją. Už tai gar
susis Harvardo universitetas 
suteikė jam Filosofijos Dak
taro laipsnį. 'Jo pasirinktoji 
sritis — germanų filologija, 
kuri inima ne tik vokiečių, 
bet anglų ir skandinavų kal
bas.

Dr. Prano Galinio parašy
tasis veikalas susideda iš 
dviejų dalių ir turi per 800 
puslapių ir 16 įdomių žemė
lapių.

Pirmoj daly nurodoma, 
kaip ir kur susidarė Baltijos 
tautų grupė ir kiek ta grupė 
užėmė teritorijos; kaip ji su
skilo į tris dalis, Prūsus, Lie
tuvius ir Latvius ir kokie jų 
santykiai buvo su kaimyni
nėmis tautomis. Ten nuro
doma apie kurį laiką ir kaip 
atsirado žemaitiškos, aukš
taitiškos, prūsų ir latvių kal
bų tarmės; kada ir kur pir
mą sykį minimas Lietuvos 
vardas. Visos žinios parem
tos archeologijos, etnologi
jos, senovės istorijos ir fi
lologijos mokslų daviniais.

Antra knygos dalis—ling
vistinė, kur nurodoma, ką 
vokiečių kalba gavo iš Balti
jos tautų kalbų. Argumen
tai paremti vietovardžiais, 
asmenvardžiais, fonologija, 
sintakse, akcentologija.

Rinkdamas veikalui me
džiagą, Dr. Galinis turėjo 
dar išmokti švedų ir latvių 
kalbas ir naudotis jų moksli
niais veikalais. Jo veikale 
palyginimai vartojami iš 94 
kalbų bei tarmių. Knygos 
bibliografijoj pažymėta per 
600 veikalų, nors jų išstudi
javo per 2,000.

Iš apie 50 šįmet įteiktų 
Harvardui veikalų-disertaci- 
jų, 4 buvo pažymėtos kaipo 
„Honorary”. Dr. Galinio vei
kalas buvo vienas iš tų ketu
rių. Tai esąs geriausias vei
kalas, kokį Harvardo univer
sitetas yra gavęs per 75 me
tus daktaro laipsniui. Pro
fesoriai nustebo ir reiškė di-

profesoriai 
Filosofijos 
pirmutinį

delio pasitenkinimo tokiu ne
paprastai išsamiu moksliniu 
veikalu, kuris, esąs vieninte
lis toj srity.

Pp gynimo 
sveikino naująjį 
Daktarą kaipo
Harvardo Universiteto 300 
metų istorijoj lietuvį, gavusį 
sunkiai įgijamą šiame uni
versitete laipsnį.

Kodėl Dr. Galinis pasirin
ko tokią sunkią temą savo 
disertacijai? Marquette uni
versiteto prof. Carriere, pran
cūzas, sykį pataręs: „jei ka
da rašysi disertaciją, rašyk 
veikalą, naudingą savo tau
tai.” Lietuvių draugas, 
Princetono universiteto prof. 
H. H. Bender nurodė būdus, 
kaip rašyti. Leipcigo uni
versiteto prof. Gerulis nuro
dė svarbius šaltinius me
džiagai rinkti; rašymo for
mos atžvilgiu pataręs Har
vardo lietuvių ir slavų kal
bų profesorių^ ,;įr moksliškos 
kritikos stiliai/s specialistas, 
prof. Samuel Cross, kurs yra 
buvęs Lietuvoje ir kaimuose 
tarp Lydos ir Vilniaus tyri
nėjęs kaimiečių kalbą. Dr. 
Galinis darė tris studijų ke
liones po Europą. Ne rožė
mis buvo klotas mūsų jauno
jo mokslininko mokslo ke
lias.

Dr. Pranas Galinis gimė 
Lietuvoje, Miežonių kaime, 
Kaišedorių apskr. Jam esant 
5 m. amžiaus, mirė jo tėve
lis. Našlė motina atsivežė 
9 m. amžiaus Pranuką Ame
rikon. Motinos uždarbis bu
vo menkas ir gyvenimas var
gingas. Nuo pradžios mo
kyklos iki šių laikų Pranas 
turėjo ir pragyvenimui užsi
dirbti. Tas negalėjo neatsi
liepti į jaunojo gabaus moks
lo entuziasto sveikatą. Bet 
jis, kaip kitas kliūtis, taip ir 
pavojingą sunegalėjimą nu
veikė, nors tas ir sutrukdė jo 
studijas.

Bostone jis baigė klasišką
ją Boston Latin High School 
ir Bostono Koleg., (jėzuitų). 
Vieneris metus specializavosi 
chemijoj, Princetono univer
sitete, iš kur pakviestas dės
tyti chemiją Marquette uni
versitete, Milwaukee, Wise. 
Buvo pasiryžęs įgyti dakta
ratą chemijoje, bet ten besi
darbuodamas pradėjo abejoti 
ar jo sveikata išlaikys, da-

— Balandžio 21 d. Kaune 
įvyko metinis lietuvių pre
kybos, pramonės ir amatų 
kredito draugijos „Amat- 
banko” susirinkimas. Meti
nis banko balansas suvestas 
apie 2 mil. 14 tūkstančių litų 
su 52,500 lt. gryno pelno. Me
tai iš metų bankas darosi vis 
reikšmingesnė lietuvi ams 
verslininkams įstaiga ir kre
ditavimo priemonė. Bankas 
jau įstengia paremti kredi
tais vis didesnį lietuvių pra
moninkų, prekybininkų ir 
amatininkų skaičių. Viso 
sausio 1 d. banko išduotos 
paskolos siekė apie 2 milijo
nus litų.

— Lietuva iš senesnių lai
kų yra žymus vėžių tiekėjas 
užsieniams. Per visą laiką 
vėžiai iš Lietuvos buvo noriai 
perkami, nes turėjo aukštos 
kokybės vardą. Vėžių gau
dymo sezonas prasideda nuo 
gegužės 1 d. Rytų I mtuvos 
upėse ir ežeruose vėžių yra 
daug. Rytų Lietuvos upės ir 
ežerai gali duoti iki 2 milijo
nų vėžių kasmet.

— Birželio 15 -17 d.d Ta
line ruošiamas lietuvių, lat
vių ir estų kongresas, iš eilės 
jau šeštas.

— Gegužės 11 d. Berlyne 
pasirašytas susitarimas dėl 
Lietuvos Vokietijos susisie
kimo vidaus vandens keliais. 
Pagal tą susitarimą visų 
transportų, einančių iš Vo
kietijos Nemuno upių iki 
Klaipėdos, vokiečiams tenka 
40 nuoš, o Lietuviai 60 nuoš. 
Taip pat toks nuoš. tenka 
abiems kraštams to trans
porto, kuris eina iš Lietuvos 
į Vokietiją.

— Rytų Lietuva taip pat 
yra žymi tiekėja užsienio 
rinkoms pirmaeilių grybų, 
kurie vietos fabrikuose mari
nuojami ir paruošiami. Pava
sario metu čia džiovinami 
bobausiai, vasaros metu— 
voveruškos, o rudens metu 
baravykai, kurie eksportuo
jami džiovinti ir konservuoti. 
Viniuje veikia didelis grybų 
konservų fabrikas. Grybų 
ūkio šaka per metus duoda 
ūkininkams iki 200 tūkstan
čių litų pajamų.

— Vilniaus srityje yra li
kę ūkių be ūkininkų. Tų ūkių 
savininkai yra Lenkijos Vo
kietijos karo metu išbėgę į 
kitus kraštus ir iki šiol ne- 
grįžę. Tenka patirti, kad da
bar tokie ūkiai yra išnuomo
jami tiems asmenims, kurie 
pasižada juos apdirbti. Be

universitete, 
iš keliasde- 

geriausiai iš- 
miesto Civil

lietuvis, kurs išduotų savo Tėvynės paslaptis? Bet čia 
dar blogiau; jokių slaptų instrukcijų „siundymams” prieš 
Sovietų Sąjungą nėra, o mūsiškiai komunistai ne tik sako, 
kad tokių instrukcijų yra, bet dar suteikia joms ir turinį!

Abu komunistų dienraščiai šiomis dienomis Lietuvos 
atžvilgiu pasirodė didžiausiais nedraugais. Abu laikraš
čiai priėmė Maskvos tvirtinimus apie tariamus rusų ka
rių pagrobimus ir jų įvykdytojų slėpimus kaip gryniau
sią tiesą, abu laikraščiai pasižymėjo šlykščiais įtarimais 
Lietuvos adresu. Lietuviškos visuomenės pareiga, tikime, 
labai aiški. Jei mūsiškiams komunistams brangu, miela ir 
teisinga visa tai, kas mūsų tautai svetima, lai jie susi
laukia tinkamo įvertinimo. Kiekvieno lietuvio sąžinė turi 
pasakyti, kaip pasielgtina jų atžvilgiu visuomeniniame gy
venime. Čia kyla aiškus klausimas: ar jije turi teisę va
dintis lietuviais? Lai jie vadinasi buvusiais lietuviais ar 
svetimiems lietuviškumą pardavusiais, beįt tik ne lietu
viais!

— Kaune fabrikų daiįį 
ninkėms, tarnaitėms ar & 
iš kitur atvykusioms 
tems, pasilikusioms be daiį 
ir patenkančioms į vargi 
gą padėtį pagelbėti ju; 
steigtas mergaičių 
darbo biuras ir darbo nacį 
Pereitais metais į šią 
gą pakartotinai kreipėsi J 
mergaitės. Į įstaigą p^ 
tus kreipėsi net 3,029 
daviai.

— Jurbarko vietiniai lįį 
viai imasi prekybos vgį 
su tikru pasisekimu ir tį 
jau per 10 prekybos įm 
ir nemažų krautuvių. 14 
viai čia turi gerai veikiu 
čias dešrinę, arbatinę irjį 
ninę. Lietuviai verslinį 
amatininkai: siuvėjai, uįįrdas pilnai atitinka, 
siuviai svetimtaučius jii į F ” 
sai nukonkuravo. Dar p gtsiliepia, ne vienam

Jurbarko žodžių palieka.
kooperatyvas „Suh Mano sesers sūnui 
įsikūręs prieš Did įiką praleido Žemai 
lietuvio knygnešio iĮfgskui buvo perkelt 

kuriam laikui, į minėt 
lavos kraštą, o iš čia į 

nių žvėrių ūkis ir St. OresĮįiitiją. Jis rašo: —D 
ir Jovarausko lentpjūvė i į žemė nederlinga, 
apdirbtos miško medžiu ^lis, patys žmonel: 

nrgę. Bet iš kur p; 
tas linksmumas ? Nuc 
įlįs ryto iki vėlybo 

dainos ir giesmė, 
skambėję. A 

žmoneliai turtii 
gerai pasiturintį, 1 
tokios linksmos i 
Čia vien tesigirdi 
paukščių kleges;

fese.
Ifikagietis p. Zdanki

Mūsų išeivijoje, be 
yra lietuvių, kuriem 
girdėti lyg užburtas į 
jas Lietuvos giriose, 
dažnai veržėsi nemi 
(jai anais laikais ta 
penis buvo perdaug į 
todėl nebeįdomu, pa 
dabar gal visai pa 
Betgi, jei šioje šalyje, 
įniais laikais, kur n< 
U panašus paprotys, 
yięnas turtuolis važiui 
įklausyti. Tiesa, tas 
ae visoje Lietuvoje b 
gemas ir prigijęs. Č 
kalbama apie Dzūkij; 
K kraštą, kuria 

c nilnni ntitinlra. 

jį kraštą ne vienas ,

minėtini 
ūkio 
rys”, 
karą,

savininkų likusieji ūkiai yra mus knygynas, Matulei 
-----------malūnas, Orento kasstambesni.

— Dėl labai šaltos žiemos 
daugelis Lietuvos ūkininkų 
buvo pajutę pavojingą paša
rų trūkumą galvijams. Bet 
gegužės gale oras pasitaisė— 
palijo, atšilo ir gyvuliai ga
nosi, todėl ir pašaro krizė 
jau praėjo.

— Ryšium ’su pavasario 
artėjimu Vilnius smarkiai 
švarinasi ir puošiasi, o be
darbių beveik visai neliko.

— Greitu laiku pradeda
mas tiesti Vilniaus - Kauno 
plentas ir Trakų geležinke
lis; šiam tikslui organizuo
jasi savanorių darbo talkos.

— Gegužės 14 d. įvyko 
akc_jVerslo” tį,ves akcinin
kų susirinkimas.^ Bendrovė

ciaus

sandėlis.
—Žiemos didieji šalčiais 

naikino ne tiktai d 
paukščių ir miškų 
bet taip pat iššaldė se 
upių, ežerų ir kūdrų 
Mažesnėse upėse ledo 
nis buvo pasiekęs 
Tik gilesnėse upių 
žuvys išliko gyvos, o 
nėse buvo sukaustytos į 
rus ledo klodus ir pavasd 
ledui išeinant, kartu si|^s Valkininkų ba; 
dais išmestos į krantus! 
žosios žuvytės, kurios te 
saugodamos didesnių ii 
plėšrumo laikėsi seklafe tokio įspūdingo 
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įVyty" parašė strai 
tame pabrėžė, kac 
mvenime niekur nebu1

rant pavojingus chemiškus 
eksperimentus. Po metų dar
bo, nors ir kviečiamas toliau 
pasilikti, pasitraukė iš Mar
quette universiteto ir įstojo 
į Harvardo universitetą stu
dijuoti vokiečių ir prancūzų 
kalbas. Už keturių metų sėk
mingai baigė Harvardo uni
versitetą, gaudamas magis
tro laipsnį. Tuoj išvyko į 
Vokietiją ir vieną vasarą 
specializavosi vokiečių kal
boje, Berlyno 
Sugrįžęs atgal, 
šimts aplikantų 
laikė Bostono
Service kvotimus ir gavo vo
kiečių kalbos mokytojo vie- 
,tą Boston Latin High School, 
kur ir šiandien tebesidarbuo
ja. Gavęs pakenčiamų paja
mų šaltinį, pradėjo šalia sa
vo sunkaus, kaipo mokytojo, 
darbo, dar ir didijį darbą— 
rinkimą medžiagos ir ruoši
mą savo veikalo—disertaci
jos. Tuo reikalu darė dar 
dvi keliones į Europą, „iš
kniso” daugelį šios šalies 
knygynų ir daugybę moksli
nių veikalų pirko ir iš kitų 
kraštų siųsdinosi, iki savo 
veikalą užbaigė, kuris sulau
kė nepaprastai aukšto įver
tinimo iš garsaus Harvardo 
universiteto.

Lietuviams n e p a prastai 
džiugu, ne tik kad gerb. Dr. 
Galinis iškėlė taip aukštai 
lietuvių vardą mokslininkų 
tarpe, bet taipgi, kad jis yra 
nuoširdus lietuvis patrijotas, 
ypatingai buvo susidomėjęs 
skriaudžiamais v i 1 niečiais, 
jų spaudą visuomet prenu- 
meruodavosi ir visokiais ga
limais būdais prisidėdavo 
prie visos lietuvių tautos ko
vos už pavergtuosius brolius.

Kaipo lietuvių visuorrtbnė, 
esame Daktarui daug skolin
gi. Faktas, kad viena lietu
vių įstaiga, į kurią kreipėsi 
savo sunkiose dienose pašal
pos, jo prašymą atmetė. Jis 
savo tikslą turėjo siekti ir 
atsiekė, galima sakyti, tik 
savo jėgomis.

Birželio 20 d. Harvardo 
universitete Dr. Pr. Galiniui 
bus viešai įteiktas daktara
to diplomas.

buvo įsteigta urmo prekybos vietose, beveik visos kaip Valkininkų 
būdu padėti lietuviams pre- Šį pavasarį Lietuvos upjfcje, 
kybininkams, pradėjo veikti Yra lyg išmirę ir be ,.1^ operos niek 
1938 m. Darbą b-vė^£<mlė- gyvybės^ 
jo mažame sandėliukyje,' da
rydama 200-300 lt. apyvartos 
į dieną. Visa centro kontora 
tilpo viename kambaryje. 
Šiandien b-vė turi tris di
džiulius sandėlius: Vilniuje, 
Kaune ir Marijampolėje. Vi
si sandėliai sudaro 300,000 
litų su viršum apyvartą per 
mėnesį. Nors b-vė veikia tik 
pora metų, bet jau yra spė
jusi įsigyti pasitikėjimo ne 
tik vietos bankuose ir firmo
se, bet ir užsienio firmose— 
įmonėse, 
su 19,000 lt. pelnu.

— Latviai Lietuvoje turi 
13 mokyklų su 19 mokytojų 
ir 423 vaikais. Abiejuose 
kaimyniniuose k r a š t u o se, 
tiek Latvijos lietuvių, tiek 
Lietuvos latvių, tautinės mo
kyklos tvarkomos abipusio 
palankumo principu. Susi
tarta ir ateityje tautinių mo
kyklų veikimo sąlygas ne tik 
nebloginti, bet abipusiai dar 
labiau gerinti.

—„Pavasario” Federacijos 
kuopų sporto vadams pa
ruošti Kairiuose, netoli Šiau
lių, birželio 13-22 d. ir Aukš
tadvaryje nuo birželio 26 d. 
iki liepos 3 d. ruošiamos sto
vyklos. Rajonų sporto va
dams paruošti rugpiūčio 1-18 
d. Palangoje taip pat ruo
šiami sporto kursai—stovyk
la.

— Tenka patirti, kad šve
dų orinio susisiekimo b-vė 
savo liniją Stockholmas - Ry
ga ketina pratęsti ligi Kau
no.

— Lenkų laikais, pasirodo, 
buvo įvykdytas įdomus gy
ventojų surašinėjimas. Rytų 
Lietuvoje specialiai buvo su
rašinėjami lietuviai, gudai ir 
kt. mažumos. Be gyventojų 
buvo surašinėjami ir jų lai
komi gyvuliai, žemė, miškai 
ir net privatus smulkus kil
nojamasis turtas, žūstant 
Lenkijai, visi tie surašymo 
daviniai norėta sunaikinti, 
tačiau tuos dokumentus be
deginant, atsirado žmonių, 
kurie dalį tų dokumentų iš
gelbėjo. Visi tie surašinėji
mo dokumentai dabar atitin
kamų įstaigų perimami, kaip 
sudarą istorinę praeities

1 medžiagą.

1939 b. b-vė baigė

Šį pavasarį Lietuvos

buvo iš anksto pla 
>s, organizuojamos, 
insiai, nematomi d; 
Adydavo savo daly 
litiikydavo, kad vi 
i skambėdavo t a r 

O k 
įbėgdavo visas ryta

•— Į Prekybos, Pranu 
ir Amatų rūmus kreipėsi 
nas Vilniaus krašte es? 
nų apdirbimo fabrikas,! 
jam būtų duotas leii 
atidaryti vatos ir katucl^u choru. 
monę. Vata ir katoniiia6 - • 
tų gaminama iš jinų pla į visi bandymai nepa 
Katoninas galėtų pat Tokios operos 1
medvilnę, kurios imp prasidėdavo 
dabar yra žymiai pas įiesį, ir tęsdavosi ii 
jęs. ta rudenio, kol žem

— Po Vilniaus sugrik Dalyviai būdavę 
mo apie Vilnių išleisti Ragautojai ir grybauto 
tas naujų veikalų: 111 & noriu papasakoti 
Griniaus „Vilniaus ib| 
minklai”, 2. Dr. M. Voro 
„Vilniaus menas”, 3.1 
no „O šventasis Vilniai 
Kun. Kiškio „Vilniaus!
varijos”, 5. V. šauklio lijo p0 pusiaunakčii 
ros Vartai”, 6. LietB'ijonj žvaigždžių pram 
rizmo dr-jos prospekte!^ [yų
nius”, 7. Brazdžionio S _________
gaikščių miestas”, 8.K® 
kio „Kęstutis pas Gedėt 
Ruošiamasi dar išleis
Vilniaus miesto savii 
leidinys apie sostinę.! 
žino „Vilniaus vartai j

—Šių metų pradžioje! 
tų įmonių visoje Lif# 
buvo arti 15,000. Įšj 
čių neįeina kaimo amil 
kai, kurie, dirbdami te| 
domųjų darbininkų, ofl 
lo išpirkti verslo M 
Prekybos, Pramonės ir] 
tų rūmų anketos kelių 
rinktos iš 242 valsčių 
rodo, kad tokių amati 
Lietuvoje yra 32,654. 
14,307 verčiasi tik 
nuo kitų darbų laiku, 
429—pastoviai verčiasi 
to darbais. Amato ji reikalingi. T 
se dirba, įskaitant D ^ėtumei neslėpti, s 
rius, darbininkus ir nid

. apie 40,000 asmenų ls> 
niaus kraštu). Prie šiol 
čiaus pridėjus kaimo! 
ninkus, apytiksliai affi! 
dirba apie 70,000 žmonių 
džiausią amatininkų si 
sudaro siuvėjai, baisi 
kirpėjai, kepėjai, ! 
šaltkalviai, mezgėjos,? 
rių gamintojai, mūri! 
laikrodinįnkai.

— Praėjusiais metaisj 
tuvoje veikė 185 preky!

4 nepasėkmingą 
ikmingąsias operas 
ti reikėtų gan įgūd 
los. Tai buvo ru 
Inoje. Iš vakaro ge

S Wrings
(Tęsinys)

-A, tai jūs, mano b 
ipskutote?! A? Žm 

p pranešė, kad jis 1 
Račius paliko. Tode 
brau...
f*Kokius tūkstančius 
ppėjo senelė.
("Nagi pinigų, litų!
'Iš kur jis vargšelis
If suaimanavo sei 

pajuto daržely 
Kleopatra.

"fa nežinote, aš važ 
i Ameriką, ir man pin

W atsiskaityti.
'Mniškai ir atsis! 
r -— suvirpo senelės 
Wake širdis. —K 
F® Vaišnorėlį kilno; 
Wbagas ant lazdų 
Ramas žaizdotų ki 
glaudžiau. Tik 

duonos kąs
P'y atsinešė, o jau a 
B Ui...
L1’turėjo rūbuose si 
■r ' ' '
I h.

■ " . '• Ji<B' $liu atidų
kooperatyvai, j
onin 0-7 Liliinniic htll Rb kit-i.

C marski 
^Aviią laiką r

apie 97 inilijonus litų» 
vartos. 4

—n. ' -
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Birželio mj, J
-~ Birželio m. 7 d., 1940 m 

Kaune

I
inkėms, tarnai': 
3 kitur atvykę 
ėms, pasilikus 
r patenkančiaiMūsų išeivijoje, be abejo, 
;ą padėtį pa-r....................... i

steigtas med 
darbo biuras į J 
Pereitais metJ 
gą pakartotinai,’ 
mergaitės. |j^

ib metu 
sportuo- 
servuoti. 
is grybų 

Grybų 
is duoda 
tūkstan-\ir nemažų faj 

viai čia turi J
j e yra Ii- Ičias dešrinę,^ 
.. Tų ūkių ninę. Lietinį, 
kijos Vo- amatininkai: 

išbėgę į 
i šiol ne- 
i, kad da- 
. išnuomo
jus, kurie 

irbti. Be 
ūkiai yra

tus kreipėsi J 
daviai,

— Jurbarko  J 
viai imasi J 
su tikru pad 
jau per 10 d

Girių Opera

•a lietuvių, kuriems teko 
Mėti lyg užburtas meliodi- 
iS Lietuvos giriose, kurios 
fenai veržėsi nematomos, 
ai anais laikais tas žmo- 
|ns buvo perdaug įprasta, 
įėl nebeįdomu, paprasta, 
įbar gal visai pamiršta, 
etgi, jei šioje šalyje, dabar- 
hiais laikais, kur nors bū- 
I panašus paprotys, tai ne 
fenas turtuolis važiuotų pa
klausyti. Tiesa, tas įprotis 
B visoje Lietuvoje buvo ži
linąs ir prigijęs. Čia bus 
Llbama apie Dzūkiją, Dai- 
|vos kraštą, kuriam šis 
įrdas pilnai atitinka. Apiesiuviai sveti 

sai nukoukniill kraštą ne vienas gražiai 
minėtini 
ūkio koopeiĮ 
rys”, įsikį 
karą, kebui J 
liaus knyj 
čiaus malw 

tos žiemosiu žvėriųiį 
ūkininkų ^ovarauš] 

jngą paša- 
jams. Bet 
pasitaisė— 
yvuliai ga- 
išaro krizė

apdirbtos d 
sandėlis. 1 

—Žiemos d 
naikino k 
paukščių n g 
bet taip paltį 

pavasario UP^> eR’l 
j smarkiai Mažesnėse 
siasi, o be- ^j8 £
lai neliko, f" -Tik gilesnis! 
u pradeda-1 žuvy8 islikDl 
i aus - Kauno n^se buvo ij 
į geležinke- rus M 
i organizuo- jšeinar.| 
arbo talkos.!dais išmestos 
4 d. įvyko jžosios zuvytgl 
.vės akcinin-isauJ°da® 

Bendrovė [plėšrumo k 
Ino prekybos ”^)se, tad 
tuviams pre- Špavasari .L 
radėjo veikti

siliepia, ne vienam puikių 
)ūdžių palieka.
Mano sesers sūnus visą 
ką praleido Žemaičiuose, 
takui buvo perkeltas, ne 
iriam laikui, į minėtą Dai
vos kraštą, o iš čia į Aukš- 
itiją. Jis rašo: —Dzūkijo- 
Įžemė nederlinga, vienas 
lėlis, patys žmoneliai su- 
trgę. Bet iš kur pas juos 
Į linksmumas? Nuo anks
tis ryto iki vėlybos nak- 
ta dainos ir giesmės nesi
eja skambėję. Aukštai- 
lose' žmoneliai turtingesni, 
it gerai pasiturintį, bet čia 
|a tokios linksmos nuotai- 

. Čia vien tesigirdi links- 
3 paukščių klegesys pa
lesę.
ikagietis p. Zdankus, ap
iręs Valkininkų bažnyčią, 
[ty” parašė straipsnelį, 
lame pabrėžė, kad savo 

genime niekur nebuvo gir- 
■s tokio įspūdingo giedo- 

kaip Valkininkų bažny-

ne- 
ki- 

mo-

lėliukyje, I/1
lt. apyvartos 

entro kontorai“— —
Ii., apj V 0.1 . |

■ , nas V®: 
kambarjįeTpP^ 

turi tris di-jiam “’M 
ius: Vilniuje, atidaryti v 
jampolėje. Vi- mon^
įdaro 300,000
apyvartą per 

b-vė veikia tik 
t jau yra spė- ^bar yra 4 
asitikėjimo ne jo
tuose ir firmo- — Po M 
enio firmose—mo apie ra 
* v i__ - foc namu*

rių operos niekuomet 
ivo iš anksto planuoja- 
, organizuojamos. Daž
niai, nematomi dalyviai 
Įdydavo savo dalykėlius, 
[taikydavo, kad visa gi- 
takambėdavo tarytum 
gišku choru. O kartais 
iėgdavo visas rytas vel- 
[visi bandymai nepasisek-

) b. b-vė baigė 
įeinu.
Lietuvoje turi : 
u 19 mokytojų 
,is. Abiejuose 
» k r a š t u o se, 

lietuvių, tiek 
ių, tautinės mo- 
:omos abipusio 
irincipu. Susi
me tautinių mo- 
o sąlygas ne tik 
;t'abipusiai dar

AMERIKA

__

Marianapolio Kolegijos, Thompson, Connecticut, didieji rūmai, kur lietuviai bernaičiai siekia aukštųjų mokslų 
ir auklėjasi lietuviškoje įstaigoje, kurią veda Tėvai Marijonai. Birželio 9 d. čia įvyks mokslo metų užbaigtuvės.

TAVO AŠAROS 
REIKŠMINGOS

Suskambėjo piano stygos, 
pasigirdo jaunų balsi; garsai. 
Kartojama ,,Birthday” gies
mės žodžiai. Pasikeliu nuo 
savo pusryčių stalo, žvelgiu

PRIIMTI NAUJI 
ĮSTATYMAI

Kaunas. — Seimas priėmė 
darbui rikiuoti ir antpelnio 
mokesčio įstatymus. Taip 
pat priimtas didžiausias Lie
tuvos istorijoje biudžeto į- 
statymas 1940 metams 441,- 
334,221 litų sumai.

— Vykdydama dvarų par- 
celiaciją Vilniaus srityje, 
Vilniaus Apygardos Žemės 
Tvarkymo įstaiga jau pradė
jo ruošti parceliuojamų dva
rų žemės sunaudojimo pro
jektus. Šiais projektais bus 
nustatoma, kam ir kiek že
mės iš parceliuojamų dvarų 
bus duota. Prašymų žemei 
gauti yra paduota labai daug 
ir jų išsprendimas užtruks 
ilgesnį laiką, žemės sunaudo
jimo projektus numatyta pa
ruošti šiemet, o atęinantį pa
vasarį išparceliuoti sklypai 
bus perduoti valdyti beže
miams ir mažažemiams, ku
rie bus aprūpinti žeme.

— Netoli Sedos, Plinkšių 
dvare, yra Žemesnioji Žemės 
Ūkio mokykla. Nors ji tik 
prieš kelis metus atkelta iš 
Plungės, tačiau jau suspėjo 
visoje apylinkėje plačiai pa
skleisti žemės ūkio mokslo 
žinias. Kasmet į ją įstoja 
daug ūkininkų vaikų, kurie, 
grįžę namo, keičia senojo 
Žemaičių kaimo veidą.

— Lietuvoje prekybinių į- 
monių siaura prasme—krau
tuvių krautuvėlių — be kios
kų, restoranų, kinų ir pan. 
yra apie 30,000, kuriose dir
ba ir verčiasi apie 60,000-70,- 
000 asmenų. Turint galvoje 
kooperatyvų krautuvių daro
mą apyvartą, prieinama iš
vados, kad Lietuvą puikiai 
galėtų aptarnauti 5,000-6,000 
krautuvių su apie 20-25,000 
tarnautojų:

— Jūrų susisiekimui tarp 
Lietuvos ir Europos uostų 
palaikyti prieš keletą melų 
įsteigta bendrovė .vLi 
Baltijos'Lloydas4’ buvo 
jusi šešis prekinius laivus. 
(„Kaunas”, Panevėžy s”, 
„Š a u 1 i a i”, „Marijampolė”, 
„Kretinga” ir „Utena”), bet 
kilus karui du didesni b-vės 
laivai „Kaunas” ir „Panevė
žys” nuskendo. Bendrove, 
norėdama papildyti savo lai
vų tonažą, neseniai nupirko 
vieną laivą Amerikoje ir jau 
veda derybas kitam laivui 
pirkti.

į studenčių viešąjį kambarį. 
Prie piano viena jų smar
kiai, vikriai skambina, stu
denčių būrys sudaręs pus
ratį linksmai šviesiais vei
dais gieda; Joana delnais 
pridengus savo veidą rauda, 
priešais jos ant stalo daugy
bės pasveikinimų nuo drau
gių, artimųjų ir pažįstamųjų. 
Tai dažnas vaizdas bendrai 
gyvenančių mokyklos stu
denčių tarpe.

—Joana, ko verki?—klau
siu—Gal reikėtų šį momentą 
džiaugtis, bet neraudoti. Ar 
verki, kad dar neužaugai?

—Ne—atsako.
—Ar kad vienais metais 

vyresne likai, sulaukei 15 
metų?

—Ne.
Gal dėlto, kad permažai 

gavai pasveikinimų?
—Ne.
—Tai ko gi?
—Man graudu, kad visos 

draugės mane sveikina; man 
neskaudu, bet graudu, kad. . . 
nežinau kodėk

Tavo ašaros reikšmingos, 
mergyte. Tu dabar nežinai, 
ko verki. Sužinosi vėliau, 
kai subręsi, kai teks pagy
venti už mokyklos sienų, už 
tėvelių globos, kai draugės 
bus pasklidusios po platųjį 
pasaulį toli nuo tavęs. Tuo
met suprasi, kaip malonus 
yra mokyklinis amžius, kaip 
gražus gyvenimo pavasaris. 
Tave apsupo linksmos drau
gės, tau širdingai linkėja, 
gryno aukso linkėjimus reiš
kia. Ateis laikai, kuomet 
taip širdingų linkėjimų nebe
sulauksi; turėsi draugų, tu
rėsi ir nedraugų. Tuomet, 
priminus šią dieną, apsiverk-

VILNIAUS SRITIS — NE
ATJUNGIAMA LIETUVOS 

DALIS

— Lietuvoje yra apie 300 
ežerų — didelių, vidutinių, 
mažų, žinoma ir nežinomų, 
net bevardžių. Didžioji eže
rų dalis yra grupėmis — po 
kelis, kartais net po kelias
dešimt. Tokių grupių ežerai 
dažnai yra sujungti vieni su 
kitais arba netarpiškai, arba 
upėmis ir upeliais, taip kad 
valtimis ir baidarėmis gali
ma kartais perplaukti net 
100 ir daugiau kilometrų. 
Atgavus Vilniaus kraštą, 
Lietuva praturtėjo nemažu 
skaičiumi reto grožio ežerų 
ir upių. Ypatingai įdomus 
yra Žeimenos upės rajonas, 
iš kurios baidarėmis galima 
atplaukti į Kauną. Ypatin
gai gražus ir nepaprastai į- 
domus yra Trakų ežerų ra
jonas.

— Užsiregistravo apie 300 
žydų atbėgėlių, norinčių iš
važiuoti į San Domingo res
publiką, kur, kaip skelbiama, 
Amerikos žydų „Joint” yra 
nupirkusi didelius žemės plo
tus žydų karo pabėgėliams 
apgyvendinti. Karo atbėgė
lių skaičius Lietuvoje yra 
žymiai sumažėjęs. Tik žydų 
tautybės atbėgėlių skaičius 
nerodo palankumo mažėti, 
nes jie neturi kur išvažiuoti, 
bet jie yra savo |autiečių 
gausiau šelpiami.

— Rytų Lietuvos ūkinin
kams, kuriems šių metų sė
jai stigo sėklų, jų paskyrė 
Žemės Ūkio Rūmai. Tiems 
ūkininkams yra išdalinta di
deli kiekiai avižų, miežių, pe- 
liuškų, dobilų ir bulvių.

— Per šių metų balandžio 
mėnesį iš Lietuvos parduota 
įvairių prekių už 21,562,800 
lt., o pirkta už 25,268,500 lt.

Kaunas. — Atsakydamas į 
paklausimus, ministeris pir
mininkas Merkys seime pa
reiškė, kad Vilniaus sritis 
yra neatjungiama Lietuvos 
valstybės dalis, kad lietuviš
kumas joje yra išlikęs gyvas 
ir tautinė sąmonė plačiosiose 
vilniečių masėse. Lietuvos 
vyriausybė jiems parūpiną, 
žemės, darbo, švietimo. Ne
gausingi lenkų atėjūnai ’ su
drausminami, o bažnytiniai 
reikalai greit bus sutvarkyti. 
Jau pradėtas ir planingas į- 
staigų perkėlimas Vilniun. 
Iki šiol surašyta 26,000 karo 
atbėgėlių ir 80,000 atkeltų iš 
Lenkijos polonizatorių. At- 
bėgėliai grąžinami. Jų at
žvilgiu vyriausybė vadovau
jasi žmoniškumo ir tarptau
tinės teisės principais.

Keletas jaunų vyrukų at
siliepė:
Nebijoki, Šventa Pana, 
Nedrebėki karalaite.
Kaip aš žodį ištarsiu— 
Smakui galą padarysiu.
Susidrumstė jūrės marės, 
Ir išmetė bausų smaką, 
Visaip svietą kankinantį, 
Gyvus žmones prarijantį.
Dabar jau visas miškas su

skambo, nes visi užtraukė 
bendru choru:
Ir perdūrė smakui žandą, 
Ir atsukę velniui sprandą. 
Išvadavo šventą Paną, 
Nuo prapulties ją atgavo.
Linksminkitės grecijonai, 
Duokit garbę didžiam Ponui. 
Jogei Dievas yr teisingas, 
Našlaičiams mielaširdingas.
Tu, švents Jurgi, tai pada

rei,
Dievo valią, kad ištarei, 
Idant žmones išgelbėtum, 
Ir tą smaką sunaikintum.
Nors giesmelė nebuvo dar 

baigta, bet jau pradėta skir
stytis į namus. Skirstantis 
atskirais takais, visos pagi- 
rės dainelėmis ir giesme
lėms nuskambėjo.

Puikus Dainavos kraštas, 
labai jam tinka šis gražus 
vardas.

M. A. Norkūnas.

Dar buvo tamsoka, kai, 
paėmęs pintinėlę, leidaus į 
mišką grybauti. Kol saulu
tė neiškopo virš pušų, buvo 
ramu aplinkui, kas reiškė, 
kad pintinėlės dar nepilnos. 
Tik, štai, sena moterėlė ne
toli manęs užtraukia:
Dieve Aukščiausias, Dieve 

Mieliausias,
Kun Tu sūdysi, kad išrink- 

dysi—
Į vieną vietą iš viso svieto, 
Senus ir jaunus, kas kam 

žadėta.
Visus persudis.

Čia ji sustojo, ir daugiau 
niekas neatsiliepė. Kiek to
liau, jaunas vaikutis, pra
džios mokyklos mokinys, 
pradėjo rusišką dainelę, bet 
ir jam niekas nepritarė. 
Staiga iš toli pasigirdo vi
siems žinomos našlaitės gra
žus balselis:
Aukštas dangus,
Šviesios žvaigždės, 
Tiesus kelias 
Pas mergelę joti.
Ir šiai smagiai dainelei 

atsirado pritarėjų. Visai 
toj miško pusėj, švelnus
terš balselis traukė giesme
lę, tik ne nuo pradžios:
Eina Dangiška šviesybė, 
Eina Išminties Skaistybė. 
Prieš tą Dangaus Karalių 
Pulkim visi ant kelių.

Gal už poros šimtų žings
nių tęsė toliau vyriškas bal
sas:
Eina Dangiškas Valdovas, 
Eina sąžinių Žinovas.
Prieš tą Dangaus Karalių, 
Pulkim visi ant kelių.

Po to ir vėl aplinkui ramu. 
Miško tylą vėl pertraukė 
stiprus vyro balsas, tik ru
siška daina, kuriai vėl nie
kas nepritarė. Mėginta buvo 
keletas liaudies dainelių su
dainuoti, bet kažin kodėl šį 
rytą be pasekmių. Nors pin- 

Itinėlės jau buvo pilnos gry
bų, niekas nesiskubino į na
mus. Kas ant kelmo, kas 
ant pavirtusio medžio susė
dę, dar bandė sudainuoti. 
Viena motinėlė pradėjo:

Nesiartink šventas Jurgi, 
Nebegriaudink man širdies, 
Gana manęs prapuolančios, 
Toj nelaimėj pražuvančios. 
Esmu išduota ant mirimo 
Nuo tėvo ir nuo motinos, 
Kaipo grecijonai sako,
Ant prarijimo baisaus sma

ko.

— Šiais metais ypatingai 
didėja radijo abonentų skai
čius. Balandžio mėnesio 1 d. 
visoje Lietuvoje buvo įregis
truota jau 82,277 radijo abo
nentų. Tad per vieną mėne
sį naujų radijo abonentų 
prisidėjo apie 800. šaulių 
būriams savo namuose leista 
radijo imtuvais naudotis ne
mokamai.

tų gamim
Katoninas ii Tokios operos laikas, 
medvilnę, i|nas prasidėdavo liepos 

isį, 'ir tęsdavosi iki vė- 
rudenio, kol žemė už- 

Dalyviai būdavo visi 
Utojai ir grybautojai, 
i noriu papasakoti apie 
į nepasėkmingą rytą, 
kmingąsias operas ap- 
įi reikėtų gan įgudusios 
Os. Tai buvo rugsėjo 
|ioje. Iš vakaro gerokai 
p. Po pusiaunakčio mi

ros Vartai" žvaigždžių pranašavo 
rizmo dr-j£«|U rytą, 
nius", I. fcl. 
gaikščiųE'l 
kio „Kęsti 
Ruošiamas r 
Vilniaus t! 
leidinys apt 
žino „Vfcl (Tęsinys)

—ŠiųtfL tai jūs, mano brolė- 
tų įmonių Pskutote?! A? Žmonės 
buvo arti!įpranešė, kad jis kelis

— Po Vfc

tas naujų d 
Griniaus X 
minklai”, Iii 
„Vilniaus s 
no „Ošve

varijos";^ 1

rio” Federacijos 1 
:o vadams pa
lose, netoli Šiau- 
13-22 d. ir Aukš- 
io birželio 26 d. 
1. ruošiamos sto- 
jonų sporto va- 
jti rugpiūčio 1-18 
j e taip pat ruo- 
> kursai—stovyk-

patirti, kad šve- 
susisiekimo b-vė rodo, kai j 
Stockholmas - Ry- Lietuvoje!] 
pratęsti ligi Kau-

Marija Aukštaitė

dringais Vieškeliais

buvo arti
čių neįeina Bncius paliko. Todėl at- 
kai, kurie.-P
domim ^Kokius tūkstančius ? — 
lo išpirk f 
Prekybosr 
tų rūmų 'j 
rinktos ū-

au ..

si gailiomis ašaromis ir šir
dis nesiskųs: kur dingot jūs 
kūdikystės ir jaunystės die
nos?

Mergyte, tavo ašaros 
reikšmingos.

Meškų it is.

' — Kražiuose verslininkai 
lietuviai yra užėmę vadovau
jamas vietas visuose vietos 
amatuose ir prekyboje ir pa
vyzdingai aptarnauja visuo
menės reikalus.

laikais, pasirodo, ‘ 
lytas įdomus gy- 
rašinėjimas. Rytų 
specialiai buvo su- 
lietuviai, gudai ir 

os. Be gyventojų 
sinėjami ir jų lai- 
iliai, žemė, miškai 
zatus smulkus kil- 

turtas. Žūstant 
visi tie surašymo 
norėta sunaikinti.

Apsikniaubė tamsioje al
tanoje ant suolelio atramos, 
susitraukė kaip gyvas skaus
mo kamuolys, kentėjo kaip 
sužeistas žvėris, bet dėl jos 
kilo dvasia kaip aras į ne
suvaikomas aukštumas, į ne
aprėpiamus plotus, kur ieš
kojo poilsio dviejų širdžių 
vietelei.

Blanko aušra, iškilo aukso 
kamuolys rytuose; į jo tuš
čias akis žiūrėjo baltos, ryto 
rasomis verkiančios lelijos.

(Bus daugiau)

ko amžiais nebus!... Tu, 
man viena, Klevą! Supranti, 
viena! Viena...

Astumtas pravirko kaip 
vaikas, o ji nuplasnojo sodu, 
tik jos kambario lange suži
bo šviesa.

Atsigręžęs į tą pusę, sura
kino rankas, iškėlė prieš 
dangų, prieš brėkštančią auš
rą, ir dabar ne lūpomis kal
bėjo, bet visa siela, visa šir
dimi, visa esybe, užkimusiu 
skausmu šaukė prie tamsiais 
sodais, pylė tik gamtai savo 
giliausią širdies sopulį:

—Kleopatra . .. Mano sie
los—Siela! Mano Aukščiau
siojo Dievo gražusis Atspin
dy! Suprask mane. Juk tu 
angeliška ir gera. Man vis
ką galėtum atleisti. Bet tu 
nekalta. Tu nieko apie ma
ne nežinai. Tu nežinai mano 
įšliaužusios širdies pro tavo 
tėvo slenksčius, kad amžiais 
tik po tavo kojomis sunyk
tų. Nykstu kaip uždaras 
grabas, džiūstu dvasiniam 
troškuly dėl tavęs, kilnioji. 
Ir tik tu viena galėtum pa
sakyti, ar neliks mano širdis 
įtėkšta į purvą, kuriame tik 
ilgėsiu gyviai sues ir su
naikins. Pasakyk, Kleopat
ra, ar mano viltys tik be
šauksimai, begarsiai trimi
tai, kurių tavo dvasinės 
aukštumos niekuomet neiš
girs ?!. ..

Šilujiškiai nesipiktino. Ap
stojo atvykėlį ratu, pradėjo 
gėdinti. Priekin iššoko die
vobaimingoji Petrienė, ir 
drąsiai pareiškė:

—Bijok, Dievo, žmogeli, ir 
neprašyk, kad tokia Dievulio 
ranka prispaustų. Visi ne- 

i šėme po duonos kąsnelį, po 
i uždaro trupinėlį, o dabar atė
jai už tą viską mums atsi
mokėti?! Senelių prieglauda 
tokio lozoriaus nepriėmė. 
Tad, tik nubučiuok tai sene
liai rankas, o neieškok prie
kabių !

—Tai, mat, martut,—įsi
kišo Subačių senelė. —Kad 
ne mes, tai nei žvakelės ne
būtų prie grabo. Geriau, po
nuli, išmesk kokią šimtinę, 
juk ir mūsų ne iš balos pa
semta.

—A, a, taigi . . . —susigėdo 
atvykėlis ir, apsidairęs į vi
są ratą minios, paklausė:

—O kur jo rūbai?!
—Rūbelius, negina. Ati

duosiu.— Ji dingo valandėlei 
iš minios ir atnešė skarmalų 
krūvelę, sumetė atvykėliui 
ant rankos.

—Tai ir viskas,—išdidžiai 
atsilošė senelė, susijuokė mi
nia, o atvykėlis movė pro 
vartelius ir, įsėdęs į puska- 
rietę, apsuko eržilą, ir nu- 
drožė.

Minia dar vis kieme kle
gėjo, vis nerimavo, piktinosi

ir smerkė tokį nežmonišką 
atvykėlio akiplėšiškumą.

Kleopatra tuo laiku turėjo 
progos viena paklūpoti prie 
Vaišnoro grabo, čia niekas 
nedrumstė šventos tylos, tik 
spragsėjo vaškinės, o tylus 
balto marmuro veidas jau 
nesiskundė sopuliais, nei ne
sišypso jo.

Susikaupė Kleopatra mal
doje. Jos mintys vėl pakilo 
į universales tolumas, o žemė 
paliko pilka savo šešėliais, 
visai pamiršta. Tik kada 
vėl sugužėjo minia į triobikę, 
kada susirikiavo giesminin
kai, tada jinai atsisveikino 
Stelnionienę ir dingo.

Ėjo per pievas dvasioje 
palūžus, beveik susikrimtus. 
Ne dėl Vaišnorėlio mirties, 
bet dėl to savotiško atvykė
lio, kurs savo gobšumu pa
piktino žmonių moralę, kurs 
į šventą šermenų nuotaiką į 
nešė nereikalingas derybas, 
sudrumstė tylą, susikaupi
mą. Jai buvo sunku pagal
voti, kad šis neva Vaišnorė
lio giminaitis net nepažvelgė 
į tą išsikentėjusią, karste gu
linčią skiedrelę, visai juomi 
nesiįdomavo, nepasirūpino, 
tik dėl mažų žemės niekelių 
skaudžiai ir neteisingai įžei
dė geraširdę Stelnionienę.

To viso apgailestavo Kleo
patra. Toldahna vis labiau 
nuo triobikės^girdėjo vis la-

A1

biau gęstančius šiurpulingus 
liūdnos giesmės motyvus, ir 
kažkas raižė širdį, graudeno, 
bet juto atlikusi savo mažu
tę pareigą, paremdama būti
nus artimo reikalus.

Išlėto ėjo taku link žydin
čių dobilų lauko, kur visa 
rausvų ir violetinių žiedų 
plotmė bangavo link tėvelio 
namų sodo.

Čia ją pasitiko Eugenijus. 
Apkabino jautriai jos pečius, 
paėmė smulkutę rankelę į sa
vo delną, kaip relikviją bran
gindamas, nešė prie savo 
krūtinės, ir kalbėjo:

—Prabuvau visą naktį te
rasoje, tavęs belaukdamas. 
Nežinojau, kur dingai?... 
Suskaičiau žvaigždes visam 
akyraty, klausiausi tavo rū
bo sušlamėjimo sodais, ir 
taip buvo ilgu, ilgu .. .

— Broli, Eugenijau, tu 
man keistas. Su tėveliu ma
ne išstūmę iš savo tarpo . . . 
Skaudu ir gaila. Neturiu 
mažiausių teisių namų ap
linkumoj. Ir, dar, tu sakai, 
kad ilgu be manęs. O, ne, 
Eugenijau . .. Ne, ne. Tai 
pasityčiojimas iš vargšės 
našlaitės, kuri nors turi tė
velį, tokį kilnų ir gerą, bet 
tu man jo visą meilę išvogęs.

— Kleopatra! Mieloji! ... 
Sustok! Jei nori, viską pa
sakysiu!... Ak, tik neįtark. 
Nesakyk to, ko nėra... Ir

no senio nešiodavo. Gerai, 
ponuli, atiduosiu tuos rūbe
lius . ..— ir buvo beeinanti 
senelė, bet atvykėlis pareika
lavo liudininkų, ar tikrai jo 
brolėnas buvęs bepinigis.

—Kaip čia įrodysi?—pa
galvojo senelė, aktyvumą pa
juto roželę vartydama Kleo
patra.

—Geriausia galėtų įrodyti 
panelė Klevutė,— parodė į 
Kanklytę Stelnionienė. Tuo 
tarpu pasibaigė giesmė, ir 
pradėjo grūstis žmonės iš 
triobikės į lauką,nes norėjo 
kai kas parūkyti, kai kas pa
sikalbėti.

—Bet, atsiprašau . . . —su
sigriebė senelė, kreipdamasi 
į minią. —Panelę Kanklytę, 
kaipo labai gerbiamą neno
rėčiau įmaišyti. Susiedėliai, 
sveteliai, štai atvyko a. a. 
Vaišnorėlio giminaitis, pali
kimo ieškodamas, — parodė 
senelė šilujiškiams svečią at
vykėlį, kuris įsisprendęs 
rankomis į šonus, pradėjo 
kieme švaistytis, pradėjo 
pulti Stelnionienę, kad ji 
slepianti jo brolėno paliki
mą, kad jis ieškosiąs per 
teismą.

įėjo senelė.
agi pinigų, litų!
i kur jis vargšelis pa- 
|- suaimanavo senelė, 
Idą pajuto daržely sto
ta Kleopatra.
|s nežinote, aš važiuo- 
pieriką, ir man pinigai 
BUkrus reikalingi. Tam- 
|rėtumei neslėpti, sąži- 
I atsiskaityti.
Kiniškai ir atsiskai- 
|— suvirpo senelės lū- 

niaus k^Bplakė širdis. —Kelis 
is Vaišnorėlį kilnojau, 
labagas ant lazdų ne- 
lamas žaizdoti; koje- 
■iglaudžiau. Tik su
kios duonos kąsnelį 
iy atsinešė, o jau apie 
i, tai...
Iturėjo rūbuose susi- 

•I
r

lėlius, gaKiu atiduoti, 
įk sukrittfis, suplyšus 
|lutė. Q! marškinė- 
|a. a. visk laiką ma-

14,307 I 
nuo kitl'j 
429-p$| 
,o darbai 
se dirba 
rius, darn 
apie

čiaus pH 
ninkusū 
dirba 
džiausią 
sudaro' 
kirpėjai-

>s dokumentus be- šaltkal^ 
atsirado žmonių, 
tų dokumentų iš-

Visi tie surašinėji- 
lentai dabar atitin- 
agų perimami, kaip 
istorinę praeities

laikrodini 
_ pra’

tuvoje 
kooperat’ 
apie 9? 
vartos.

Nusižudymo aukos beveik 
visuomet esti prislėgtos, ne
tekusios gyvenimo jėgų, nu
stojusios nervų, energijos, 
liūdnos, neramios, bailios ir 
nusiminusios.

—O. S. Marden.

žodžiui laisvė jaunimas la
bai jautrus: jis nori judėti, 
gyventi, kurti. Bet kas yra 
laisvė, jis dar sunkiai vaiz
duojasi. Laisvė yra teisė ir 
pareiga — individualinė, as
meninė. —A. Smetona.

Visas pasaulis nepalauš 
mūsų taip, kaip mes patys 
palaužiame save, perdaug xi- 
gėdamės tų, kurių mes ne
beturime ir perdaug atsimin
dami. —M. Mitchell.



4 AMERIKA Birželio m. 7 d., 1940 m

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI >
NORWOOD, MASS.

Iškilmingas Bankietas
ALRK Federacijos 10 sky

rius Katalikų organizacijų 
vardu rengia iškilmingą ban- 
-kietą „Darbininko” redakto
riui Antanui F. Kneižiui pa
gerbti, minint jo literatinio 
darbo 25 metų sukaktį. Ban
kietas įvyks sekmadienį, bir
želio 16 d., lietuvių šv. Jur
gio par. salėje, St. James 
Ave., Norwood, Mass. Pra
džia 5 vai. po pietų.

Antanas F. Kneižys yra 
gerai žinomas ne tik Nor- 
woode ar Bostone, bet pla
čiai žinomas visai Amerikos 
visuomenei ir Lietuvoje.

Redaktorius A. F. Knei
žys ne tik redaguoja laikraš
tį, bet daug dirbo ir dirba 
visuomenei, k a t alikiškoms 
organizacijoms ir tautos rei
kalams, tad malonu pagerbti 
asmenį, kuris tikrai vertas 
pagarbos.

Rengimo komisija kviečia 
dalyvauti bankiete ir prašo 
visus, kurie mano dalyvauti, 
pranešti nevėliau birželio 10 
d. Bilietas — vienas dole
ris. T ,

Rengimo Komisijos vardu: 
i V. J. Kudirka,

37 Franklin St. 
Norwood, Mass.

jienė; prie kavos—Agota De
gutienė; prie pieno—Ona Mi- 
liukienė; prie sodės — Jieva 
Vaitulionienė, Stefanija Ba- 
landienė. Prie įvairių darbų 
—Elena Savickienė, Barbora 
Paulikienė, Veronika Akran- 
tauskienė, Antanina Jankū- 
nienė, Magdelena Kirvelevi- 
čienė ir Agota Peckienė.

Ledo prižiūrėtojas: Vincas 
Senkus; ekskursijos turto 
sargas: Kazys Petraitis.

Patarnautoj os: valgykloj e 
Monika Pavalkienė, Stanisla
va Juozapavičienė ir Eleono
ra Žemeckienė.

Svečių tarpe — Vladislava 
Kirvelevičienė, Izabelė Luk
šienė, Karolina Lisevičienė, 
Marijona Vitkauskienė, Jr. ir 
Amelia Merritt.

Prie gėrimų: Domininkas 
Anilionis (užvaizdą), Petras 
Dilkus, Liudvikas Sležys, 
Steponas Pinkevičius; Myko
las Zabita (užvaizdą, II), 
Povilas Kriveckas, Jonas 
Kryžonis, Jonas Gediminas.

Floor - Manager šokiams: 
Edvardas Marcinkevičius.

Muzikos programos vedė
jas prof. Juozas Žilevičius su 
parapijos choru; programos 
įvairumų vedėjas (master- 
of-events) Petras Dilkus.

bažnytinius rubus, šventėms 
puošė gausingai gėlėmis alto
rius, kartais gėles pirko sa
vo lėšomis. Mišių klausy
mas ir dažna Komunija buvo 
jų kasdieninis gyvenimas, 
nors jų niekas neatmena, bet 
jų nupirkta auksinėmis du
relėmis Cimborija ir gyvoji 
lempa prieš altorių dega ir 
už jas kalba. Reikia už jų 
sielas pasimelsti visiems, 
kurie jas pažinojo.

J. K.

vų stoties atidarymas bus 
birželio 30 d.

K. Dryža.
Musų “Vargas”

BAYONNE, N. J.

ELIZABETH, N. J.

Parapijos Ekskursija
Parapijos išvažiavimas 

Roton Point Beach, Conn., 
didžiuliu laivu „S.S. Cler
mont”, įvyks šeštadienį bir
želio-June 15 d., nuo East 
Jersey St. prieplaukos 9:30 
vai. ryte, vasaros laiku (day
light saving time), šokiams 
.gros ankje J ay .a^Muh is 
Continental orkestras, labai 
pasižymėjęs ir svetimtaučių 
tarpe. Parapijiečių dėmesiui 
patariama į šį laivą žiūrėti 
kaipo sąvąjį, nes Parapijos 
vardu buvo pasamdytas ir 
tpdėl galima drąsiai pasi
kviesti savo gimines, drau
gus ir pažįstamus, kartu su 
jais dalyvauti ir kartu žy
miai paremti mūsų prakil
nias įstaigas.

Ekskursijos metu bus pa
siūloma karšti pietūs, tad 
dalyviams nereikės ryšulių 
tampyti, o už 50c galės so
čiai pasimaitinti, štai menu: 
Viralas: Palangos Clam-

Chowder: arba Kap
sų Kopūstai su Griš
kabūdžiu grybais.

Mėsa: Karštas „Roast-Beef” 
a la Kaunas arba Kil- 
basai—Dzūkų stiliaus 
(su kopūstais) arba 

Aukštaičių kumpis su 
Potatoe salad Eliza
beth.

Užsigardžiavimas: Namiškių 
keptas „cake”: arba 
vaisiai; Kava arba 
Pienas.

Parapijos ekskursijos ko
misija savo paskutiniame su
sirinkime birželio 2d. išrinko 
sekančius darbuotojus: pirm, 
kun. kleb. J. Simonaitis, eks
kursijos vadas—kun. Jonas 
Šarnius, ekskursijos bilie
tams: parapijos trustistai: 
Povylas Kirvelevičius ir My

i

KVIETIMAS
Iš minėtų davinių skaity

tojas gali suprasti, kaip pla
čiai ir rūpestingai Ekskursi
jos Komisija darbuojasi, kad 
užtikrintų dalyviams visišką 
patogumą ir progą praleisti 
malonų laiką. Vienok šis pa
sistengimas turi labai rimtą 
tikslą, kad rezultate susida
rytų pakankama parama lie
tuviškoms mūsų įstaigoms, 
ypač Parapijos Mokyklai. 
Todėl kviečiame savo brolius 
lietuvius dalyvauti ir ne tik 
paremti rimtą darbą, bet ir 
pasinaudoti šia proga; o kas 
dar svarbiau—būti dalyviais 
retai šiomis dienomis paste
bimų geros nuotaikos ir 
švelnios dvasios, kuo mūsų 
Ekskursija visuomet pasižy
mėjo praeityje. Esame tikri, 
pasižymės ir dabar. Vien 
tik todėl verta būti dalyviu!

Nuolankiai kviečia visus
Kleb. kun. J. Simonaitis ir 
visa Ekskursijos Kom-ja.

. —Pirma vaikų Komunija 
įvyko birželio 2 d. Ta pro
ga bažnyčia buvo gražiai pa
puošta. Kleb. kun. S. Stonis 
vaikus sutiko ir iškilmingai 
buvo įvesti bažnyčion. Se
serų pranciškonių išmokyti, 
vaikai iškilmingai priėjo prie 
Dievo stalo. Kun. S. Stonis 
pasakė graudingą iškilmei 
pritaikintą pamokslą. Sekan
tieji vaikai priėmė pirmą 
Komuniją: Konst. Gračikas, 
Bernadeta Stasiiriaitytė, Rū
telė šedvydytė, Robertas Mil- 
vidas, Jonas Pietaris, Rober
tas Česna, Edvardas Glen- 
zauskas, Edvardas Stasiulai- 
tis ir Pranas Rice.

—Tą patį vakarą įvyko se
serų suruoštas vaikų paren
gimas. Programa susidarė 
iš 11 punktų. Gerai išmik
linti vaikai atliko puikiausiai 
savo roles. Reikia tik stebė
tis ir gėrėtis vaikų atlik
tomis rolėmis. Tenka tik ap
gailestauti, kad publika la
bai mažai tai įvertino ir ne
skaitlingai atsilankė.

—Birželio 2 d. pakrikšty
tas Laurynas Dimaitis. 
Krikšto tėvai buvo Jonas Di
maitis ir Marijona Dimaitis.

—Gegužės 26 moterystės 
ryšiais mišių metu surišti 
Petras Bočys ir Marijona 
Novickaitė. Daug dalyvavo 
svečių. Linkime jaunave
džiams ilgo ir laimingo su
gyvenimo.

—Laivu ekskursija įvyks 
rugpiūčio 11 d. drauge su 
Jersey City lietuviais. Va
žiuosime į Rye Beach, N. Y.

PHILADELPHIA, PA. '

Baigė mokslą
Visiems žinomų, nuošir

džių lietuvių, Povilo ir Ste
fanijos Biržių dukrelė Luci- 
ja nesenai baigė mokslą vie
tiniame Pennsylvanijos uni
versitete, Bachelor or Arts 
laipsniu. Ji pasiruošusi tęs
ti mokslą toliau. Jos studijų 
tikslas—gauti daktaro laips
nį. Lucija Biržytė studijuo
ja chemiją, širdingai linki
me geriausios kloties.

K. V.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Diena
Šv. Pranciškaus seserų ve

damos akademijos statyba 
smarkiai eina pirmyn. Bet 
dar smarkiau kiltų pamatai 
jeigu netrukdytų lietus. Bet1 
liepos 4 d. numatyta iškil
mingai pašventinti kampinį 
akmenį.

Laukiame liepos 4 dienos, 
nes tai bus viena iškilmin
giausių dienų mūsų sesučių 
ir Pittsburgho lietuvių kolo
nijos istorijoj. Švęsim dvi
gubą šventę—Lietuvių Die
ną ir naujos šv. Pranciškaus 
Akademijos kampinio ak
mens pašventinimą.

Įdomu pamatyti statybos 
vietą, iškastą pamatą, sulie
tą cementą. Kviečiame sa
vuosius atvažiuoti ir smagiai 
savųjų tarpe praleisti dieną. 
Šiemet įvairumų bus dau
giau, negu praeitais metais 
ir tikimės, kad bus daug gar
bingų svečių. Tad eikime vi
si ir padėkime seselėms, ku
rios didžiausiu entuziazmu 
didesnei Dievo garbei ir žmo
nijos gerovei dirba kultūrinį 
bei tautinį darbą.

Lietuvis

Šioje šalyje, kur taip daug 
dejuojama dėl sunkių laikų, 
verta būtų pažiūrėti tam 
vargui į akis ir pamatyti iš 
ko jis tikrai padarytas.

Niekas taip žmogaus būdo 
ir visos tautos nepalaužia, 
kaip savęs gailesys, amžinas 
apgailestavimas, šiais lai
kais, matome daugumą žmo
nių tame paskendusių. Di
džiulė dauguma šios šalies 
gyventojų, randasi kur kas 
geresnėse sąlygose, ne kad 
visi gyventojai kitose valsty
bėse. Dabar, kada Europos 
padangė krauju nudažyta, 
verčia mus pagalvoti, kad 
mes neesame dar tokioje blo
goje padėtyje, kaip galvoja
me. Palyginus su kitų kraš
tų gyventojais, negalime ai
manuoti, dėl neturtingumo, 
’■ii vargingo gyvenimo. Mes 
r me neturtingi tik savo 
N žREJIME. Mes norime tu
rėti visą, ką kits s žmogus 
turi, ir jei mes 
me, tai nusimi-
kad esame vargšai, neturtin 
gi- 
sigalėjimo šauksmas yra pui
ki priedanga, kai reikia grą
žinti skolas, eiti sunkias, ne
malonias pareigas, arba, kai 
ateina laikas ir reikalas pa
aukoti keletą centų bažny
čiai, mokyklai, laikraščiui, 
prieglaudai.

Štai pavyzdys, kurių rasi
me visur: jauna porelė, kuri 
save priskaito prie neturtin
gųjų klasės. Vyras, kaip 
krautuvės pagelbininkas, ne
turėjo laimės su darbu. Žmo
na, savo raštininkės alga iš
laiko šeimą. Jie skolingi, 
beveik, kiekvienam savo pa
žįstamų!. Bet, nežiūrint to, 
jie turi automobilį, išsiunčia 
vaiką atostogoms į kaimą,

/■rgauna- 
saukiame,

Tas neturtingumo, neiš

BALTIMORE, MD.

visą

nėra.

Sekmadienį prasidėjo va
sarinė tvarka bažnyčioje. Su
ma dabar skaityta. Švč. Šir
dies Jėzaus šventė bus penk
tadienį, birželio 7 d.;
dieną bus išstatytas Švč. 
Sakramentas.

Dar karščių šįmet 
Maldininkai gausiai atlanko
bažnyčią. Parapijiečiams lie
tuviams, atlankantiems savo 
bažnyčią, daug žavėjančios 
ramybės įspūdžių. Jėzaus 
Širdies šventė primena 
mums jaunystės maldas Lie
tuvoje, kai prieš 50 metų 
tekdavo su karštomis meilės 
ašaromis skaityti Saldžiau
sios Širdies Jėzaus litaniją 
už atgavimą lietuviškos 
spaudos. Ir dabar reikia 
maldauti Lietuvai neliečia
mybės.

Ruošiama pirma kelionė

Joana Briedytė po opera
cijos sveiksta ir jau parvež
ta į namus, 5936 Washington 
Ave., pas tėvus. Po opera
cijos jai teko išgulėti nepasi
judinant apie 4 savaites. Ji 
yra pasižymėjusi valgyklų 
vedėja, baigusi specialią mo
kyklą Washingtone. Ji yra 
gydytojo J. Čeledino priežiū
roje. Briedytė ir jos namiš
kiai labai dėkingi gydytojui 
už nuoširdų ir sumanų gydy
mą. Šių žodžių rašytojas lin
ki ligonei greitai pasveikti ir 
grįžti prie savo mėgiamo 
darbo.

Joanos tėvai, Juozapatas 
ir Veronika Briedžiai, yra 
šv. Kazimiero parapijiečiai, 
Kat. Susivienijimo nariai, 
katalikiškų organizacijų rė
mėjai.

Dėmesio! Braškės (straw
berries) seselių sode jau rau
donuoja. Birželio 9 d., atei
nantį sekmadienį, einam visi 
į seselių pranciškonių parką 
pasiskanėti pirmomis metų 
uogomis. Kviečiame visus į 
braškių festivalą. Prasidės 
trečią valandą popiet gra
žioj, lygioj pievelėje.

Po bankietėlio bus korta- 
vimas. Visus maloniai pri
imsime. Rengėjas.

JERSEY CITY, N. J.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos vaikučių mokyklos 
grupė priėjo prie pirmos Šv. 
Komunijos. Per mišias kle
bonas pasakė atitinkamą pa
mokslą.

Šį sekmadienį, birželio 9, 
mūsų parapijos choras išpil
dys muzikalę dalį progra
mos per lietuvių radijo va
landą, kuri yr transliuojama 
iš vietinės stoties WHOM 
kas sekmadienio rytą 9 vai.

kolas Beržanskis, drauge ir 
prof. Žilevičius.

Įžangos kontrolė: Kazys 
Bernotas, Kazys Kakštas, 
Kazys Petraitis, Mykolas 
Peckus, Sr.

Uždandžių kasa: Zofija Ci- 
baičiūtė su Albina Jankaus
kaite; Teresė Pečiukaitė su 
Albina Butkiūte.

Valgių rinkimo komisija: 
Aleksandra Karvojienė, Elz-
bieta Liutvinienė, Marijona 
Kuniutienė ir Marijona Ge-

prie Motinos Elzb. Seton ka
po, į Emmitsburg, Md., bir
želio 23 d.; vadovaus kun. L. 
J. Mendelis. Bilietai $1.50. 
Kai dabar lietuvių siuvėjų 
dirbtuvės mažai turi darbų, 
tai ir bilietėlis sunku įsigyti, 
tad verta savo bažnyčioje 
prie naujos šventosios pasi
melsti. Yra ir mūsų tautos 
pasišventėlių Dievui ir Baž
nyčiai, ir jų kapai verti at-

Albertas Burba ir Amelija 
Požėlaitė, „Amerikos” skai
tytoja, susituokė šv. Kazi
miero bažnyčioje. Mišias at
laikė ir Moterystės sakra
mentą suteikė giminaitis 
kun. Ig. Valančiūnas. Paly
dovais buvo EI. Geležinytė 
su J. Kazlausku ir EI. Ur
bonaitė su Jul. Kvietkum. 
Pokylis įvyko pas Urbonus. 
Linkime lamingo gyvenimo.

Metinė parapijos ekskursi
ja įvyks rugpiūčio 11 d. į 
Rye Beach. Bilietai jau pla
tinami.

Nuolatinė novena prie Šv. 
Onos kas antradienio vaka
rą: lietuviškai 7:30, angliš
kai 8:15. J.

imienė.
eimininkės: prie Chowde- 

rio—Juozapina Norbutienė ir 
Viola Norbutaite; prie ko
pūstų — Aleksandra Karvo-

lankyti. Saldž. Širdies kapi
nėse guli dvi sesutės Krikš
čiūnaitės, Jieva ir Ona, visą 
savo jaunystę pašventusios 
Baltimorės bažnyčiai, dau
giau kaip per 40 metų tvar
kė kleboniją, švariai laikė

Namų savininkai turėtų 
prašalinti nevykusį paprotį: 
išeidami iš namų palieka 
prie durų kortelę, pranešda
mi, kad nieko nėra. Įvairūs 
valkatos tai pastebėję pasi
naudoja ir iškrausto namus. 
Reikėtų būti atsargiais ir jo
kių kortelių prie durų nepa
likinėti.

' Visiems žinoma Camden 
lėktuvų stotis panaikinama 
ir perkeliama visas lėktuvais 
susisiekimas į Philadelphią, 
pietinėje dalyje, arti laivyno 
vietos. Galutinis šios lėktu-

THOMPSON, CONN.

Naujos Anglijos Lietuvių 
Diena įvyks liepos 4 dieną 
Marianapoly. Organizuojama 
labai įdomi ir įvairi progra
ma. Susidomėjimas didelis.

10 vai. (vasaros laiku) 
bus pamaldos. Šv. Mišias 
laikys J. E. Vyskupas Petras 
Būčys, Marijonų Vienuolijos 
Generolas. Per šv. Mišias 
giedos jungtinis choras, diri
guos muzikas Jonas Čižaus- 
kas; vargonuos brolis Jonas 
Banys, M.I.C.

Tuojau po pamaldų visi 
choristai turi vykti į salę ge
neralinei praktikai. Daly
vavimas būtinais.

Visi chorai fįuri būti tin
kamai pasirūkę sugiedoti

Lietuvos ir Amerikos him
nus.

Kaip visuomet, taip ir 
šiais metais yra organizuo
jama mėgėjų valanda. Tai 
puiki proga ir didelė parei
ga visiems pasirodyti su sa
vo gabumais: solistams, mu
zikams, deklamatoriams ir 
kitiems. Šios programos ve
dėjas bus kun. Pr. Strakaus- 
kas. Visi, kurie tos mėgėjų 
valandos programoje daly
vaus, dalyvių sąstatą ir pasi
ruoštus išpildyti dalykus tu
ri

puikiai visi rengiasi, žmona 
praleidžia 8 dol. į mėnesį, tik 
plaukų sutaisymui. Aišku, 
jie nėra vargšai, neturtingi. 
Jei jie būtų priklausę prie 
neturtingų klasės 20 ar 30 
met. atgal, tai jie geriau ap
sieitų be visų ištaigingų da
lykų, vietoj, kad būtų kam 
nors skolingi.

Šeštadieniais, skautai 
stengiasi suorganizuoti, bū
rius berniukų, mergaičių pa
sivaikščiojimui į laukus, bet 
visos pastangos veltui. Nes 
šeštadienis, tai diena, kada 
vaikai eina į kinus, teatrus, 
priskaitant ir tų vaikus, ku
rie gyvena iš pašalpos.

Nuo 1932 met. amerikie
čiai, 30% mažiau beaukoja 
bažnyčioms, 29%—prieglau
doms, 18%> — mokykloms. 
Bet, tuo pačiu laiku, išlaidos 
ištaigingiems dalykams, kaip 
teatrams, automobiliams, ci- 
garėtams, svaigiems gėri
mams, brangenybėms ir kt., 
pakilo nuo 25% iki 317%.

Prieš 30 met., netik kad 
žmonės turėjo mažiau tų luk- 
suso priemonių, bet, dažnai, 
trūkdavo reikalingiausių da
lykų, ir jie savęs neskaitė 
vargšais, neturtingais. Prieš 
30 met. neturėta nei elektri
nių šaldytuvų, nei tiek auto
mobilių. Daugumas turėda
vo tik po 2 poras batų: kas
dienius ir šventadienius. Se
zoniniai darbai dar blogiau 
eidavo kaip dabar. Taip pat 
reikėjo mokėti mokesčius, 
pirkti anglius, atsilyginti 
daktarui, bet, anais laikais, 
niekas nesijautė esąs netur
tingas.

Vartojimas aliejinio žibin
to, neturėjimas automobilio, 
kailinių, ar pusmetinio su
šukavimo, dar nėra vargin
ga, neturtinga padėtis. Gy
venimas rūsyje, sandėlyje, 
neturėjimas pieno savo kūdį-

800 žmonių. Taip pat did 
pasisekimą turi pradėt 
praktikuoti skrajojanti v 
gykla. Darbo Rūmai, no 
darni patarnauti tiems, I 
rie negali pietų pertraul 
metu valgykloje valgyti, p 
dėjo pietus pristatinėti 
darbavietes. Pirmąją die '''So jškil- 
pietus pristatinėjanti (sk „ u0;i,h 
jojanti) valgykla išvežk 
100 pietų. Norinčių pie 
įmonėse gauti bematant ; 
sirašė apie 700 darbininkt 
jų skaičius kasdien didi•

Nuo gegužės 1 d. pie' 
iš vežiojami sunk vežinu 
supilti tam tikruose ten 
suose (neatauštamuose į 
duose), kurie iš valgyklos 
vežant užplombuojami. I 
kurie tėvai į įmones pietų 
pasikviečia ir vaikus. La 
dažnai pietus paėmęs dar 
ninkas pavalgo su visa s 
ma. Šitaip daro tie, ku 
namuose pasilikusiems 
kams nėra kas pietus išv 
da. Pietūs, pristatant į įi 
nes, kaštuoja tik 65 centž

JOS ZIb
ĮTEKTAS
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įamieros ir 
akte. Jilan- 
3 auklėjimo 

apyvar $ sociologi-

pranešti šiuo adresu:
Br. Jonas Banys, 
Marianapolis College,

Thompson, Conn.

HARRISON, N. J.

100 Metų Sukaktis
Praeitą savaitę šis miestas 

šventė savo 100 metų sukak
tį. Šia proga miesto komite
tas sutvarkė įvairias progra
mas miesto gyventojams do
vanai. Gegužės 29 d. daly
vavo ir lietuviai. Šį vakarą 
sudarė tautinės grupės: lie
tuviai, airiai, lenkai ir italai. 
Programą tvarkė p. Busch.

Airiai gražiai pašoko, dai
navo grupė ir solistai. Len
kai taipgi turėjo spalvotą 
šokėjų grupę, vad. Sally Do- 
narovich. Pošokus vieną šo
kį, pora šokėjų išėjo nuo es
trados į publiką ir atsivedė 
mayorą, kuris trumpai pa
kalbėjo apie lenkų likimą.

Lietuviai sekė lenkus. Šią 
grupę sudarė Mot. Sopulin
gos par. choras, vad. muz. 
F. Hodelio ir Brooklyn© Ly- 
raičių šokėjų grupė. Po lie
tuvių sekė italai.

Lietuviams užbaigus dainų 
ir šokių programą, visi buvo 
pakviesti dalyvauti choristų 
surengtoje puotoje, kuri įvy
ko šv. Vardo salėje, Kearny. 
Jaunimas gražiai pasilinks
mino.

Publikos buvo keli tūks
tančiai. Visi labai mėgo lie
tuvių programos dalį. Žiū
rovų tarpe buvo ir kun. kleb. 
L. Voiciekauskas. Visais at
žvilgiais programa buvo sėk
minga. Rep.

bliauskas, ] 
Milinavičiūti 
L. Rapkausl 

Vaidinimo 
lankė apie 3' 
nimo darbas 
tas. Tai p 
daugiau dirt 
kun. V. Ma 
suburti mūs 
nuomenę išį 
kiškam ir 
bui. Gražia

25 METI

— Praeitų metų rugsėjį 
d Kaune įsisteigusi koope 
tinių organizacijų akc 
bendrovė „Sodyba” per 
pilnus keturis mėnesius 
siekė gražios < x „ 
„Sodybos” tikslas išnauč Garšvaitė uni- 
Lietuvoje auginamų vaii ’Bachelor of 
uogų ir vaistažolių der 1 SveMnda- 
Obuolius ji supirkinėja s įnirę, linkime 
ir perdirbimui. Viso obu( jaaųpasise- 
pernai rudenį b-vė spėjo ::įe darbo sri- 
pirkti už 450,000 lt. U 
pernai supirko per 43,000 -— 
logramų. Įvairių vaistaži KNYGUTĖS 
b-vė supirko 8,628 kilog \AMOS 
mus už 33,000 litų. Bene -
ve turi įsirengusi marmel 'ią už New 
skyrių ir obuolių džiovy 
Bendrovės pagrindinis ki 
talas yra vienas milijo 
litų. F ’ 
37,633 litų grynu 1939 m 
pelnu, šiems metams są ifoygldaini- 
ta priimta 1,378,000 lt. 
tokią sumą numatytą 

kiui arligoniui, jau tikrai "duoti prekių.
yra neturtingumas. Didžiau
sia nelaimė yra tame, kada 
jau žmogus nežiūrint ką jis 
turi, JAUČIASI neturtingas. 
Tas, ir beprasmis skūpumas 
aukštesniems tikslams, vien 
dėl išorinio pasirodymo, ro
do dvasią esant palaužtą.

Šitą „neturtingumo”, „ne- 
išsigalėjimo” ligą, galima 
pašalinti tik tada, kai sura
sime kitą dievaitį, vietoj 
„gražaus automobilio”; kitą 
džiaugsmą vietoj brangių pa
silinksminimų, ištaigingų rū
bų.

DARBININKAMS STEIGIA
MOS PIGIOS VALGYKLOS

Kaunas. — Darbo Rūmuo
se buvo atidaryta valgykla 
darbininkams. Pirmąją die
ną buvo išduota tik apie 110 
pietų. Tačiau valgytojų kiek
vieną dieną daugėjo ir šiuo 
metu Darbo Rūmų valgyklo
je kasdien pietauja apie 550 
žmonių. Skaičius kasdien di
dėja. Atrodo, kad netrukus 
šios valgyklos lankytojų 
skaičius priartės tūkstantį. 
Darbo Rūmų valgykloje pie
tūs pigūs sotūs ir higieniškai 
pagaminami iš šviežių pir
mos rūšies produktų. Mėsą 
šiai valgyklai pristato „Mai
stas”, duoną — „Parama”, 
daržoves ūkininkai. Sriubos 
ir duonos valgykloje gali 
valgyti kiek tinkamas. Dar
bo rūmų valgyklą lanko ne 
tik darbininkai. Čia užsuka 
papietauti studentai, moks
leiviai ir tarnautojai. Pie
tūs prasideda 12 vaL, o bai
giasi apie 5 ar 6 vai. Darbi
ninkai valgykla labai paten
kinti ir daugelis pageidauja, 
kad tokių pigių valgyklų bū
tų įsteigta ir kituose 
rajonuose.

Artimiausiu laiku 
valgyklos numatoma
ryti Petrašiūnuose ir Vili
jampolėje, o vėliau ir kitose 
vietose. Vilijampolėje bus 
žymiai didesnė valgykla. Jo
je kasdien galės pietauti 700-

miesto

tokios 
atida-

Birželio J 
„siurprizo” 
Levanavičia 
gyvenimo 2 
proga. Pu< 
muose, 69- 
Maspethe; 
draugai. r 
dalyvavo ir 
gietės. K. I 
tė vakaro v 
tienę.

Visi drai 
mi nuošird 
Levanaviči: 
tų ir daug

mes Lietuvių

itsiskaitė se-
Balansas suvestas!^ „Ameri-

Jonė Žukaus- 
1-Kalėdienė; 
Mienė; po

— Geležinkelių admi IVarnis, 0. 
traeija nusprendusi netru Mockevičius, 
perstatyti geležinkelio t 
per Vilnelę ir pagrindi 
remontuoti Vilniaus gele 
kelio stotį.

— Susisiekimo Minisl 
ja netrukus ketina pirkt •’'ame širdim 
keleivinius lėktuvus, k 
bus naudojami keleivių s 
siekimui. Lėktuvai būsią 
jų motorų.

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor]

NOTICE is hereby given that Licel 
GB 17260 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section: 
the Alcoholic Beverage Control Law 1 
Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed off 
mises.

Bay

VISI Į
PI

penk
7 d.,

.Gimis, C. Mi- 
Stankus, P. 

‘ Yuška, J. 
Brigaitis, G. 

Sadauskas.

šį 
June 
užkandžių 
mo vakare 
rų Sąjung 
reiškimo 
Kiekvienas 
įvairiausių 
Ii n k s m ( 
smarkiai 
naus aluči 
smagau 
pelnas ski 
Naujų Pa 
žanga tik 
8 vai. vai 
si. Seni 
užtikrinta 
skaniais 
mas.

CHO

PILIS”

i šv. Jurgio 
3o vaidintojų 
3 5 veiksmų 
■Pilis”. Veika- 
javaidinti, bet 
Į vaidintojai 

•m i ir galėjome 
'i darbo vai-

th

MEYER LEWENTIIAL J 
(King J)

Ridge Ave., Brooklyn,j

is hereby given that 
has been issued to the

118

NOTICE 
RL 7160 
to sell beer, wine nnd liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Beveraf "TOS 
trol Law at 752 Flushing Ave.. Boro _____
Brooklyn, County of Kings, to be co 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL. Inc.; 
752 Flushing Ave., Brooklyn,5

NOTICE is hereby given that Licen 
EB 3186 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section J 
the Alcoholic Bevearge Control Law i 
Palmetto St.. Borough of Brooklyn, ‘ 
of Kings, to be consumed on the pi 

HENRY HOFFMAN
373 Palmetto St.. Brooklyn;

NOTICE is hereby given that Licel 
RL 7381 has been issued to the und< 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Bevcraj 
trol Law at 247 DeKalb Ave., Borq 
Br<x>klyn, County of Kings, to b< 
sumed on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR J 
217 DeKalb Ave., Brooklyn

jidino Petras 
Wporyte, P. 
^Vaičiūnas, O.

unde A B. Gerksky

Angelų 
choras i 
geg. 26 c 
kėms: p. 
kienei, D 
d-jos vyr 
vaškiui, 
kaliūnui, 
kitiems, 
rie kuo 
šio parer 
nimais a

Ypatir 
J. Aleks 
stengėsi 
ti, bet g 
nio vak: 
gražią j

■IS ISfARI

NOTICE is hereby given that Licel 
RW914 has been issued to the undt 
to sell beer nnd wine at retail un 
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 1118 Myrtle Ave., Bor
Brooklyn, County of Kings, to IS 
sumed on the premises.

WILLIAM KAUFIIOLZ I 
1118 Myrtle Ave. Brooklyn,!

B. J. SHmONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — j
BALZAMUOTOJ A8

Laisniu 
ir

lew Yor 
.rsey valst

John Street, 
Harrison, N. J.i

310

* įvairius rakandus 
iomis Pasirinkimas
SETS — PARLOR 
-KITCHEN SETS 
L MATRASAI IR

Jo CHAIR CORI
|i\1 rakandų
I NT- PETRAITIS, Biznit

land street,
R Tel. EVergreen 7-f



-------------

Birželio m. ų,

Žmona 
esį, tik 
Aišku, 
irtingi. 
ję prie 
ar 30 

iau ap- 
igų da- 
ų kam

autai i 
)ti, bū- ; 
ičių pa
tus, bet 
ii. Nes 
i, kada 
teatrus, 
tus, ku- 
)S. 
nerikie- 
eaukoja 
irieglau- 
ykloms.
išlaidos 

ras, kaip 
ams, ci- 
s gėri- 
s ir kt., 
•17%. 
‘tik kad 
u tų luk- 
, dažnai, 
.usių da- 
neskaitė 
is. Prieš 
i elektri- 
iek auto- 
; turėda- 
itų: kąs
nius. Se- 
' blogiau 
Taip pat 
okesčius, 
tsilyginti 
s laikais, 
ąs netur-

ouu žmonių, —
lasisekimą 
iraktikiioti^J 
?ykla. Darboj 
darni patarnauti 
rie negali piet^ 
metu valgykloje, 
dėjo pietus 
darbavietes, 
pietus pristatę 
jojanti) valgyį 
100 pietų. Not 
įmonėse gauti 
sirašė apie 700 i 
jų skaičius

Nuo gegužės 
išvežiojami so: 
supilti tam 
suose (neat 

' duose), kurieij 
vežant užplok 
kurie tėvai į įg 
pasikviečia ii 
dažnai pietus 
ninkas pavalgę 
ma. Šitaip 
namuose 
kams nėra 
da. Pietūs, Įį 
nes, kaštuoja tį

ETOS ŽINIOS PRAMOGOS
si vyrai ir jaunimas prašomi 
nepamiršti—ateiti susirinki- 
man ir prisidėti prie Kris
taus Kareivių. Nesigėdyki
te ! Dievulis drąsius myli!

ličiui
ISTRO

SUTEIKTAS 
LAIPSNIS

4 d. Columbia uni- 
mokslo metų iškil- 

užbaigtuvėse įteikti 
baigusiems diplo- 

bia univ. baigu- 
je yra ir Anice- 
Lietuvos gene- 

attache. Jis 
ekonominių mokslų 

ir parašė veikalą apie 
ekonominio gyveni- 

A. Simučiui 
ekonominių mokslų 
laipsnis. Jo veika- 

, bus išleistas

mutis, Lie 
konsulato

itatymą

knyga.
naują Magis- 

jam sėkmingospas2į nkime

UNIVERSITETĄ

bliauskas, P. Jakaitis, EI. 
Milinavičiūtė, J. Damušis ir 
L. Rapkauskaitė.

Vaidinimo pasižiūrėti atsi
lankė apie 300 asmenų. Jau
nimo darbas puikiai įvertin
tas. Tai paakstinimas dar 
daugiau dirbti. Visi įvertina 
kun. V. Masiulio pastangas 
suburti mūsų parapijos jau
nuomenę išganingam katali
kiškam ir lietuviškam dar
bui. Gražiausio pasisekimo.

J. Dr.

AMERIKOS” PATALPŲ FONDUI 

Penktadienį

Birželio - June 7 d., 1940
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 25c.

Rengia Moterų Sąjungos 29 kuopa.

Sekmadienį, po vakarinių 
pamaldų, bus gyvojo Rožan
čiaus draugijos susirinkimas 
parapijos salėje. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Svarbu.

25 METŲ SUKAKTIS

artimi

aio žibin- 
:omobilio, 
tinio su- 
i vargin
ais. Gy- 
sandėlyje, 
avo kūdi- 
au tikrai 

Didžiau- 
me, kada 
nt ką jis 
turtingas, 
skūpumas 
ims, vien 
iymo, ro- 
laužtą. 
mo”, „ne- 
, galima 
kai sura- 

tį, vietoj 
lio”; kitą 
rangių pa- 
igingų TŪ

— PraeitijEf 
d. Kaune įsiu
timų organic 
bendrovė, 
pilnus keturisj 
siekė grašis 
„Sodybos” 
Lietuvoje ai£ 
uogų ir vak 
Obuolius ji t 
ir perdirbimui 
pernai rudenį 
pirkti už 
pernai supirko: 
logramų. 
b-vė 
mus už 
vė turi įsirengi 
skyrių ir 
Bendrovės 
talas 
litų.
37,633 litų grp 
pelnu. Šiems 
ta priimta U? 
tokią sumą e 
duoti prekių

5 d. New Yorko 
baigė Anita R. 
brooklyniečiams 

Kazimieros ir 
duktė. Ji lan- 

auklėjimo 
mokyklos sociologi- 
ų. A. Garšvaitė uni- 
baigė Bachelor of 

laipsniu. Sveikinda- 
ą Bakalaurę, linkime 

daug gražių pasise- 
je darbo sri-

•sitetą bau 
aite, broc 
žinomų K: 
Garšvų du 
niversiteto

Birželio 1 dieną suruošta 
„siurprizo” puota ponams 
Levanavičiams, jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakties 
proga. Puota įvyko jų na
muose, 69-34 Grand Ave., 
Maspethe; surengė
draugai. Tarp kitų svečių 
dalyvavo ir 24 kuopos sąjun- 
gietės. K. Dumblienė persta
tė vakaro vedėją p. Adomai
tienę.

Visi draugai ir jų pažįsta
mi nuoširdžiai linki ponams 
Levanavičiams ilgiausių me
tų ir daug laimės ateityje.

Ten Buvęs.

VISI Į UŽKANDŽIŲ 
PRAMOGĄ

KNYGUTES
PLATINAMOS

penktadienį, birželio-
7 d., dalyvaukime visi

STEIGIA-
,GYKLOS

>o Rūmuo- 
, valgykla 
rmąją die- 
k apie 110 
/tojų kiek- 
ijo ir šiuo 
i valgyklo- 
a apie 550 
rasdien di- 
1 netrukus 
iky tojų 
tūkstantį, 

ykloje pie- 
higieniškai 
viežių pir
itų. Mėsą 
tato „Mai- 
„Parama”, 
i. Sriubos 
kloję gali 
imas. Dar- 
į. lanko ne 
Čia užsuka 
tai, moks- 
ojai. Pie
vai., o bai- 
ral. Darbi- 
įbai paten- 
pageidauja, 
ilgyklų bū
tose miesto

tracija 
perstatyti geld 
per Vilnelę ii 
remontuoti VL 
kelio stotį.

ja netrukusia 
keleivinius lit 
bus naudojami 
siekimui.
jų motery.

Wholesale

NOTICE is herebj (* 
GB 17260 has bas
to sell beer at rtd: 

the Alcoholic Berate 
Bay Ridge Aw, B«c 
ty of Kings, to h * 

mises. _
MEVEBU' 

118 Bay Ridge Aw. J

NOTICE is hereby 
RL 7160 has bee a* 
to sell beer, wire c 
Section 107 of the 
trol Law at 75! W 
Brooklyn, Comity i - 
on the premises.

ALBE BAJ i 

752 Flushing An,

NOTICE is het* H 
EB 3186 has heal* 

to sell beer it rat ‘ 
the Alcoholic Be*1 
Palmetto SL, BcwS 
of Kings, to be

HEXBI •• 
373 Palmetto St

NOTICE is henby ' 
RL 7381 has te* 
to sell beer, winetf 
Section 107 of tk ' I 
trol Law at 21' It,I 

Brooklyn, Comity " 
sumed on the

S. & G. RErTAU- l 

247 DeKalb Aw,

NOTICE is ha*' 
RW914 has bea** 
to sell beer ml J* 
tion 107 of the b® 
Law at 1148 IC. 
Brooklyn, CweU r. 
sumed on the 

war 
1148 Myrtle An J

Tel. Hi

iku 
ima 
se ir Vili- 
.u ir kitose 
polėje bus 
ilgykla. Jo- 
ietauti 700-

tokios 
atida-

ŽAIDIMŲ IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS 

Sekmadienį

Birželio - June 9d., 1940
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

207 York Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 25c.

Rengia Moterų Sąjungos 35 kuopa

RENGĖJOS VISUS MALONIAI KVIEČIA DALYVAUTI

Parapijos laivu ekskursija 
įvyks birželio 16 dieną į Rye 
Beach. Laivas išplauks iš 
Metropolitan Ave., Brooklyn 
prieplaukos apie 10 vai. ry
to. Bilietai smarkiai parda
vinėjami, 
augusiems 
60 centų.

Bilietų kaina: su- 
$1.00, o vaikams

mėnesį ŠventojiBirželio
Valanda bus kiekvieną penk
tadienį, 7:30 vai. vak. 
pamaldų įvyks Kryžiaus 
likvijų adoracija.

CHORO VAIDINIMAI

Po 
re-

draugiškai su choristais pa
sišnekėjo, pavaišino, pado
vanojo kiekvienam atvežtą iš 
tėvų žemės Lietuvos dainų 
knygutę „Lėkit Dainos”.

Džiugu, kad choro darbas 
labai maloniai sutiktas.

Prasčiūnietis.

ŽMOGŽUDŽIŲ LIZDAS

Conn. Išvažiavimą iš Broo
klyn© ruošia „Amerika”. Lai
vu plauks ir Elizabeth’© lie
tuviai. Bilietas 1 dol., vai
kams 50 centų.

GREAT NECK, N. Y.

trumpą laiką už New 
Apylinkės Lietuvių 
laimėjimų lakštelių 

jau atsiskaitė se- 
nuoširdūs „Ameri- 
uliai: 6 knygutes— 

tienė; 5 knyg.—daini- 
artistė Jonė Žukaus- 
4 knyg. — Kalėdienė; 
. — A. Tvaskienė; po 

: M. Varnis, O.
A. Mockevičius, 

, J. Girnis, C. Mi-
A. Stankus, P. 

, A. Yuška, J.
B. Brigaitis, G. 
J. Kazlauskas.

tariame širdih- 
ačiū.

gaus 
prie 

galės 
ska-

knygutę 
lene, A 
slosky, J

son

įkas
ems

PILIS

fcelio 2 
5YA jaujaunimo vaidintojų 

suvaidino 5 veiksmų 
„Rytų Pilis”. Veika- 

suvaidinti, bet 
jaunieji vaidintojai 

dirbo ir galėjome 
ti jų darbo vai-

'džiai

mis

vaidino Petras 
O. Kanaporytė, P. 

, Al. Vaičiūnas, O. 
įskaitė, B. Gerksky- 

, J. Vriu-Bakanauskas

Šį 
June 
užkandžių ir pasilinksmini
mo vakare, kurį ruošia Mote
rų Sąjungos 29 kuopa, Ap
reiškimo parapijos salėje. 
Kiekvienas atsilankęs 
įvairiausių užkandžių, 
linksmos muzikos 
smarkiai pasišokti ir
naus alučio paragauti. Visas 
smagaus pasilinksminimo 
pelnas skiriamas .Amerikos’ 
Naujų Patalpų Fondui. Į- 
žanga tik 25 centai. Pradžia 
8 vai. vakare. Kviečiami vi
si. Seni ir jauni. Visiems 
užtikrintas geras laikas ir 
skaniais valgiais pavaišini
mas.

Brooklyno prokuroras Wil
liam O’Dwyer nuo pat šių 
metų pradžios energingai pa
siryžo sunaikinti žmogžudžių 
lizdus, kurių dalyviai žudy
davo už bet kokį atlyginimą 
įvairius asmenis. Jam pavy
ko išaiškinti visa gauja 
žmogžudžių, kurie nužudė 
per 50 asmenų. Du pikta
dariai jau nuteisti mirties 
bausme. Kiti laukia savo ei
lės.

Prokuroras O’Dwyer yra 
buvęs policininkas, kurio pa
reigas eidamas baigė teisių 
mokslus ir tapo advokatu. 
Prieš išrinkimą prokuroru 
jis buvo miesto teisėju.

Jau girdėti, kad daugelis 
mūsų važiuos birželio 16 d. 
su Maspetho par. ekskursija 
iš Metropolitan uosto. Ren
giamasi iš čia važiuoti už
sakytu autobusu? Laivas 
plauks į Rye Beach. Važiuo
tojus sudaro jaunimas ir vy
resnieji.
anksto nusipirkti bilietus, 
kurių
Radzevičių ar Vasiliauską.

Vietinis.

Svarbu visiems iš

reikalu pamatykit

SUSITIKIM SEKMADIENĮ

CHORO PADĖKA NEPAMIRŠKITE

Angelų Karalienės parap. 
choras nuoširdžiai dėkoja 
geg. 26 d. vakaro šeiminin
kėms: p.p. Želvienei, Ostei- 
kienei, Dulkienei, šv. Vardo 
d-jos vyrams už darbą (Pus- 
vaškiui, Žemantauskui, Mi- 
kaliūnui, S. Aleksiūnui) bei 
kitiems, žodiu, visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie* 
šio parengimo: darbu, garsi
nimais ar dalyvavime.

Ypatingas ačiū kleb. kun. 
J. Aleksiūnui, kuris ne tik 
stengėsi tą darbą palengvin
ti, bet geg. 28 d. (antradie
nio vakare) surengė chorui 
gražią puotą. Čia klebonas

Šį sekmadienį, birželio- 
June 9 d., šv. Jurgio parapi
jos salėje, 207 York St., į- 
vyks visų laukiamas žaidimų 
ir laimėjimų vakaras, kurį 
rengia Moterų Sąjungos 35 
kuopa, skirdama visą gautą 
pelną „Amerikos” Naujų 
Patalpų Fondui. Laimėto
jams paruošta daug vertin
gų, naudingų dovanų. Kas 
atsilankys, tikrai nesigailės. 
Ir juokų turės ir dar dovanų 
laimės. Nuoširdžiai kviečia 
visus sąjungietės. Pradžia 7 
vai. vakare. Įžanga labai pi- 

sek- 
. šv.

gi, tik 25 centai. Tad šį i 
madienį vykstame visi į 
Jurgio parapijos salę!

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!
BRONX, N. Y.

mišias, 
sutuokė 
su An-
Jauna-

Laisniud1
ir New'

Įarduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

•EDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO
'OUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

GRAMO CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

09 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Šį sekmadienį, birželio 9 
d., 7 vai. vak., šv. Jurgio par. 
salėje, 207 York St., įvyksta 
Moterų S-gos 35 kuopos ren
giama smagi laimėj imų-žai- 
dimų pramoga, kurios pelnas 
—„Amerikos” Patalpų Fon
dui. Bilietas tik 25c.

Visi „Amerikos” draugai 
kviečiami atsilankyti. Sąjun- 
gietės pasiruošusios maloniai 
priimti.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Ateinantį sekmadienį, 9 
vai. mišių metu, Šv. Vardo 
draugija eis bendrai prie Ko
munijos. Visi nariai, ypač 
jaunimas, turėtų eiti kartu 
su suaugusiais. Tuoj po mi
šių, apie 10 vai., bus šios 
draugijos susirinkimas. La
bai svarbu, kad kiekvienas 
narys atsilankytų. Be to, 
primenama mūsų parapijos 
jaunimui, kad pažadais nie
kas negyvena, reikia ir dar
bo, o tas darbas, tai pažadų 
išpildymas, p r i s i r a šymas 
prie Šv. Vardo draugijos. Vi-

Tel.: EVergreen 7-1645

Skorupskio vestuvės
Birželio 1 d. Bronxe, Ne

kalto Prasidėjimo par. baž
nyčioje, per 11 vai. 
kun. Alf. Paulėkas 
Marytę Kuneičiūtę 
drium Skorupskiu.
vedę palydėjo prie altoriaus 
jos dėdė Mykolas Bujanaus- 
kas. Pajauniais buvo: Ele
na Kuneičiūtė su Aleksandru 
Skorupskiu.

Vestuvių puota įvyko Em
bassy Ballroom, Bronxe. Da
lyvavo daug svečių. Laikas 
praleistas labai linksmoje 
nuotaikoje.

Jaunavedžiams linkime 
daug skaisčios laimės nauja
me gyvenime. O. S.

Bronxo, Manhattan© lietu
viai jau daug kalba ir smar
kiai ruošiasi dalyvauti laivu 
išvažiavime, kuris išplauks 
iš Metropolitan Avė. uosto 
(Brooklyne) birželio 15 d., 
šeštadienį, 11 vai. ryte. Lai
vas plauks į Roton Point,

tingai. Jean Sinkiūtė pasi
žymėjo aiškia, malonia iškal
ba. Energingai suvaidino 
Elena šimkiūtė. Dėl staigios 
ligos trečią kartą vaidinant, 
ją pavadavo įpratusi vaidin
toja Elena Matulionytė. Nors 
labai trumpą laiką pasimoki
nusi, savo rolę atliko kuo 
puikiausiai. Julius Kleiza, 
nors jaunas, bet jam labai 
gerai sekėsi senio daktaro 
rolę suvaidinti. Jonas Tere- 
beiza laisvai atliko savo ro
lę.

Po vaidinimo choras gra
žiai sudainavo kelias daine
les, kaip: šią naktelę, Ža
lioj girelėj ir kit. Įspūdin
gai padainavo choras ir pub
lika. Pelnas iš vaidinimo 
Maspethe paskirtas naujos 
klebonijos statybai.

Lietuviškos mokyklos pa
mokos užbaigtos. Lauksime 
rudens, kada vėl sugrįš 
mokslo metai ir seselės grįš 
vėl į tą puikų darželį—lie
tuvišką mokyklą ir jame be
sidarbuodamos auklės mūsų 
gabius, darbščius jaunuolius 
—ateities žiedus. O. P.

RUDENS PRAMOGA

Liet, radijo dr-j a praneša 
šių metų spalių mėn. 20 d. 
rengianti koncertą - šokius, 
Grand Paradise salėje, Broo
klyne. Rengėjai kviečia vi
sus tą dieną neturėti savo 
pramogų, o dalyvauti jų kon
certe ir šokiuose.

K.
Ar supažindinai bent vie

ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

MASPETHO ŽINIOS

Maspetho V. J. Atsimai
nymo parapijos choras, ve
damas muz. Antano Vismino, 
vaidino komediją „Teta iš 
Amerikos”.

Vaidintojai: Vincas Kai
rys, advokatas—Vincas Ro
kus; Jonas, adv. tarnas— 
Antanas Mileris; Marytė, jo 
žmona—Marytė Laukaitytė; 
Antanina, Teta iš Amerikos 
—Vladė Rokaitė; Lukošius, 
artistas—Pranas Kalibatas; 
L. Puzinaitė, šokėja—Elena 
Šimkiūtė; Valerija, augintinė 
—Jean Sinkiūtė; Riekus, a- 
feristas — Petras Kalibatas; 
Drozda, daktaras — Julius 
Kleiza; policininkas — Jonas 
Terebeiza.

Šį veikalą vaidino trijose 
vietose; Great Necke gegu
žės 12 d., Maspethe gegužės 
19 d. ir C. Brooklyne, šv. 
Jurgio par. salėje, gegužės 
26 d. Vaidintojų grupė mik
liai išsilavinusi, susigyvenu
si, nes kasmet pastato po ke
letą gražių veikalų, ne vien 
savo kolonijose, bet gauna 
kvietimų ir iš kitų. Suvai
dinus „Teta iš Amerikos”, 
komplikuotą ir sunkų veika
lą, gauta daug pagyrimų 
ypač iš tų, kurie gerai su-

I pranta vaidinimo meną.
Neperdėdamas apie visų 

gabumus, trumpai paminė
siu, kaip kiekvienas atliko 
savo roles. Vincas Rokus 
puikiai sugebėjo? išsiteisinti 
savo tetai iš Amerikos. Jam 
teko pergyventi kebli padė
tis, bet savo gabumu viską 
nugalėjo. Pranas Kalibatas 
labai natūraliai pergyveno 
išgąstį ir džiaugsmą. Jam 
pasirodžius artistės, (mo
ters) rolėje, publikos juokui 
nebuvo galo. Vladė Rokaitė 
gražiai ir natūraliai sugebė
jo pergyventi senos ameri
kietės bėdas ir nuotykius. 
Gan apsukriai aferisto rolę 
suvaidino Petras Kalibatas. 
Visi taip ir laukė jo pasiro
dymo. Antanas Mileris į sa
vo rolę įnešė daug gyvumo, 

i vaizdingumo. Marytė Lau
kaitytė vaidino labai rūpes-

Gegužės paskutinę dieną 
mūsų bažnyčioje įvyko ap
vainikavimas Panelės Švč. 
stovylos. Nors didelė erdvi 
bažnyčia, bet tą vakarą bu
vo maža. Sodalietės mer
gaitės, pasipuošusios įvairių 
spalvų rūbais, vadovaujant 
seselėms pranciškonėms, iš
sirikiavo giedodamos lietu
viškas Marijos giesmes. Gė
lių kvepėjimas, žvakių žibė
jimas, mergaičių tylūs bal
sai sudarė nepaprastą įspūdį. 
Gražų pamokslą pasakė kun. 
J. Kartavičius. Visų maldi
ninkų nuvargusius skruostus 
džiaugsmo ašaros vilgė.

Sekmadienį, birželio 2 d., 
8 vai. įvyko vaikučių pirma 
Komunija. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė pats kle
bonas, kun. J. Balkūnas. Ko
muniją priėmė 24 vaikučiai 
ir kartu jų tėveliai. Neišpa
sakytai džiaugiamės, kad 
Dievas laimina mūsų parapi
ją. Esame dėkingi parapijos 
kunigams ir toms seselėms, 
kurios tiek daug dirba, rū- 
pindamosios mūsų jaunimu.

Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y

Kampas Roebling St.

j BROOKLYNE
JH

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

- '—r cfi ■I*iirtliaiįfc>i~‘ Ir -* h

HAVEMEVE R 8 0259

6 5-ŽTw.
Apvisai sunaikinta, 

yta amerikiečių 
— kiečiai jau visai

Pirkit \ miesto, kur 
LISAUSKO metus pasira- 

KOMPAN"tis 
(Kleen Kol Co7ko.

vtojas An- 
335 Union Aašyti, kad 
Brooklyn, N.

Tel.: EVergreen 7-

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAB & GRILL
Gaminam valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbinio 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus. •
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas 

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauakas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public 

t

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bodford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWIOZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat AprelAklmo bažnyčią)

Duodu automoblliua vertuv6m8, 
krfkltynomi ir visokiems 

posl važiu Ėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE -VANDA
Laisniuotas Graborius Ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

837 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. 8HALIN8 
(Salinskas)

Veatie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteiktam Garbingas 
Laidotuves

- $150 ------- 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJU8
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.54-41—72nd Stret,
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PIRMAS SMAGUS

Laivu Išvažiavimas
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Visi Kviečiami Dalyvauti
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^džiulis, puošnus, patogus „Clermont” laivas išplauks iš Metropolitan Av. 
r Brooklyne) 11 vai. ryte ir važiuosim į ROTON POINT, Conn. Šiuo 
(’00 [ęksta ELIZABETH’© lietuviai. Kelionėje orkestras, dainos, naujos pa- 

foru
avimą iš Brooklyno ruošia „Amerika”. Bilietas — 1 dol., vaikams 
m bilietus įsigyti iš anksto.

visuomenei, k a t ai; q^li 
organizacijoms ir 9 
kalams, tad malom_ * 
asmenį, kuris tik .,aomv į, ±ntą savaitę—
pagarbos. —didelis ir ?ra-Rengimo kor . ®lls ,Jr
, . & Amerikos skai-

& Jidradarbiu, rėmė-
VISUS’TUX. didžiuliu ,CLER- 
pranešti nevi. . v”.. ~~

į &razUJl R°- 
VVvJ&tNT. Conn. Visų 

-$\i.azmas didelis, nes šeš- 
<yrenis patogi diena jau 
ien dėl to, kad galėsi links- 

mintįs ir ūžti be baimės ir 
rūpesčio, nes sekančią dieną 
nereikės eit .dirbti. Be to, 
visus džiugina, kad laivas 
„CLERMONT” yra vienas 
didžiausių ekskursinių laivų. 
Gražus, puošnus. Visi lais
vai, nesusigrūdę turės pro
gos pasigėrėti puikiais vaiz
dais, pasivaikščioti, prie ge
ros muzikos pasišokti. Jau- 

* nimas jau organizuoja savo 
laisvų dainininkų būrius.

o Draugiški Elizabetho lie- 
“^Ūviai^birž&iio 15 'd. skaitlin- 

gai dalyvaus šiame išvažiavi
me. Jie taip pat jau ruo
šia dąug įvairumų. Ką val
gysim ir ką gersim, neberei
kia rūpintis. Alučio bus už
tektinai, o įvairiausius ska
nių 3 patiekalų pietūs galima 
bus nusipirkti už kelias de- 
šiiųt centų. Visi gerai išsi
šokę, galės nuvažiavę į Ro
ton Point, Conn, smagiai iš
simaudyti, gelsvame smėly
je pailsėti. Gražioje pieve
lėje lauks jau stalai, prie 
kurių bus galima skaniai pa
sivaišinti.

Iš Brooklyno šį smagų, vi
sų laukiamą išvažiavimą ruo
šia „Amerika’’. Bilietas su
augusiems 1 dol., vaikams 
tik 50 centų. Laivas iš-

plauks iš Metropolitan Avė. 
uosto Brooklyne, 11 vai. ry
te. Kitaip sakant, „Cler
mont” laivu atvyks visi Eli
zabetho lietuviai paimti į šią 
gražią kelionę visus Brook
lyno ir New Yorko lietuvius. 
Kas nesuspės iš anksto įsi
gyti bilietų pas platintojus 
ar „Amerikos” administraci
joje, 423 Grand St., gal dar 
suskubs gauti uoste, jei 
anksčiau atvažiuos. Šio lai
vo ekskursantų kelionę lydės 
juokas, dainos, gero orkestro 
žavinčios meliodijos. Įdomins 
naujos pažintys, nauji, vis 
keičiantys gamtos vaizdai.

Iki malonaus pasimatymo 
„Clermont” laive. Ši ekskur
sija įvyks nežiūrint ar saulė 
kepins, ar lietus kaip iš ki
biro pils, ar sniegas snigs. 
Didelio laivo niekas nesulai
kys. O blogam orui esant ga
lima bus erdviose laivo salė
se linksmintis.

Tad kas gali atsisakyti 
nuo šios kelionės? Visi 
„Amerikos” bičiuliai lai sku
ba įsigyti bilietus iš anksto. 
Visi plauksime šeštadienį, 
birželio 15 d., 11 vai. ryte, 
iš Metropolitan Avė. uosto.

LAUKIAMA APYLINKES 
SVARBIOJI DIENA

New Yorko apylinkės lie
tuviai gerai žino, kad liepos- 
July 4 d. Klasčiaus parke, 
Maspethe, įvyks vienuolikta 
Lietuvių Diena, kuriai stro
piai ruošiamasi. Pakviesti 
apylinkės chorai, benai. Jau
nimas susidomėjęs. Vyres
nieji laukia. Visi būkime, 
pasiruošę susitikti liepos 4 d. 
Klasčiaus parke ir salėje.

„(v^vc Ll(?uo£ rro^
v Sij-iow ««« J

'XAVERAS STRUMSKIS'
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AV/>

APREIŠKIMO PARAPIJA

Įspūdingos iškilmės
Gegužės 30 d. Apreiškimo 

bažnyčioje įvyko nepapras
tos iškilmės. Sesuo Gene- 
rose, O. P. minėjo auksinį 
jubiliejų — ji jau 50 metų, 
kai vienuolė domininkone. 
9:45 vai. ryte prasidėjo se
serų dominikonių eisena iš 
vienuolyno į bažnyčią. Mer
gaičių ir berniukų benas 
tvarkingai išsirikiavęs gra
žiai grojo. Mažytės mergai
tės, iškilmingai pasipuošu
sios, vadovavo seserų eise
nai. Bažnyčios viduriniai 
suolai buvo seserų užimti. 
Seserų tarpe buvo ir Motina 
Charitas, O. P. seserų domi
nikonių viršininkė. Taip pat 
daug mokyklų viršininkių iš
kilmėse dalyvavo.

Nors buvo labai graži die
na ir jaunimą viliojo įvairios 
pramogos, bet Apreiškimo 
visas choras iškilmėse daly
vavo, . žavėjančiai giedoda
mas mišių metu. Toks cho
ro pasirodymas sužavėjo ir 
seseris ir šiaip jau visus 
žmones, pripildžiusius bažny
čią. Lygiai 10 vai. prasidėjo 
Sesers Generose, O. P. apvai
nikavimo iškilmės. Mažytė 
mergaitė atnešė auksinį vai
niką ant paduškaitės, gi pre
latas J. Metzger seserį ap
vainikavo. Po to prasidėjo 
iškilmingos mišios. Kun. N. 
Pakalnis laikė mišias, asis
tuojant kun. J. Kartavičiui 
ir kun. B. Kruzui. Pritai
kintą gražų pamokslą pasa
kė prelatas Metzger.

Po mišių mokyklos audito- 
rijume buvo išpildyta graži 
programa, padedant solis
tėms. Panelės Angela Mas- 
lauskaitė ir Adelė Dragūnai
tė bažnyčioje ir salėje šau
niai pasirodė kaip solistės. 
Be to, visiems žinoma artistė 
smuikininkė Margareta Dig- 
rytė taipgi dalyvavo bažny
čioje ir salėje, išpildydama 
artistiškai klasiškus kūri
nius. Programoje gražiai 
pasirodė ja?masis mokyklos 
choras, suudinuodamas kele
tą liaudies dainelių. Taipgi 
programoje gražiai pasirodė 
ir šokėjos. Ypatingai pasi
žymėjo Claire La Medica. Ki
tos šokėjos buvo Marytė 
Kašėtaitė, Marie Kerchoff, 
Carmella Nepalitano, Ger

BROOKLYNO IR MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJŲ

Laivu IŠVAŽIAVIMAS
ta RYE BEACH — —S. S. CITY OF NEW YORK

Sekmadieni, Birželio-June 16,1940
BILIETAI: suaugusiems $1.00 — •— vaikams 60 centų

Didysis „CLERMONT” laivas, kuriuo gali važiuoti per 3,000 
asmenų. Šiuo laivu birželio 15 d., ateinantį šeštadienį, 11 vai. ryte, 
iš Metropolitan gatvės uosto, Brooklyne, vyks „Amerikos” ruošia
mo išvažiavimo dalyviai. Tuo pačiu laivu iš Elizabetho važiuoja 
labai gausi lietuvių ekskursija su kun. J. Simonaičiu priešakyje. 
Kas tik dalyvavo su Elizabetho lietuviais, puikiai žino, kad su jais 
drauge būti—tikras malonumas. Iš Brooklyno kelionė „Clermont” 
laivu į Roton Point, Conn, ir atgal kaštuoja tik 1 dol., vaikams 
50c.. Bilietai pas platintojus ir „Amerikos” administracijoje.

DEVYNIŲ MĖNESIŲ KA
RO APŽVALGA

(Pradžia 1-mam psl.) 
jėgas atkreipė iš karto prieš 
tris neutralias valstybes, 
skyrusias Vokietiją nuo 
Prancūzijos ir taip pat nuo 
Anglijos pakraščių. Maža 
Liuksemburgo kunigaikštija 
su 300,000 gyventojų buvo 
užimta tą pačią dieną. Olan
dija su 8,700,000 gyventojų

maine Tricarico, Janina Aro- 
miskytė ir kitos. Solistėms 
ir smuikininkei akompanavo 
Justas Jankus.

Sesuo Generose, O. P. gavo 
daug dovanų iš parapijos 
draugijų ir šiaip asmenų. 
Gražiomis iškilmėmis labai 
džiaugėsi viešnios seserys ir 
visi kiti, kuriems teko būti 
liudytojais retai pasitaikan
čių šios rūšies iškilmių.

Iškilmėse Dalyvavęs.
MASPETHO ŽINUTĖS

Ver. Valantiejienė ir sūnūs 
reiškia kun. J. Kripui ir vi
sai Kripų šeimai nuoširdžios 
užuojautos dėl motinėlės 
mirties.

Lankėsi seselės Vincenta 
ir Ciprijona iš šv. Juozapo - 
Marijos vilos ir seselės Alma 
ir Everestą iš Chicagos.

Jonas Valantiejus birželio 
9 d. Marianapolio kolegijoje 
baigia du kursus. Juozas Va
lantiejus išvyko į Notre 
Dame, Md., dalyvauti univer
siteto iškilmėse; aplankys 
gimines Chicago j e ir apylin
kėse.

Balius
šeštadienį, birželio 8 d., 7 

vai. vak, parapijos salėj, 
64-25—56 Drive, Maspethe, 
įvyks šv. Vincento draugijos 
metinis balius.

Bus visokių pamarginimų. 
Alus dykai per visą vakarą 
su įžangos bilietu.

Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas

SERGA

O.„Amerikos” skaitytoja 
Jusaitienė, gyv. 45 So. 3 St., 
Brooklyne, serga. Dėl ligos 
negalėdama pati atvykti, pri
siuntė per kitus išparduotą 
laimėjimų knygutę. Linkime 
nuoširdžiai rėmėjai greit pa
sveikt.

nugalėta per 4 dienas, o Bel
gija, į kurią anglai ir pran
cūzai suskubo nusiųsti arti 
milijono karių, laikėsi 18 
dienų. Belgai turėjo išstatę 
per 800,000 kariuomenės. Jų 
svarbios tvirtovės Vokietijos 
pasienyje netikėtai labai 
greitai užimtos. Per 18 die
nų belgai netekę 300,000 ka
rių. Vokiečiai pralaužė Ma
žino liniją Sedano apylinkėje 
ir taip apsupo Belgiją iš visų 
pusių.

Belgijos pasidavimas
Gegužės 28 d. Belgijos ka

ralius Leopoldas, 38 metų, 
stovėjęs savo kariuomenės 
priešakyje, sustabdė prieši
nimąsi Vokietijai ir įsakė 
savo kariuomenei padėti 
ginklus. Belgijoje tuo metu 
dar kovoję apie pusė milijo
no karių, kurių užnugaryje 
buvę tiek pat prancūzų ir an
glų. Belgų, anglų ir pran
cūzų kariuomenės buvo at
kirstos nuo tiesioginio susi
siekimo su vidurine ir pieti
ne Prancūzija. Centralinės 
prancūzų ir anglų jėgos ne
įstengė pralaužti siaurą vo
kiečių juostą ir atsiųsti at
kirstai kariuomenei pagalbos 
ginklais ir maistu. Belgijos 
kareiviai per paskutines 4 
dienas maitinęsi tik sausai
niais. Padėtis buvo beviltiš
ka. Anglai skubėjo grąžinti 
savo kariuomenę per Belgi
jos ir Prancūzijos pakraščių 
uostus.

Belgija, su 8,400,000 gy
ventojų, vėl pateko į Vokie
tijos valdymą taip, kaip ir 
didžiojo karo metu. Belgijos 
ministerių taryba nepritarė 
karaliaus pasidavimui ir pa
siskelbė Paryžiuje veikianti 
Belgijos vardu. Prancūzijo
je sudaroma nauja belgų ka
riuomenė iš belgų pabėgėlių, 
kurie dabar priglausti Pran
cūzijoje.

Vokiečių laimikis
Per devynis mėnesius Vo

kietijai atiteko šios valsty
bės su savo gyventojais: 
Lenkija su 22 milijonais; 
Danija su 4 mil.; Norvegi
ja—3 mil.; Luksemburgas— 
300,000; Olandija—8,700,000 
ir Belgija—8,400,000. Reikia 
pasakyti, kad ir Prancūzijos 
nemažą gabalą vokiečiai jau 
turi užėmę.

Kokios aukos jau sudė
tos? Žinoma, čia dėmesyje 
turima žmonių aukos. Vie-

I ll 11 1H’ UU'-'f ' ‘ 
ajiui m j 4 HU

kiečiai nepriskaito nei 
000. į

Taigi, vien tik g| 
mėnesį žuvo gal apie 1 
milijonas jaunų vyrų,! 
kiti nuostoliai? Turtai 
lės, našlaičiai, sugriail 
venimai?

Tu pačių 9 mėnesių] 
įvyko ir nepamirštamai 
mijos-Sovietų Rusijos ] 
kuriame per tris mėl 
didvyriška suomių tad 
girdėtu atkaklumu i 
prieš 45 kartus didesni 
šą. Tiesa, Suomija nei 
jo. Jos keliasdešimt! 
tančių geriausių jaui 
žuvo ar liko invalidai 
pralietas kraujas dar ! 
užgrūdino suomių tauta 
nepriklausoma.

O kas bus ter ateini 
9 mėnesius? Ar kas 
bent pranašauti bei spi 
Viskas vyksta nepaĮ 
greičiu, šaltai kalbant įtarties, kuri 

| gyvensime—pamatysiml^jai daugiau 
----------- lįs nusiųsti į

gy-

per

šai nei viena valstybė dar ne
paskelbė, kiek netekta žmo
nių, bet didžiausios aukos 
buvo gegužės mėnesį, kai ko
vota Belgijos laukuose, tuo
se pat laukuose, kur paskuti
nio didžiojo karo metu krito 
šimtai tūkstančių jaunų 
vybių.

Milijonas žuvo
Apskaičiuojama, kad

paskutines 3 savaites Pran
cūzija neteko 600,000 karių, 
kurių dalis užmuštų, dalis 
sužeistų, dalis nelaisvėn pa
imtų. Tokio skaičiaus karių 
Prancūzijos kariuomenė jau 
neturi. Anglija neteko tarp 
150 ir 200 tūkstančių. Olan
dija turėjo 400,000 karių, ku
rių per 100,000 žuvo per ke
turias dienas, o kiti vokie
čių nelaisvėje (šiandie dau
gumas jau paleisti į darbus). 
Kaip anksčiau minėta, belgai 
neteko apie 300,000 vyrų-už- 
muštų ir sužeistų. Apie Vo
kietijos nuostolius dar ne
tikslesnės žinios, bet ir la
bai nepalankūs vokiečiams 
šaltiniai sako, kad Vokietija 
Olandijoje, Belgijoje ir Pran
cūzijoje neteko nedaugiau, 
kaip 300,000 karių. Patys vo-

avimai? 
sukaktis.

AMERIK' 
likv VI 
tūrinio

eina e

ii auga.

[omybės.

etomis zinio- 
įvietų Rusija 
Lje pastatyti 
Lyokariuome- 
Lpažyniima, kad 
Ltelė Baltijos 
įį bendras sie-

Ls skamba be- 
hai. Kaip gi 
Lvo pritarimu 
Į skaičiaus ka
ta ją galėtų su- 
ta šiandie viskas 
L kitų šaltinių 
lįvietų valdžia 
Leikio ir Urb-

RUSIJOS PRIEKAIS 
TIRIAMI L. K Federa- 

Jįretorius išlei- 
Kaunas. —Sovietų RU. besdamas 

komisarų tarybos Pinj-į rengtis 
ko Molotovo priekaif lime 
dol Rusijos kanų taj^^

Tėvynės mei-
dėl Rusijos karių tai' 
pagrobimų ištirti sudį 
komisija energingai vr 
Suimta kelios dešimtys! 
tinų asmenų. - Sustipta 
policijos kontrolė Scr 
Rusijos kariuomenės st|- 
lų apylinkėse.

VILNIAUS PASKO1 
VYKDOMA

Kaunas. — Vilniaus p 
los lakštų iki gegužės i 
šio realizuota už 30,10 
litų.

Kaunas. —Švietimo i 
terija šiais metais par 
mokyklom radijo priimt 
statoma naujos moki 
Patvirtinti planai ^65! 
džios mokyklų statybai 
rių keliolika Vilnijoje, 
šiomis dienomis atida 
20 valstybinių knygĮ 
skaityklų.

Vilniuje atidaryta 
meno kūrinių paroda.

isukako 25 me- 
•as F. Knežys, 
redaktorius, il

tį sekretorius, 
»ir laikraš- 
k Kuklus jis 
p redaguojama
me" nei žodeliu 
tape birželio 16 
LNorwoode va
ri skiriama A. 
ličiai paminėti 
t pagerbti.
L bendro darbo 
ta idėjos Bičiulį 
L iš širdies 

pluoštą

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryto

Entered as & 
Office at Brc

Antai
„Darbinin 
LDS. sek 
deracijos 
narys, pe 
vęs visuoi 
darbe. J 
woodo, M 
skyriumi 
16 d. rer 
karienę, 
woode.

velto praė 
Mussolini 
kuždėjo j 
įamžinti s 
istorijoje 
lybę į p 
stančiui j

Gal da 
karan įsr 
bet, šalt? 
ma tvirti 
stodama 
daugiau 
ir savo a

. Žinome,'niiai-
pe, savo įsitiki- 
pa užsigrūdinęs 
pis išeivijai ir 
pelių nuopelnų, 
p tokių veikė- 
| coliai ir ištver
ta svarbų, rei
ktai ir labai

akui ir jo gra- 
Mdžiausi mū- 
i sveikinimai.

1st. Kneižio su- 
pabrėžti, kad 

p mini sukaktį 
-irbininkų Są
ramas „Dar
utis. šią są- 
|»n. prof. Ke- 
I laiku Sąjunga 
hrbų vaidme- 
I apsaugodama 
pbininkų nuo 
punistų pink
li laiku LDS. 
p veikia, bet 
rpasike i tė.

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. H tai daug įta-
(Williamsburgh Bridge Plaza) pienėje.

’‘sukaktis bus
si. kai Bosto-| metu va 
Vėjinis LDS.

teks pla- 
Idraugiją pa
šo pasisekimo 

ir visiems

161 No. 6th Street Šventadieniais susitarus
Tel. EVergreen 8-9229

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
9—.12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Lietuvi 
siems p: 
nistams 
stabos a 
numą vis 
bei, sveti 
sakosi', t 
tiškumą 
Lietuvos

Lietuv 
bai aiški 
laisvą ir 
stybę. I 
kam neir 
r ai, tam 
nes teisė 
bei ištiki

Italijoi 
visiškai 
mą su L 
bar, kok 
sime su 
kokiais 1 
iš savo T 
vaitę ati 
laivu, ki 
beno š 
Atėjo ga 
prieš ik

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKABJŪKNB Geriausias pasirinkimai
AISKRYMA8 gamintas namie 1B geriausios Smetonos. ALUS 1S gerlaudi

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Laivas išplauks iš Metropolitan

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
važiavimas, ruošiamas keturių 
linksmas ir smagus

(pier) uosto 10 vai.

šiemet, šis laivu iš- 
parapijų, bus labai

Važiuojant laivu visą laiką gros geras orkestras.

Išvažiavimo vieta yra labai patogi. Įvaz. 'ilgimai 
pasilinksminimams duos progos linksmai laiką praleistą 

r I
< .

Visus nuoširdžiai kviečia rengėjai.

kų.
Gautu 

ramumo 
ma padi 
jaunuoli 

I vykusiai 
galvis t 

Wai darosi sūnau, 
Sos savaitės sugrįžti 

•Padidino Itali- mūsų ki 
pnj gal bus į- ką būtu 
p. Arti pa- vadai p: 
Graikija, Ju- kariauti 
Rali pasaky- grobikai 
[toliau mesis? nam, ne 
p ir kai ve- laikai” 
Rrių pusių, Lauki 
pti, kur kris geresni! 
p. so pasai
linas karan kai ture 
p ir nemažai j e bus i 
|Wiini susi- mas, ka 
ppagundos ra vilks 
h latakus, nių tiki

didelė viską v: 
Jžiaus Pi- jimas į 

Roose- ,įgyvend
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