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Thompson, Conn. — Birže-

GENROLAS S. RAŠTIKIS 
GRĮŽO KARIUOMENĖNiš Kauno, Sovietų Rusija 

girdėtu atkjį nti Lietuvoje pastatyti 
prieš 45 kar^ g milijono savo kariuome- 
šą. Tiesa, Suą : Drauge pažymima, kad 
jo. Jos keli^ -uva vienintelė Baltijos 
tančių geriat tybę turinti bendras sie- 
“ — " ^su Vokietija.

,s pranešimas skamba be- 
■ fantastiškai. Kaip gi 
Lietuva savo pritarimu 

isti tokio skaičiaus ka
lnėnę? Kur ją galėtų su- 
inti? Bet šiandie viskas 
ma. Ir iš kitų šaltinių 
ėti, kad Sovietų valdžia 
alauja iš Merkio ir Urb- 
Į naujos sutarties, kuri 
itų” So v. Rusijai daugiau 
) kariuomenės nusiųsti į 
uvą.

prieš 45 kart^ 
šą. Tiesa, sį

žuvo ar life į 
pralietas kr^ 
užgrūdino svį 
nepriklausom

O kas bus 
9 mėnesius! i 
bent pranašam 
Viskas vyhh 
greičiu.

| gyvensime^

Kaunas. — Divizijos gene
rolas Stasys Raštikis, nese
niai pasitraukęs iš kariuome
nės vado pareigų ir išėjęs į 
atsargą, sugrįžo į kariuo
menę ir paskirtas aukšto
sios kariuomenės mokyklos 
viršininku. Ši mokykla ruo
šia karininkus akademikus.

KARO ATBEGĖLIAMS 
DARBO STOVYKLOS

dar ne- 
;a žmo-

aukos 
kai ko
še, tuo- 
>askuti- 
:u krito 
mų gy-

RUSIJOSP^
TKl!

Kaunas. 4 isai laiku L- K- Fed^a-

perad 
s Pran- 
) karių, 
į, dalis 
vėn pa
is karių 
enė jau 
ko tarp 
. Olan- 
,rių, ku- 
per ke- 

i vokie
te dau- 
larbus). 
i, belgai 
ryrų-už- 
a-pie-Vo- 
dar ne- 
t ir la- 
dečiams 
okietija 
ir Pran- 
laugiau, 
atys vo-

komisarų tar S centro sekretorius išlei- 
ko Molota,“ kaukimą, kviesdamas 
dėl Rusijos į ivms budeti ir rengtis.

■■ > Įlietu ineiYO
ET; htik “ į"' 

Suimta kelios į 
tinų asmenų, 
policijos k© 
Rusijos karine, 
lų apylinkėse.

ivius budėti ir rengtis, 
metu nieko negalime 

ir širdyje 
ikyti gyvą Tėvynės mei-

------ o------
ais metais sukako 25 nie
kai Antanas F. Knežys, 
’bininko” redaktorius, li
etis LDS. sekretorius, 

VILNIAUS! a visuomeninį ir laikraš- 
VHD ko darbą. Kuklus jis 

— vis, tad jo redaguojama- 
.. ^Darbininke” nei žodeliuKaunas,-jį

los lakštų iki f siminta apie birželio 16 
šio realizuota t ykstančią Norwoode va- 
litų. mę, kuri skiriama A. 

žio sukakčiai paminėti 
i asmeniui pagerbti.

terija šiais Bfe eikindami bendro jlarbo 
mokyklom radi) 
statoma naujo; 
Patvirtinti į

)s pačios idėjos Bičiulį 
ktuvininką, iš širdies 

_Jiame jam pilną pluoštą 
džios mokykįf118^ linkėjimų.’žinome, 
rių keliolika \|Bav0 dar^e> savo įsitiki- 
šiomis dienoĖ|ose lis yra užsigrūdinęs 
20 valstybinu |ana®’. . 1§!iviįaLir
skaityklų. į tautai didelių nuopelnų, 

ug turime tokių veikė
me taip uoliai ir ištver- 
ai dirbtų svarbų, rei- 
gą, bet neretai ir labai 
ringą darbą.

•o LIETUVIAI GTOIH “ktuvininku!.ir J'° gr?’ 
eimai nuoširdžiausi mu- 
ikėjimai ir sveikinimai.

------ o------
iymint Ant. Kneižio su- 
, tenka pabrėžti, kad 

Tei uverpmH aciu laiku mini sukaktu 
etuvių Darbininkų Są- 
i ir jos leidžiamas ,.Dar
ko” laikraštis. Šią są- 

I Ke-
. Savo laiku Sąjunga 
į labai svarbų vaidme- 
eivijoje, apsaugodama 
mčius darbininkų nuo 
istų ir komunistų pink- 
Tiesa, šiuo laiku LDS. 
>s ne visos veikia, bet 
ikšmė nepasikeitė, 
•įninkąs” turi daug įta- 

jjr00tyi lūsu visuomenėje.
čiau LDS. sukaktis bus 
lėta rudeni, kai Bosto- 
yks jubiliejinis LDS. 
s. Ta proga teks pla- 
r apie šią draugiją pa- 
. Geriausio pasisekimo 

K vadovybei ir visiems

| meno kūriniųft
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tais, taip ir šiemet, 
as keturių parapijų. H

isą laiką gros geras

i labai patogi. Įvairu 
uos progos linksmai Ir 

tl1 A
irdžiai kviečia rengė]

------o------
ro slibino nasrai darosi 
latesni. Šios savaitės 
Įjoję juos padidino Itali- 
Jž kelių dienų gal bus į- 
Įtas Egiptas. Arti pa
te Turkija, Graikija, Ju
lija. Kas gali pasaky- 
ir liepsna toliau mesis? 
kyla gaisras ir kai vė- 
[ūčia iš įvairiu pusių, 
[negali atspėti, kur kris 
ps kibirkštys.
Įijos įstojimas karan 
Kauktas, bet ir nemažai 
[ta, kad Mussolini susi- 
| nuo didelės pagundos 
likti į kraujo latakus, 
pagunda gerai pasipel- 
pnatyti, buvo per didelė 
fcžtemdė popiežiaus Pi- 
Bp ir prezidento Roose-

Antanas F. Kneižys,
„Darbininko” r e d a ktorius, 
LDS. sekretorius, L. K. Fe
deracijos centro valdybos 
narys, per 25 metus dalyva
vęs visuomeniniame išeivijos 
darbe. Jo bičiuliai su Nor
wood©, Mass., K. Federacijos 
skyriumi priešakyje birželio 
16 d. rengia pagerbimo va
karienę, įvyksiančią Nor
woode.

Kaunas. — Rytų Lietuvoje 
(Vilniaus srityje) iki šiol su
registruota 23,000 karo at- 
bėgėlių, kuriems sušelpti jau 
išleista du milijonai litų. Pa
šalpoms iš užsienio dėl išsi- 
plėtusio karo sumažėjus, at- 
bėgėliams steigiamos darbo 
stovyklos.

velto prašymus ir patarimus. 
Mussoliniui į ausį nuolat 
kuždėjo garbė, nauja proga 
įamžinti savo vardą pasaulio 
istorijoje, iškelti Italijos ga
lybę į padanges bent tūk
stančiui metų.

Gal dar anksti sakyti, ar 
karan įsivėlusių italų ateitis, 
bet, šaltai protaujant, gali
ma tvirtinti, kad Italija, ne
stodama karan, turėjo daug 
daugiau progų pasitarnauti 
ir savo ateičiai ir visai žmo
nijai.

------ o------
Lietuviškumą s v e t i m i e- 

siems pardavusiems komu
nistams labai nepatiko pa
stabos apie jų aklą paklus
numą visai svetimai valsty
bei, svetimai tautai. Jie net 
sakosi', kad apie jų patrijo- 
tiškumą turi spręsti patys 
Lietuvos žmonės.

Lietuvos žmonių noras la
bai aiškus. Jie nori turėti 
laisvą ir nepriklausomą val
stybę. Kas to nepripažįsta, 
kam nemieli savo tautos no
rai, tam nėra jokios dorovi
nės teisės į tautai ir valsty
bei ištikimųjų eiles.

------ o------
Italijos įstojimas į karą 

visiškai apsunkino susisieki
mą su Lietuva. Nežinia da
bar, kokiais keliais susisiek
sime su savo artimaisiais, 
kokiais keliais gausime žinių 
iš savo Tėvų Žemės. Šią sa
vaitę atėjo paštas Amerikos 
laivu, kurs iš Italijos atga
beno šimtus amerikiečių. 
Atėjo gal paskutiniai laiškai 
prieš ilgą laikotarpį, kurio 
metu vargu ar gausime laiš
kų.

Gautuose laiškuose daug 
ramumo, susitaikymo su esa
ma padėtimi. Štai, vienam 
jaunuoliui, nelabai seniai at
vykusiam iš Lietuvos, žila
galvis tėvelis rašo: „Gerai, 
sūnau, kad rengeis rudenį 
sugrįžti ir stoti savanoriu į 
mūsų kariuomenę, bet prieš 
ką būtum kariavęs? Mūsų 
vadai pamatė, kad negalima 
kariauti ir turėjo nusileisti 
grobikams, bet nenusime- 
nam, nes turės ateiti geresni 
laikai”

Laukia Lietuvos žmonės 
geresnių laikų drauge su vi
so pasaulio žmonija. Tie lai
kai turės ateiti, kol žmonijo
je bus šviesi viltis ir tikėji
mas, kad žmogus žmogui nė
ra vilkas, kol dar liks žmo
nių tikinčių, kad už žmogų 
yra ir didesnė Jėga, kuri 
viską valdo ir tvarko. Tikė
jimas į Dievą ir pasiryžimas 

, įgyvendinti tiesą ir meilę

PREZ. ROOSEVELT TEIKS 
SĄJUNGININKAMS 

PARAMOS
Washington. — Tą pačią 

dieną, kai Mussolini paskel
bė karą Prancūzijai ir Ang
lijai, prezidentas Roosevelt, 
už kelių valandų po Musso- 
linio kalbos, dalyvavo Vir
ginijos universiteto iškilmė
se, kuriose jo sūnui Franklin 
suteiktas teisių mokyklos di
plomas.

Roosevelt pareiškė didelio 
apgailestavimo, kad Italijos 
vadas paskelbė karą savo 
kaimynui (Prancūzijai) ir 
Anglijai. Jis nurodė ilgą lai
ką susirašinėjęs su Mussoli- 
niu, pasiūlydamas savo tar
pininkavimą, jei Italija turė
tų kokių reikalavimų Pran- 
cūcijai ir Anglijai. Dar prieš 
tris mėnesius jis buvo gavęs 
Mussolinio pranešimą, ku
riame buvo vilties, kad karas 
nebus praplėstas. Roosevelt 
aiškiai pasakė, kad Italija į- 
smeigė durklą savo kaimynui 
į nugarą.

Baigdamas savo kalbą, 
prezidentas pažymėjo, kad 
nereikia slėpti šios šalies 
simpatijos, kuri yra už Są
jungininkus ir ju laimėjimą. 
Jis pareiškė, kad reikia pa
skubinti visą medžiaginę pa
galbą, kokia tik galima, Są
jungininkams.

Būdamas ištikimas savo 
pasakytiems žodžiams, prezi
dentas birželio 11 d. prane
šė įsakęs ištirti visus kariuo
menės perteklius, kurie būtų 
galima perduoti Sąjunginin
kams per ginklų gamybos į- 
mones, kurios už tai gamin
tų šiai šaliai naujus ginklus. 
Senate priimtas pasiūlymas 
padidinti kariuomenės išlai
das ir pritarta siūlymui par
duoti karinės medžiagos per
teklių Sąjungininkams.

lio 9 d., sekmadienį, Maria- 
napolio kolegija turėjo iškil
mingas mokslo metų užbaig- 
tuves, kuriose J. E. Vysku
pas P. Būčys įteikė diplomus 
vidurinę mokyklą (high 
school) ir kolegiją baigu
siems jaunuoliam^. Viduri
nę mokyklą baigė 9 ir kole
giją 9 jaunuoliai. ; Keliolika 
jaunuolių baigė ■ kolegijos 
dviejų metų kursą ir keli jų 
įsigijo humanitarinių moks
lų kandidato laipsnius—A.A.

3
10 vai. ryte kolegijos kop

lyčioje kun. dr. Rėklaitis at
laikė mišias, asistuojamas 
kun. Andriuškos iŲ kun. Vo
syliaus. Labai turiningą pa
mokslą pasakė vypk. Būčys. 
Pamaldose gausiai dalyvavo 
Marianapolio auklėtinių ar
timieji, atvykę ir iš labai to
limų vietų.

i
3 vai. popiet atvirame ore, 

prie kolegijos didžiųjų rū
mų, pravesta viėša progra
ma, kurios metu vysk. Bū
čys pasakė kalbą ir išdalino 
diplomus. Jaudinantis mo
mentas buvo, kai vysk. Bū
čys priimtas į Tautos Sargy
bos Korporaciją. Sveikini
mo kalbas pasakė Lietuvos 
generalinis konsulas Jonas 
Budrys ir kun. Kaz. Urbona
vičius. Iškilmėms vadovavo 
Marianapolio rektorius, kun. 
dr. J. Navickas.

Visiems iškilmių daly
viams buvo malonu pasiklau
syti kolegijos aųl^Vaiu..kal
bų, kuriose spindėjo gražus 
skonis, lanksti lietuvių kal
ba.

EGIPTAS NUTRAUKĖ
SANTYKIUS SU ITALIJA

Kairas. — Egipto tautos 
atstovų rūmai birželio 12 d. 
nutarė nutraukti prekybinius 
ir diplomatinius santykius 
su Italija. Iš Berlyno pra
nešta, kad Mussolini nusiun
tė Egiptui ultimatumą, ku
riame grasinama karu Egip
tui, jei Egipto įvairios vie
tovės bus panaudotos Ang
lijos lėktuvų stotims, nu
kreiptoms bomb ardavimui 
italų valdomos Etiopijos.

TURKIJA SVARSTO

MUSSOLINI PASKELBĖ 
KARĄ

Roma. —Ilgai lauktas dik
tatoriaus Mussolinio žodis 
paskelbtas birželio 10 d. Vi
suose Italijos miestuose tą 
dieną buvo išstatyti garsia
kalbiai ir įsakyta visiems 
italams susirinkti gatvėse ir 
išklausyti Mussolinio prane
šimo. Mussolini viešai kal
bėjo birželio 10 d. 1 vai. 
popiet (Amerikos laiku). Sa
vo karštos kalbos pradžioje 
Mussolini garsiai šaukian
tiems fašistams pareiškė, 
kad jau paskelbtas karas 
Prancūzijai ir Anglijai, ku
rios per daugelį metų ken
kusios ir trukdžiusios Itali
jos gerovei. Jis pareiškė, 
kad jau laikas išlaisvinti Vi
duržemių jūras ir padaryti 
Italiją visiškai laisvą. Itali
ja išlaikanti savo žodį Vokie
tijai ir jos kariuomenė ir gy
ventojai žygiuosią drauge su 
Vokietijos vadu Hitleriu ir 
jos laiminčia kariuomene. 
Mussolinio kalba labai daž
nai pertraukta triukšmingais 
šauksmais.

Birželio 11 d. Mussolini 
paskelbė, kad karalius Vik
toras Emanuelis paskyrė jį 
visų ginkluotų pajėgų virši
ninku. Vyr. štabo viršinin
ku Mussolini paskyrė marša
lą Badoglio, kurs pasižymė
jo Etiopijos kare. Užsienių 
reikalų ministeris Ciano iš
vyko į aviaciją, kur jis va
dovaus bombonešių dalims. 
Ciano yra dalyvavęs Etiopi
jos kare. Ciano žmona, vy
resnioji Mussolinio duktė, į- 
stojo į Raudonojo Kryžiaus 
slaugytojas.

Birželio 11 d. italų kariuo
menė užėmė Prancūzijos pa
sienyje italų teritorijos dalis, 
kuriose anksčiau nebuvo ka
riuomenės. Tą pačią dieną 
italų lėktuvai bombardavo 
anglų valdomą Maltos salą 
Viduržemio jūroje ir kai ku
rias vietas prancūzų valdo
mu kolonijų Afrikoje. Atsa
kydami į šiuos bombardavi
mus, anglai ir prancūzai 
bombardavo italų kolonijų

Vokietijos kariuomenė, pa
drąsinta milžiniškais laimė
jimais Flandrijoje, kur su
naikintos anglų ir prancūzų 
kariuomenių stambios dalys, 
nuo praeitos savaitės vidurio 
atkreipė visą puolimą Pary
žiaus link. Pakelyje jiems 
teko laužtis per naujai suda
rytą vadinamą Weygand li
niją, kuri buvo ištiesta kelių 
svarbių upių pakraščiais. Vo
kiečiams geriausiai sekėsi 
prasiveržti vakariniu sparnu 
ir ta kryptimi prie Pary
žiaus. Rašant šiuos žodžius, 
vokiečių tankai ir kitos ka
riuomenės dalys buvo tik 12 
mylių nuo Paryžiaus, kaip 
skelbė vokiečiai.

Paryžiaus civiliniai gyven
tojai daugumoje išsikraustė j 
provinciją; vaikai ir seneliai 
išgabenti į pietines dalis. 
Vyr. kariuomenės vadas gen. 
Weygand įsakė savo kariuo
menės dalims ginti Paryžių 
visomis jėgomis, jei reikėtų 
—net ir iki paskutinio namo, 
iki paskutinės gatvės. Birže-

NAUJIEMS MOKESČIAMS 
KONGRESAS PRITARIA

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmuose 396 balsais 
prieš 6 priimtas vyriausybės 
pasiūlymas pakelti dabarti
nius mokesčius vienu bilijo
nu ir keturiais milijonais do
lerių. Valstybės skola padi; 
dirit a keturiais bifi j ortais do
lerių, tad dabar valstybės 
skola bus 49 bil. dolerių.

Pagal naują siūlymą paja
mų mokesčių mokėtojų skai
čius padidinamas dviem mi
lijonais. Iki šiol vedę as
menys, jei negaudavo dau
giau kaip 2,500 dol. metinių 
pajamų, nieko nemokėdavo 
nuo savo pajamų. Dabar nuo 
mokesčio atleidžiami tik tie 
vedusieji, kurie negaus dau
giau 2,000 dol. Nevedusiems 
asmenims nemokėjimo nor
ma nustatyta 800 dol. vietoj 
1,000 dol. Laikinai dešimt 
nuošimčių padidinti visi pa
jamų mokesčiai.

lio 12 d. Paryžius buvo pa
skendęs dūmuose. Paryžiaus 
pakraščiuose dundėjo kanuo- 
lių šūviai, krito lėktuvų 
bombos. Paryžiaus artimos 
apylinkės užbari kaduotos. 
Kariuomenė sutraukta už jų 
ir pačiame Paryžiuje.

Birželio 12 d. vokiečiai 
skelbėsi užėmę Rouen ir gar
sųjį Reimso miestą, kurio 
katedroje senovėje buvo vai
nikuojami prancūzų karaliai. 
Reimso katedra per didįjį 
karą buvo visai sunaikinta, 
bet atstatyta amerikiečių 
aukomis. Vokiečiai jau visai 
arti Versalės miesto, kur 
prieš 21 metus metus pasira
šyta taikos sutartis.

Į Londoną atvyko įžymu
sis prancūzų rašytojas An
dre Maurois paprašyti, kad 
anglai skubiausiai atsiųstų į 
Prancūziją 30 divizijų ka
riuomenės, nes šiuo metu 
Prancūzijoje eina lemiamos 
kovos. Iš Londono birželio 
11 d. į Prancūziją buvo at
vykęs ministeris pirmininkas 
Churchill drauge su karo 
ministeriu Edenu ir vyr. šta
bo viršininku Dili. Jie tu
rėjo pasitarimą su Prancūzi
jos vyriausybės vadovais ir 
kariuomenės vadovybe. Pa
sitarimuose pasiekta vienin
gos nuomonės karo vedimo 
reikalais.

Prancūzijos vyria usybė 
yra išsikėlusi iš Paryžiaus į

pirmininkas Reynaud būna 
kariuomenės štabe. Prancū
zijoje esąs didelis ramumas 
ir tvirtas pasiryžimas kovoti 
iki pergalės. Italijos paskel
bimas karo buvo lauktas, tad 
jis sutiktas šaltai. Pietinė
je Prancūzijoje stovinti dide
lė kariuomenė ir laukianti 
italų veržimosi.

PAVASARININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

Vilnius. — Birželio 9 d. čia 
įvyko Lietuvos pavasarinin
kų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo septyni tūkstančiai 
jaunuolių. Buvo atsilankę 
keli vyskupai.

Afrikoje svarbias vietas.

žmonijoje neleidžia nusimin
ti ir pasiduoti visiškon nevil
tim

------ o------
Kai gyvename sunkias ne

žinios valandas, reikia būti 
ypatingai atsargiais. Lietu
viai turėtų savo veiksmuose 
įžiūrėti atsakomybę visai 
tautai. Ar gali kas pagirti 
vieną lietuvį jaunuolį risti- 
ką, kurs, smarkiai nusigė
ręs Kanadoje, plūdosi neleis
tinais išsireiškimais prezi
dento Roosevelto adresu ir 
už tai pateko į kalėjimą. To 
neužteko, tas išsišokėlis pa
sisakė esąs lietuvis.

Visi lietuviai turėtų būti 
drausmingi ir niekada nepa
mesti savo galvos. Šioje ša
lyje gyveną lietuviai, ar jie 
Amerikos piliečiai ar vis dar 
svetimšaliai, visus savo vie
šus elgesius turi taip derin
ti, kad nebūtų pakenkta ge
ram ir garbingam Lietuvos 
ir lietuvio vardui.

Ankara. — Italijai paskel
bus karą Prancūzijai ir Ang
lijai, Turkijoje padėtis labai 
įtempta. Tuojau į kariuome
nę pašaukta apie 200,000 vy
rų. Iki šiol Turkija sumo
bilizuotos kariuomenės turė
jo 350,000. Turkija turi pa
sirašiusi sutartį su Anglija 
ir Prancūzija, pagal kurią 
Turkija turi stoti Sąjungi
ninkų pusėn, jei karas kiltų 
rytinėje Viduržemių jūros 
srityje.

Iš Turkijos pranešama, 
kad ten laukiama Sovietų 
Rusijos elgesio. Jei Sovietai 
nestos Vokietijos ir Italijos 
pusėn, Turkija išeis į karą 
prieš Italiją ir Vokietiją. 
Prezidentas Inonu turėjo 
svarbius pasitarimus su vy
riausybe. Visas kraštas pri
rengtas staigiems netikėtu
mams.

Tain pat pranešama, kad ita
lų kariuomenė iš Etiopijos 
pasijudino prancūzų valdomo 
Džibuti miesto ir uosto kryp
timi, stengdamasi uždaryti 
Sąjungininkams labai reika
lingą Raudonosios jūros per
kasą, kurs leidžia laisvai su
sisiekti su Rytų Afrika ir In
dija.

Prancūzai ir anglai prane
šė, kad jų lėktuvai sėkmin
gai bombardavo italų ginklų 
dirbtuves ir aliejaus sandė
lius. Prancūzijos miestai 
dar nematę italų lėktuvų.

PRANCŪZIJOS ITALAI 
PRISIEKĖ IŠTIKIMYBĘ

Paryžius. — Prancūzijoje 
gyvena apie milijonas italų, 
kurių padėtis labai pasunkė
jo, kai Mussolini paskelbė 
karą Prancūzijai ir Anglijai. 
Iš Paryžiaus pranešama, kad 
daugiau kaip trys ketvirta
daliai italų pareiškė ištiki-

Merkys ir Urbsys Maskvoje
Kaunas. — Birželio 7 d., 

Sovietų Rusijos komisarų ta
rybos pirmininko ir užsienio 
reikalų komisaro Molotovo 
kvietimu, į Maskvą atvyko 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Antanas Merkys 
drauge su generolu Rėklai
čiu ir užsienių reikalų minis
terijos patarėju dr. Mačiuliu. 
Lietuvos delegacija lėktuvų 
stotyje sutikta atitinkamu 
pagerbimu. Rytojaus dieną 
pradėti pasikalbėjimai su 
Molotovu ir kitais Sovietų 
aukštais pareigūnais. Kaip 
praneša amerikiečių spauda, 
pasikalbėjimai įgavę plataus 
pobūdžio.

Birželio 10 d., ministerio 
pirmininko kvietimu, į Mask
vą lėktuvu išvyko ir užsie
niu reikalų ministeris Juozas 
Urbšys.

susirūpinusi Vokietijos didė
jančiomis pergalėmis ir to
dėl darysianti stambesnių 
spaudimų Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Lietuvos atžvilgiu 
didesniems r e i k a lavimams 
pareikšti palankus momen
tas pasidaręs, kai Sovietų 
vyriausybę „pasiekė” žinios 
apie tariamus kelių Sovietų 
Rusijos karių pagrobimus.

Rašant šiuos žodžius, iš 
Kcvuna negauta jokių prane
šimų, apie ką Maskvoje tar
tasi ir tariamasi. Viena aiš
ku, kad padėtis labai įtemp
ta, rimta.

POPIEŽIUS GILIAI 
SUJAUDINTAS

Vatikanas. — Iš čia prane
šama, kad popiežius Pijus 
XII yra giliai sujaudintas

— Gegužės 19 d. įvyko 
DarboRūmų teatro atidary
mas, dalyvaujant Vidaus 
Reikalų ir Žemėš Ūkio Mini- 
steriams ir daug aukštų sve
čių. Buvo pastatyta Miko 
Petrausko opeiha „Birutė”. 
Viso spektaklį e dalyvavo 
apie 1,000 žmonių.

mybę ir visišką paklusnumą 
Italijai. Koncentracijos sto
vyklose uždaryta tik apie 
8,000 italų.

Kaunas. — Kaune kasdien 
lankosi Vilniaus lietuvių 
moksleiviu ekskursijos. Ne
seniai Vilniaus ūkininkų 
ekskursija lankėsi Suvalkijo-

Merkio ir Urbšio lankyma
sis Maskvoje liudija, kad 
Sovietų Rusijos ir Lietuvos 
santykiai paskutiniu laiku 
pasiekė savotiško laipsnio ir 
jiems aptarti dedamos labai 
rimtos pastangos bent iš 
Lietuvos pusės. Pranešimai 
iš Švedijos ir Prancūzijos sa
ko, kad Sovietų Rusija pa
skutinėmis dienomis labai

dėl Mussolinio paskelbimo 
karo Prancūzijai ir Anglijai. 
Jis apie paskelbimą žinojęs 
prieš 24 valandas. Kai vie
šai ir galutinai pranešta, po
piežius nuėjęs į savo priva
tinę koplytėlę ir ilgai klu
po jęs prie altoriaus. Iki pa
skutinio momento jis vis lau
kė, kad Mussolini susilaiky
tų nuo lemiamo žodžio.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Renkimės ir Budėkime
Juo labiau išsiplečia ka

ras Europoje, juo daugiau 
valstybių sukniumba po im
perialistų letena, juo labiau 
įsigyvena neteisėtumas ir ne
teisybės, bloškią į šalį visa, 
kas žmoniška, teisinga, 
krikščioniška, juo labiau 
mums, lietuviams, tenka su
sirūpinti savo senąja Tėvyne 
Lietuva ir budėti.

Dievo apvaizda ligšiol iš
laikė Lietuvą nepriklausoma 
valstybe ir Vilnių jai sugrą
žino. Tuo džiaugiamės ir, 
kiek leido mūsų gyvenimo 
sąlygos ir ištekliai, globojo
me suvargusius Vilniaus 
krašto gyventojus, padedame 
kraštui atsistayti. Kiekvie
nas sąmoningas lietuvis jau
tė šventą pareigą padėti tau- 
labai svarbiame jos gyveni
mo momente. Kas galėjome 
—aukojome, kas turėjome 
atliekamo laiko—dirbome.

Tikrai džiugu, kad Vil
nius atsistato, lietuvėja. Tie
sa, dar ne viskas padaryta, 
ne viskas atstatyta. Dar il
goką laiką reiks padirbėti 
sujungtomis tautos jėgomis, 
kol didieji ir patys reikalin
gieji darbai Vilniuje bus at
likti ir jie, nieks neabejoja, 
bus atlikti, jei liepsnojančio 

, karo ugnis nesutrukdys.

kur jie lavino tą betvarkę 
minią, pavadintą „raudonąja 
armija”. Rusija už tai atsi
mokėjo, kad 1922 m. leido 
Reichswehrui (vok. kariuo
menei) pasistatyti „Junker” 
lėktuvų dirbtuvę Fili kaime
lyje, prie Maskvos. Tokie žy
giai buvo griežtai draudžia
mi Versalės sutartyje, bet 
tas vokiečiams netrukdė. Tai 
buvo tik pradžia; vėliau se
kė neva nekalta Rapalo vie
ša sutartis tarp Sovietų Ru
sijos ir Vokietijos, bet jai 
vykdyti vidurinėje Rusijoje 
vokiečiai pasistatė aerodro
mą (netoli Lipetsko), kur iš
mėgino ne tik lėktuvus, bet 
rengė artilerijos pratybas ir 
išmėgino visokios 
ginklus. Su laiku 
visas tinklas šių 
punktų Rusijoje.

Kareiviams lavinti, kas ir-

Iš Tėvų Žemės

rūšies 
vystėsi 

vokiškų

galimumų reikia būti prisi
rengusiais ir tikrai gerai 
prisirengusiais. Nežinia, ką 
žada rytojus. Pustuzinį se
nų, kultūringų, niekam ant 
kelio nestovėjusių valstybių 
pikta naujosios gadynės au
dra parbloškė. Didelės, ga
lingos valstybės—Anglija ir 
Prancūzija—deda visas savo

jėgas, veda žūtbūtinę kovą, 
kad atsilaikytų. Ar atsilai
kys — šiandien dar nedrąsu 
yra spręsti.

Atsižvelgiant į visa tai,
nesunku yra numanyti, ko-'gi buvo Versalės sutarties 
kiu akilumu Lietuva turi bu-. draudžiama, vokiečiai tvėrė 
dėti, kaip turi būti vienin- įvairias atletiškas jaunųjų 
ga ir prisirengusi. Ligšiol 
nebuvo nė vieno lietuvių tau
tos svarbesnio reikalo ir dar
bo, prie kurio įgyvendinimo 
nebūtų prisidėję Amerikos 
lietuviai katalikai. Federa
cija ir Tautos Fondas šimtus 
tūkstančių paklojo ant tau
tos aukuro. Lietuviai kata
likai ir dabar turi būti gerai 
prisirengę, tvirtai susiorga
nizavę reikale visomis savo 
jėgomis stoti Lietuvai į pa
galbą. Dieve, duok, kad to 
nereiktų, kad aplink ją ū- 
žiančios audros praeitų jos 
nepalietusios, nepažeidusios. 
Bet tikrai būtų nesaugu ir 
neprotinga nebudėti, nesi
rengti, kai gaisrai aplink 
siaučia.

ALRKF skyriai ir apskri
tys prašomi tuoj šaukti susi
rinkimus, sutraukti po savo 
vėliava visas draugijas, kuo
pas ir. klubus, sušaukti lietu
vių katalikų veikėjus, aptar
ti tautos reikalus, susiorga
nizuoti, pasidalinti darbą, 
kad trumpTi laiku būtų1 gali
ma visą visuomenę sujudinti 
i darbą, kad visi lietuviai ga
lėtų savo auką tautos gelbė
jimui atiduoti.

Renkimės ir budėkime!

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekretorius.

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

Vokietija su Rusija Seniai Bendravo

straipsnio „The Red Army”, 
pasirodžiusio „The Saturday 
Evening Post” š. m. birželio 
1 d. recenzija.)

1933 
tapo

Generolas Krivitskis rašo 
iš savo patyrimo, kurį įgijo 
bebūdamas Sovietų tarnybo
je. Sov. Rusijoje jis pasiekė 
aukštą laipsnį, kaipo vienas 
svarbiausių Raudonosios Ar
mijos organizacijos špijona- 
žo srities užsienyje pareigū
nų. Vos išsigelbėjęs, kada 
viešpatavo „kraujų tvano” 
laikai, jis virto Stalino prie
šu ir jau kelintą kartą para
šo gana įdomiu žinių, ku
rios nušviečia dabarties ’ po
litini kompleksą. Galima pa
minėti, kad jis gana anksti 
išpranašavo Vokietijos susi
artinimą su Sovietais. Pažy
mėtas straipsnis suteikia kai 
kuriu davinių, kurie yra la
bai įdomūs, leisdami supras
ti šios dienos politinius su
metimus ir nušviečia busi
mųjų rezultatų kryptį, todėl 
vertas rūpestingo perskaity
mo.

Šiandien pasaulis stebisi 
Vokietijos galybe lėktuvais, 
dideliu skaičiumi tankų ir ki
tokių ginklų. Parašiutų tech
nika atrodo kaip ir pamėg
džiojimas bolševikų veikimo, 
ypač Suomijoje. Nejaugi per 
trumpą laiką tas viskas su- 

prirengti nuo tada,
Hitleris užėmė valdžią? 

Ar iš tikrųjų jis yra tuo 
„pamišusiu genijų”, kuris

duo-

(Generolo W. G. Krivitsky suelektrino savo tautą, kad 
'tą milžinišką sankrovą kari
nės medžiagos, kuri šiandien 
reiškiasi, prirengė nuo 
metų, kada Hitleris 
kancleriu?

Krivitskio straipsnis
da atsakymą, ir mes supran
tame, kad čia ne koks ste
buklas, bet vaisius tikslaus 
planavimo dar prieš dešimt 
metų prieš Hitlerio iškilimą. 
Iš jo galima suprasti, kad jei 
ir Hitleris ne*būtų pasirodęs, 
kas kitas būtų buvęs parink
tu ir dabartinis, antrasis pa
saulinis karas būtų kilęs ir 
jokia pajėga negalėjo jo su
laikyti, nes jis buvo ruošia
mas nuo pat Versalės sutar
ties pasirašymo laikų.

Krivitskis tvirtina, kad 
vokiečių buvę karininkai 
pradėjo slaptai atstatyti 
krašto militarinę jėgą iš 
keršto už Versalės sutarties 
žiaurumus. Jie nujautė, kad 
Rusijos bolševikai irgi ne
pasitikėjo ta sutartimi, nes 
manė, kad sutarties sukur
tos valstybės, kaip Lietuva, 
Latvija, Estija, Suomija 
drauge su Lenkija, Rumuni
ja ir Čekoslovakija sudarys 
geležies tinklą, kurį anglų- 
prancūzų vieningumas pa
naudos prieš Vokietiją ar 
Sovietus tam tkru laiku. Į- 
vyko labai slaptas ryšys tarp 
raudonarmiečiu viršūnės ir 
pasitikimų Vokietijos ka
riuomenės karininkų. Kari
ninkai buvo siunčiami į 
Maskvą įvairiais sumetimais,

draugijas, kurių programos 
auklėjo proto ir kūno disci
pliną. Berlyne 1926 m. užsi
spyręs monarchistas majo
ras Von Niedermayer pa
reiškė gilaus pasitenkinimo, 
žiūrėdamas į vokiečių komu
nistų organizacijos parada- 
vimą. Tie būriai jaunuolių 
jau tada davė jiems vaizdą 
bendrosios vokiečių skaitlin
gos kariuomenės, kokią ją 
šiandien matome ir kuri sa
vo skaičiumi tarsi pralenkia 
jų oponentų armijas.

Šios slaptos akcijos vei
kėjai turėjo nemažai vargo 
įtikinti Hitlerį, nes jis bu
vo griežtai nusistatęs prieš 
bolševikus ir savo įsitikini
mus šiurkščiu būdu pareiš
kęs savo programos veikale 
„Mein Kampf”. Jau 1936 m. 
nesmagumai pasireiškė tarp 
Hitlerio ir kariuomenės va
dų. Vienok galutinai šios 
akcijos vaisiai pasireiškė 
tuomi, kad pasaulis buvo nu
stebintas Vokietijos susibi
čiuliavimu su bolševikais, 
po kurio Versalės sutarties 
glamonėjamas vaikas — Len
kija—buvo taip žiauriai nu
kankintas. Jau ne vienas po
litinis rašytojas yra nurodęs, 
kad Versalės sutartis yra 
pasaulio dabartinių nelaimių 
šaltinis; ir generolo Krivit- 
skio straipsnis sukelia mums 
spekulacijas, kaip plačiai tas 
kerštas turės klestėti ir ko
kios bus aukos, kol jo aistra 
pradės ataušti. Pagaliau, 
kas su Lietuva? Prieš Ver
salės sutartį ji buvo Rusijos 
valdžioje; ir šiandien ji 
verčiama tapti Sovietų vasa
lu. Italijos įstojimas į ka
rę greta Vokietijos yra tik
tai tęsinys Versalės, nes ji 
nebuvo patenkinta po pirmo
jo pasaulinio karo, nes nega
vo žadėtų žemių už talkinin
kavimą alijantams. Nazių 
ideologijoje nėra vietos ma
žosioms tautoms, nes, jų ma
nymu, tos tautelės drums- 
čiančios pasaulio ramybę, 
tapdamos didžiųjų valstybių 
intrygų prieš vieną kitą į- 
rankiais.

Nors Krivitskio straipsnyje 
Lietuva nepaminėta, vienok 
galima suprasti, kad Versa
lės sutarties neapykanta lie
čia ir sutarties padarinius, 
būtent, tas visas valstybes, 
kurios tapo nepriklausomos 
po didžiojo karo. Užtenka 
priminti Lenkijos likimą kai
po pavyzdį, nes pareikštas 
žiaurumas perėjo net ir kraš
tutinio ir ne išsisvajoto įsi
žeidimo ribas.

Kerštas seka neapykantą, 
o neapykanta priešinasi 
Evangelijoje nurodytai bro
liškai meilei Dievo Tėvony- 
stėje, kurią Kristus pasauliui 
paskelbė. Nejaugi susilaukė
me anti-Kristaus laikų?

Kybartų Juozas

—Prie Vilniaus teismų 
šiuo laiku dirba 28 advoka
tai, kurių dalis yra priimti iš 
anksčiau Vilniuje dirbusių. 
Be advokatų yrą ir privati
nių gynėjų.

—Į Kauną buvo atvykusi 
Vilniaus delegacija, kuri lan
kėsi pas Šv. Tėvo atstovą 
Centozą, ir prašė jo sutvar
kyti pamaldas Vilniaus baž
nyčiose. Atstovas pasakė 
suprantąs lietuvių katalikų 
reikalus ir darysiąs viską, 
kas nuo jo priklauso.

—Lenkams Vilnių valdant, 
tik apie 25 nuoš. miesto na
mų tebuvo prijungta prie 
vandentiekio tinklo. Dabar 
Vilniaus miesto savivaldybė 
stengiasi kiek galima grei
čiau išplėsti vandentiekio ir 
kanalizacijos tinklą. Van
dentiekio ir kanalizacijos 
darbams šiems metams pa
skirta 500,000 lt.

—Geležinkelių tarnautojų 
taupomoji skolinamoji kasa, 
kuri turi apie 4,000 narių, 
šiomis dienomis turėjo Vil
niuje kasos atstovų pirmąjį 
suvažiavimą. Kasa per per
eituosius metus padarė 8 mil. 
lt. apyvartos ir baigė juos su 
pelnu, kurio dalį paskyrė ei
lei geležinkeliečių kultūrinių 
reikalų. Kasa savo narius 
draudžia mirties atveju, iš
laiko eilę bibliotekų, leidžia 
dvisavaitinį laikraštį „Gele
žinkelininkas”, teikia na
riams pašalpas. Savo kapi
talų kasa turi apie 1 mil. lt.

—DURL iniciatyva Vil
niaus universitete lietuviš
kos studentijos tarpe norima 
įsteigti DURL Viln. Un-to 
akademinis skyrius. Suma
nymas studentų sutinkamas 
palankiai.

—Šiuo metu Kauno valsty
binėse ir privatinėse gimna
zijose baigiamuosius egzami
nus laiko 505 abiturientai.

—Šiuo metu Vilniuje išei
na 12 laikraščių. Jų tarpe 6 
dienraščiai: „Vilniaus Bal
sas”, „Nowe Slowo” su sa
vaitiniu,-. Įriedu ūkininkams 
„Nowė Slowo Rolnicze”, „Ga- 
zeta Codzienna”, „Kurjer 
Wilenski”, „Vilner Kurjer” 
ir „Vilner Togblat”. Be to, 
Vilniuje eina žurnalas „Nau
joji Romuva”, „Tėvų Žemė”, 
„Geležinkelininkas”, gudų 2 
kart savaitinis laikraštis 
„Krynica” ir žydų medicinos 
žurnalas „Volkgesund”. Da
bar vidaus reikalų Ministeris 
į Vilnių leido persikelti dien
raščiui „Litovski telegraf”, 
žurnalui „Dienovidžiui”, 
„Spinduliams”, ir žydų sa
vaitraščiui hebrajų kalba. 
Tuo būdu Vilniuje bus jau 16 
laikraščių, kurių 7 dienraš
čiai.

— Šaulių S-gos organui 
„Trimitui” suėjo 20 metų 
nuo jo pasirodymo dienos. 
„Trimitas” dabar yra vienas 
labiausiai skaitomų laikraš
čių.

—Vilniuje atidarytas Vai
kų teatras, kurs stengsis 
duoti vaikams tinkamų pra
mogų, mokys pačius vaikus 
scenos meno, mokys juos 
mylėti savo tautinę kultūrą 
ir pratins tos kultūros for
mas taikyti kasdieniniame 
gyvenime. Tas Vaikų Teat
ras yra pirmasis mūsų sosti
nėje.

— Vilniuje organizuojasi 
lietuviai krikščionys darbi
ninkai. Paskutiniu metu įsi
steigia tarnaujančių mergai
čių skyrius.

—Gegužės 19 d. Vilniuje 
įsteigta Vilniaus lietuvių gy
dytojų draugija, į kurią įsi
rašė apie 40 gydytojų. Pir
mame draugijos susirinkime 
vienbalsiai nutarta kuo grei
čiausiai Vilniuje įsteigti gy
dytojams pasitobulinti insti
tutą. Vilniaus Gydytojų dr- 
ja turi labai seną istoriją. 
Tokio vardo draugija Vilniu
je egzistavo jau nuo 1805 m. 
Tai buvo > vienintelė tokia 
draugija visoje tų laikų Ru
sijoje, Lenki 
je. Ta drau^ 
surado Liet*| 
sias vietas la 
ninkus, Stalw

VYSKUPO V. BRIZGI 
KONSEKRACIJA

Kitkauskaitė -- P

— —

toje ir Lietuvo- 
pja jau 1819 m. 
aivoje gydomą- 
įrštoną, Druski- 
Įiškes ir kt.

aukos 
laikui, 
dviejų 
paau- 

iš

—Sveikatos Departamen
tas sveikatos punktų, kariuo
se neturtingieji gauna dykai 
medicinos pagalbą ir pašal
pas, aukušerėms per praėju
sius metus išleido 252,700 lt. 
ir primokėj imams už netur
tingas gimdyves 60,000 lt.

—Atgavus Vilnių, medely
nų savininkai, džiaugdamiesi 
ir norėdami susibičiuliauti 
su broliais vilniečiais, pradė
jo aukoti medelius. Tik gai
la, kad negailestinga šių me
tų žiema jų gerus norus su
trukdė ir pažadėtos 
atidėtos vėlesniam 
Mažeikių apskrities 
medelynų savininkai
kotus medelius pristatė 
rudens. Medeliai buvo pri
kasti, todėl neiššalo ir šio
mis dienomis buvo pasodinti 
pas kai kuriuos Vilniaus į 
krašto ūkininkus.

—Ministerių Taryba arki
vyskupijos ruošiamų maldi
ninkų ekskursijoms vykstan
čioms aplankyti garsiųjų 
Vilniaus šventovių, nutarė 
duoti 50 nuoš. nuolaidos nuo 
pagrindinio geležinkelio tari
fo.

—Visi su dideliu dėkingu-, 
mu sutinka žinias, apie už
sienyje gyvenančių lietuvių 
aukas Vilniaus kraštui. Apie 
tai šiltai atsiliepia ir spauda, 
suminėdama aukotojus. Ne
seniai buvo paskelbta apie 
Amerikos Liet. Katalikų Fe
deracijos paaukotus 5,000 
dolerių.

—Išnykus liūdna j ai sienai 
tarp Kauno ir Vilniaus, viso
kiais . būdais vyksta abiejų 
sričių jaunimo susiartinimas. 
Viena iš tokių susiartinimo 
manifestacijų įvyko birželio 
8-9 d.d. Vilniuje per Katali
kų jaunimo kongresą. Kon
grese dalyvavo kaip Vilniaus 
srities, taip ir visos Lietu
vos katalikų jaunimo organi
zacijos. Birželio 8 d. įvyko 
lietuvių jaunimo religinio ir 
tautinio pasiryžimo aktas, o 
birželio 9 d. Katedros aikš
tėje buvo minimi kovotojai 
dėl Vilniaus laisvės ir lietu
vybės.

—Šiaulių miesto savival
dybė rengiasi pastatyti Šiau
lių mieste ligoninę, kurios 
statybos darbai kaštuos apie 
3,000,000 litų.

—Mokyklinio amžią^, Vil
niaus miesto vaikams šią va
sarą prie Kauno, Kleboniš- 
kėse, rengiama stovykla, ku
rioje dalyvausią apie 300 
vaikų. Iškeltas sumanymas, 
kad lietuvių šeimos vasaros 
atostogų metu priimtų po 
vieną vaiką iš Vilniaus kraš
to ir miesto. Šiuo metu jau 
pasižadėjo tokius vaikus iš 
Vilniaus prieglaudų priimti 
apie 1,500 ūkininkų.

—Vilniuje netrukus bus 
pradėta užmiesčio autobusų 
stoties statyba. Stotis nu
matoma statyti Mindaugo 
gatvėje. Statybai paskirta 
700,000 lt. Taip pat yra nu
matyta tiesti plentą tarp Ke- 
nos ir Šumsko, tarp Pabra
dės ir Giedraičių, 4 kilomet
rai plento nuo Pagirių link 
Rūdninkų, taip pat 4 km. 
nuo Nemenčinės į Buivy
džius. Naujiems keliams ties
ti Vilniaus kelių rajonui yra 
skiriama apie 800,000 lt. 
Plentų remontui numatoma 
išleisti apie 700,000 lt. šiuo 
metu prie plentų tvarkymo 
jau dirba apie 700 darbinin
kų, o pradėjus naujų plentų 
tiesimą Rytų Lietuvoje dirbs 
apie 1,500 darbininkų.

—Vilniaus miesto ribose 
ieškoma tinkamos 
kur turės būti 
sporto aikštynas.

—Vilniaus miesto 
dybė Didžiojoje g-vėje nr. 46, 
atidarė priešvedybinį sveika
tos patikrinimo punktą vy
rams ir merginoms. Ateity
je prieš vedybas sveikatos 
patikrinimas numatomas į- 
vesti privalomas.

ALBINAS RENECKIS, B.A.
Atvykęs iš Lietuvos stu

dijoms į šią šalį ir šiemet 
baigęs Marianapolio kolegiją 
Bakalauro laipsniu. Siau
čiant karui Europoje, mano 
pasilikti Amerikoje ir savo 
studijas tęsti kuriame nors 
universitete.

VYSKUPO J. STAUGAIČIO
AUKSINIS JUBILIEJUS

Telšiai. — Vysk. J. Stau
gaitis šiemet birželio 24 d. 
švenčia 50 metų kunigystės 
sukaktį. Vysk. Staugaitis 
yra vienas steigėjų daug 
Lietuvos švietimui nusipel
niusios „Žiburio” dr-jos. Yra 
parašęs keletą knygų, reda
gavęs lietuvišką laikraštį 
„Vadovą”. Kapelionaudamas 
Varšuvoje, lenkų spaudoje 
gynė lietuviškuosius reika
lus. Buvo išrinktas į seimą. 
Būdamas seimo pirmininku, 
išvykus prezidentui Stulgins
kiui į užsienį, kurį laiką ėjo 
prezidento pareigas. Telšiuo
se įkūrė kunigų seminariją ir 
išplėtė religinį veikimą. Tel
šiuose yra sudarytas komi
tetas, J. E. vysk. Borisevi- 
čiui vadovaujant, kuris rū
pinasi, kad šis nusipelnęs 
Bažnyčiai ir tautai vyras, 
šia proga būtų tinkamai-pa- 
gerbtas. Telšių vyskupijos 
parapijose norima surengti 
jubiliato garbei akademijas. 
Centrinės iškilmės ruošia
mos š. m. birželio mėn. 22-23 
d.d. Telšiuose.

vietos, 
įrengtas

savival-

Kaunas. — Gegužės l|i 
Kauno Arkikatedroje B: 
koje įvyko vysk. Dr. V. : 
gio konsekracija. Konse 
cijos apeigas atliko arki 
kūpąs metripolitas J. £ 
rėčkas, asistuojamas v 
M. Reinio ir vyks. Mat sjami kas antra savaitė 
nio.

Į iškilmes atsilankė 
Tėvo nuncijus arkivysk 
Centozas, respublikos p
dentas Antanas Sme . _ ~ 
min. pirm. A. Merkys, M jtkauskaites-Anna 
terių Tarybos nariai, ■ >įs p daugiam 
Staugaitis, vysk. Kukt $ čia norėciaąi 
daug naujojo vyskupo 
mųjų bei pažįstamų. Po 
sekracijos iškilmių į| ~a gįmusi 
pietūs, kurių metu soleni Persikė- 
tą sveikino arkivysk ‘ . Hartford> 
Metronolitas J Skvirei , __ •

—Vilniaus miestas turi 1,- 
260,319 kv. metrus grįstų 
gatvių. Iš jų meksfaltuotų 
tėra 3,705 kv. mtr., o visai 
negrįstų apie pusantro mil.

metr. Joms išgrįsti rei- 
nepaprastai didelių su-

gatves bus grindžiamos

kv. 
kės 
mų ir daug laiko. Negrįs
tos 
viešųjų darbų fondo lėšomis.

—Žymus Lietuvos pašto 
ženklų tyrinėtojas ir žino
vas Dr. Jonas Mikulskis iki 
šiol savo rinkinyje turi apie 
20,000 Europos ženklų. Dr. 
J. Mikulskis jau iš pat jau
nystės yra pamėgęs filateli
ją, jo rūpesčiu suorganizuota 
pirmoji Lietuvos Filatelijos 
Telšiuose paroda.

—Šiuo metu išleidžiama 
nauja kun. K. Žitkaus mal
daknygė Lietuvos vaikams. 
Maldų tekstas daugely vietų 
parašytas sklandžiomis eilė
mis, kas antras puslapis— 
iliustracijos, kurias meniškai 
paruošė dail. Stančikaitė. 
Iliustracijos spausdmamos 
net keturiomis spalvomis. Iš 
viso bus išspausdinta 100.000 
egzempliorių, šitokio leidi
nio, kaio tvirtina žinovai, ne
turi nė kitų kraštų katalikai.

—Nuo birželio 15 d. pra
dedamas oro susisiekimas 
tarp Kauno ir Palangos. Ir 
šiais metais tame ruože 
skraidys du keleiviniai lėk
tuvai, po 7 vietas kiekvienas. 
Buvo norima įvesti oro su
sisiekimo liniją tarp Palan
gos, Kauno ir Vilniaus, bet 
pasirodė, kad Vilniuje tuo 
tarpu nėra jokio aerodromo.

Kaunas. — Darbo Rūmai 
kultūriniu klubų bibliote
koms nupirko per 1,800 nau
jų knygų. Be to, steigiamos 
4 naujos kilnojamos bibliote
kos. Jų dabar bus 24 su 
2,400 knygų.

žvaigždę ir mū- 
jflbą pakalbėti.

Metropolitas J. Skvire 
nuncijus arkivyskupas 
tozas, min. pirm. A. Mei 
prel. šaulys, vysk. M. 
nys, prel. Bartkus (Vilk 
kio semin. rektorius), jsjau iš mažų die- 
Pankauskas (KVC pirm ^Pras^balsą ir 
kas), be to, visa eilė sv Pr3e ^ajna- 
no telegramomis.

Ypatingi} ovacijų sus 
kė arkivys. nuncijaus C 
zos kalba, kurioje šv. 
nuncijus palinkėjo Lie1 . 
susilaukti pirmojo kard saBD' 
vysk. V. Brizgio asmeny 3 studijų gerų

Į visų sveikinimus at 
solenizantas vysk. Bri; 
Ta proga jis pažymėjo, i 
visus žmones, tačiau 
tėvynę mylįs labiausia 
esąs pasiryžęs savo dai ,Mtiiringa inteli- 
pateisinti jam siunčia 
linkėjimus.

utiniai ten apsi- 
jj ji augo, lankė 
į aukštesnes mo-

^paprastą balsą ir

Rudavo bažny-

;dainuodavo solo 
įjdžios mokyklos 

it išvykstant stu-

jtariama, pasiren- 
faai apsigyveno 
sausių ir gar- 
šestų dainavimo

liose k 
liškai, 
teko gi 
se kaip 
kitur, 
vo bah 
cija.
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que t 
„La F 
rioje c 
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Benjai 
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tempe: 
rolėje, 
navo, 
puikia 
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tokio 
ku ti 
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Tai 
Kask: 
letto” 
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De L 
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eidavę studijoms, per r 
■lenkindama aklai 
Moju, dažnai pa
savo pažangą irMOKSLEIVIAI DIR

SAVO STOVYKLOS1T also nustatymą

Kaunas.—švietimo mi 
dūrinio mokslo departa 
tas šią vasarą yra nūn 
surengti gimnazijų berr 
ir mergaičių stovyklas,]

iyniius „maestri”, 
dažnai lankydavo 
ir garsiausią ope
lį ir klausė studi- 
garsiausių pašau

matę 
bant 
darnu 
Luca 
tonas 
laikų 
nuod; 
seny! 
kelia 
pažyi 
perei 

i pasis
Ds

ffl stodiją metų, 
|j atsilankė Kaune 
Eisi savo balsu vi- 
ožavėjo nepapras- [Katk 
rtontraltu. Lietu- L:o ’. JJd. 

• tai nepaprastai' ( r u{

ir fizinis darbas, skirt] 
kiekvienoje stovy! 
Moksleiviai darbuosis i 
viešųjų darbų. Berniukų 
vykia bus rengiama ties 
kais, kur moksleiviai 
vai. kasdien dirbs prie paskyrė stipen-1 Yorl 
žinkelio pylimo darbų. B tobulintis to- įam( 
ta ko stovyklautojai 13A. Kaskas dar hęew 
progos paekskursuoti pc ūmetų Italijon ir 
tu Lietuvos žymesnes vi dingai dainavimo 
Mergaičių darbo stov 
rengiama Žemaitijoje, n

Ai 
buve 

lenkiama zjcmaiuijvjc, d lelijoj dainavimo Į p 

Plungės. Šios stovyklos; $o Amerikon, ke-p . 
las—darbo reikšmės s Joncertavo ir, ro- P.rie 
džiamas ir sudarymas ®ininkavo. P1 111 

gos mergaitėms patalk Jukindama atsiek- 
kauti pas ūkininkus ūk litais toje strityje, na 

B 3 pasiryžimu ir iš- Met 
i srbavosi savo nu-1 ^°- 

mene, vis gilinda- ^a’

ir fiziniai padirbėti, 
zinio darbo dar bus 
kūno kultūros dalykai ii 
darytos sąlygos stovykli s ir tobulindama IYor 
joms aplankyti gražį geriausius New|traj 
Rytų Lietuvos vietas. ao srities žinovus, 

•*iinas yra kaip me- 
norint eiti pirmyn, I 

idar gilintis, studi- 
hlintis.

------------- ! nenuilstamai besi-
ADOMĖSAS, Feliksas, į Amerik: <3, A. KaskaS prieš 

kęs apie 1907-1908 metus ir pt, i laimėjo konkurso
Ncw Yorki Mtan artistės

LIETUVOS GENERAL 
KONSULATO N. Y. PA 

KOMI ASMENYS

AUGAIT1ENĖ, Veronika, apifl 
gyvenusi Brooklyn, N. Y. Jį 1 
lė Jono AugaiČio, taigi žinom* 
James Siebert ir John Siebert, | 
Marijampolės apskr. 1878 m. ir 
šio New Yorke 1935 m. Veltinis 
šiek tiek turto.

BALČIŪNAI, Augustinas ir Pov 
lę iš židžiūnų kaimo, Krinčino 
Gulbinų valse., Biržų apskr., į . 
ką išvykę prieš 1914 m.

B ĮLOTAS. Petras, į Ameriką i 
1910 metų 
pradžioje gyvenęs Brooklyn, N.

BIRŠTONAS, Vincas, į Jungt. < 
kos Valst. išvykęs 1913 metais 
1928 m. gyvenęs 1 535 Wood St., 
delphia, Pa.

kla 
ras 
nep 
lan 
niu 
me

I 
i bai 
vėl

W apie Metropoli- an 
3 pažymėti, kad tas ,r0< 
to ne tik žymiau-. jū] 
^oje, bet vienas 

žymiausių pa- 
■•1 suprantama, kad 
^artistui yra ne- 
5 sunku.

1 1 Baskas šiandien 
H pavasarį iš Žemai! f .

pateko grynai 
įprastu darbštumu, 

Įtolentu, kultūringu 
^ir balso grožiu.

T0™,1-'’“!5’.' 1 *«to teatro du-
kęs 1923 metais ir iki 1933 me ■ .
venęs 169 S. First St., Perth A nukabinta fo-
N. J. didžiųjų daini-

jANčlAUSKAS, Vladas, kilęs iš ^artistų, tarp kurių

kęs 1923 metais ir iki 1933 me 
venęs 169 S. First St., Perth A 
N. J.

liškių Budis, Trakų apskr., į JJ 
vykęs 1912 m. ir iki 1915 m. g 
Boston, Mass.

GENDVILI RNE-MOČYTE, Bt 
kilusi iš Mastaičio vienk., Gr 
valsč., Šiaulių apskr., į J.A. Va 
vyksi prieš didyjį karą.

GURKUS, Bronius, 1928 m. išv
Kanadą iš £>inočių kaimo. Pane ,, 
vals., Rokiškio apskr. ir 1931 f į.® 
venęs 195 ®ueen, Toronto, Ont. Mjg

lietuvė Anna 
Šalia stovi biustas 

buvgps karalius 
banali, kad to ne- 
1 italo. dainininko 
JMias bei gir- 
“įfvienam. 

AWeilutes teko 
M? dainuojant

SC 
Iii 
k; 
13 

P

n 
k 
t

P
jti origina-jn



111 ■ 1 ’-SP’wwwr*

Birželio^

vYsmot
KONSEKi

eželio m. 14 d., 1940 m. AMERIKA

Kaunas. -.4 
Kauno Arkini 
koje įvyko vyJ 
gio konsekracjJ. 
cij os apeigas j 
kūpąs metric 
rėčkas, asiį 
M. Reinio ir 
nio.

Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

LIS, B.A. 
vos stu- 
r šiemet 
kolegiją 

i. Siau- 
je, mano 

ir savo
.me nors

Tėvo nuncijuj. ■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dentas )na Katkauskaitė — Anna Kaskas 
min. pirm. A. Jį 
terių Tarybai, 
Staugaitis, 
daug naujoje-

?nos Katkauskaitės-Anna 
skas vardas yra daug kam 
dėtas, bet čia norėčiau 
p ta. meno žvaigždę ir mū-

JGAIČIO 
AEJUS

Palmyros LaiškaiSalomėja Nėris

VARNOS

Nušalnotos gėlės 
Lenkia galveles— 
Rudens juodbėrėlis 
Jau pakando jas—

Įžūliai sužvengęs, 
Sutrypė visas— 
Rengės, ilgai rengės
Varnos į dausas. •

Kaipgi nesirengsi, 
Jei tokia mada?
Pyksta varnos, krankia— 
Kam tu ne juoda!

Tau mažai paukštytei
Varnos pavydės
Ir lakštutės balso
Ir sparnų kregždės.

Aš jom nepavydžiu 
Grožio, nė dausų— 
Kilkite, išdidžios, 
Nors už debesų!

Jūsų vietoj kitos
Po mėšlynus les .. .
Tik mažos lakštutės 
Daugel pasiges.

Čia kaltinti tamstos vyrą 
jokiu būdu negalima, nes jis 
nuoširdžiai ieškojo gyvenimo 
draugės, dėjo lėšas kelionei, 
pasitiko, susituokė, myli ir 
gyvena. Apie jo senumą, 
greičiausiai, susirašinėdami 
neišsiaiškinote.

Taip pat tamstą kaltinti 
už perdidelę drąsą nemanau. 
Kiekvieno jauno žmogaus 
pasauliai platūs. Siela per
lekia ir per jūras ir per kal
nus. Tik tiek gaila, kad mū
sų jaunuomenė, ruošdamasi 
į moterystę, nei kiek plačiau 
negalvoja. Imasi net tokios 
rizikos plaukti per Atlantus, 
pas visai nepažįstamus žmo
nes. Greičiausiai tada ne 
moterystei ruošiamasi, o tik 
pasivažinėti, pamatyti toli
mas šalis, kur jau, rodos, 
laukia ištiesęs glėbį koks tai 
išsvajotas „Princas”, o kada 
susiduriama su tikru gyveni
mu, ir kada tos visos svajo
nės sudūžta, tuomet jau at
sidaro akys, bet dažniausiai 
jau būna pervėlu.

Neabejoju, kad tamsta 
prieš sutuokimą su Vincu 
plačiai apklausė, ar norite už 
jo tekėti? Tikiu, kad paaiš
kino: jeigu atkviestoji nete
ka už kvietėjo, privalo būti 
grąžinama ten, iš kur atvy
ko. Gal tamsta šito vieno 
ir pabijojote, užslėpėte savo 
širdy baisią tragediją ir su
tikote? Nes prievarta būtų 
tamstos nesutuokę, o tik bū
tų grąžinę ten, iš kur atke
liavote. Mergaitės, kurios at
sisako tekėti už joms nepa
tinkamų atkvietėjų, pagal į- 
statymus negali šioj šaly pa
silikti. Tik tuomet gali lik
ti, jeigu atsiranda ir pasiper
ša kitas vaikinas, kurs pa
dengia pirmojo išlaidas. Tuo
met valdžia į tokias „varžy
tynes” nesikiša, ir atvyku
sioms paliekama laisvė.

t iš tokiu pripuolamu 
susnuo^-
pataiko pakenčiamesnį gyve
nimą. Dažniausia tokiose šei
mose—nėra laimės.

Žinoma, nėra džiaugs^ n 
nei atgal grąžinamoms mer
gaitėms. Ne taip seniai to
kia rizikinga kelione atvyku
si lietuvaitė, dėl aukščiau 
minėtų incidentų, buvo grą
žinama iš Halifakso, bet, 
laivui išplaukus į jūrą, nelai
mingoji nepernešė sunkios 
tragedijos, šoko nuo laivo ir 
nusiskandino.

Na, bet tamstos tragedija 
jau ne tame. Tamsta gyveni 
šeimynoje, tikrai kaip naš
laitė. Iš laiško spėjama, kad . 
tamstos vyras Vincas, kaipo 
suvaikėjęs senelis, reikalin
gas tik globos, šiltesnio žo
džių, ir priežiūros. Bet jį 
pamesdama, ar tamsta iš- 
drįstumei jam išplėšti jo vai
kus, į kuriuos jis turi tėviš
ką teisę?

Neatrodo, kad galėtum pa
metus jį užmiršti. Iš laiško 
dvelkia Jūsų kilni, gailestin
ga siela, kuri išsireiškia, kad 
vistik būna valandėlių, kad 
to vargšo Vinco ir gaila . . .

Sunku gyventi niekeno ne
suprastai, bet tamsta pabė
gus tik paaštrinsi savo tra
gediją, išplėši vaikams tėvą, 
kurie užaugę, be abejonės, 
tamstą kaltins.

Paklausyk, Mieloji Gerda, 
mano patarimo, ir pasilik 
pas savo vaikelius ir senelį 
Vincą. Prisimink, kiek yra 
vienuolių, atsižadėjusių as
meninio džiaugsmo dėl Dievo 
meilės, kiek gailestingų sese
rų, kurios raišioja svetimas 
žaizdas!

Dar po 10 metų, apsikar- 
pvs visi erškėčiai. Jusi dva
sioje džiaugsmą, kad buvai 
ištverminga, savęs išsižadė
jusi. Paaugę ir vaikeliai į- 
vertins kantrios motinos žy
gius, gerbs ir atgaivins su
nykusį džiaugsmą, Tad lin
kiu didvyriškos, nepalaužia
mos ištvermės.

Palmyra

Ona Katkauskaitė—Anna Kaskas

liose kalbose: vokiškai, ita
liškai, prancūziškai. Lygiai 
teko girdėti daug koncertuo
se kaip Metropolitan, taip ir 
kitur. Visur pasižymėjo sa
vo balso turiningumu ir gra
cija.

Su pasigėrėjimu teko ma
tyti ją Newarke, N. J., Mos
que teatre Verdi operoje 
„La Fozza Del Destino”, ku
rioje dainavo dabartinis gar
siausias pasaulyje tenoras 
Benjamin Gigli. Toje opero
je A. Kaskas buvo gražiosios 
temperamentingos Presilos 
rolėje. Ji ne tik gražiai dai
navo, bet gerai vaidino ir 
puikiai atrodė. Be to, jau
nai dainininkei dainuoti su 
tokio aukšto masto daininin
ku turi dainavime didelės 
reikšmės.

Taipgi teko girdėti A. 
Kaskas operoj Verdi „Rigo- 
letto” Maddalenos rolėj dai
nuojant su Lily Pons ir G. 
De Luca, kuriems lygių nė
ra. Lily Pons mes girdime 
per radiją ir dauguma yra 
matę tą žavingą artistę čiul
bant ir vaidinant taipogi ju
damuose paveiksluose. G. De 
Luca yra garsiausias bari
tonas nesenų ir dabartinių 
laikų. Todėl A. Kaskas, dai
nuodama su minėtomis gar
senybėmis, vis savo vardą 
kelia aukščiau. Negalima ne
pažymėti, kad A. Kaskas 
pereitą vasarą dainavo su 
pasisekimu Paryžiuje.

Dar gilesnį įspūdį sudarė 
Katkauskaitės pasirodymas 
ši pavasarį trijų universitetu 
(Rutgers, Columbia, New 
York) G. C. studentų suruoš
tame koncerte Town Hall, 
New Yorke.

Atžymėtina, kad publikos 
buvo perpildyta didžiulė salė. 
Jos tarpe matėsi rektoriai, 
profesoriai, studentai, jų 
prieteliai ir taipgi mvlintie- 
ji muziką bei jos žinovai.

Solo partiją atliko tik vie
na Anna Kaskas, garsioji 
Metropolitan Operos contral
to. Nuotaika buvo nepapras
ta, nes jautėsi, kad New 
Yorko mokslo kultūros cen
tras susirinko savo studen
tijos ir mūši] lietuvės pa
klausyti. Jaunų vyrų cho
ras iš 200 asmenų pasirodė 
nepaprastai išlavintas balsų 
lankstumu, darnumu, frazių 
niuansais ir visą tai liejosi 
meniškon galybėn.

Kartais rodėsi, kad jūros 
bangos kilo, ūžė audroj ir 
vėl tyliai nurimdavo savo pi

gmėjus apie Metropoli- anissimais, lyg saulei pasi- 
tenka pažymėti, kad tas,r2^^^us nutildavo galingos 

ras yra ne tik žymiau-. juros bangos.

sekracijos | T u iiupietūs, kuri^ ^tautos pazlbą pakalbetL 

;ą sveikino 
Metropolitas; 
nuncijus arfr 
tozas, min, 
prel. Šaulys,- yeno 
nys, preLBį 
kio semia rį klas.
PankauskasiJ A. Kaskas jau iš mažų die- 
kas), be to,rs turėjo nepaprastą balsą ir 
no telegramoj

Ypatingi oj 
kė arkivys. g “ 
zos kalba, fe a

A. Kaskas yra gimusi 
idgeporte, Conn. Persikė- 

tėveliams į Hartford, 
nn. ,nuolatiniai ten apsi- 

Čia ji augo, lankė 
džios ir aukštesnes mo-

elį pamėgimą prie daina- 
no. Dalyvaudavo bažny- 
uose choruose bei paren- 
iuose ir dainuodavo solo 

pat pradžios mokyklos 
o iki pat išvykstant stu- 

oms užsienin.
)ainavimo studijų gerų 
etelių patariama, pasiren- 
Italiją. Tenai apsigyveno 
name seniausių ir gar- 
Įisių miestų dainavimo 
tre—Milane.
lūdama kultūringa inteli- 
įtė ji atsidavė studijoms, 
, nepasitenkindama aklai 
nu mokytoju, dažnai pa-

J. Stau- 
lio 24 d. 
unigystės 
Itaugaitis 
;jų daug 

nusipel- 
>jos. Yra 
gų, reda- 
laikraštį 

įaudamas 
spaudoje 

is reika- 
s į seimą, 
rmininku,
Stulgins- 
laiką ėjo 

j. Telšiuo- 
linariją ir 
imą. Tei
tas komi- 
Borisevi- 

kuris rū- 
ausipelnęs 
ai vyras, 
kamaLpa- 
ryskupijos , • & Viliu

S3UrCngtl Metelei™: . . ..
---------- a3' viešųjų dW tenai sužavėjo nepapras- 

la- vykhbunĖ jalsu-contraltu. Lietu-
J - ■ valdžia tai nepaprastai

ra“'ka«l° Paįs?ai PaskJV atiP®n’ 

žinkelio pyta 
ta ko stovyt

.„u. |U metų xtaiijuu xx

progos p . - sėkmingai dainavimo 
tu Lietuvos r. . ”
Mergaičių i' 
rengiama L 
Plungės. Šios r 
las — darbo E 
džiamas ir s 
gos mergaitė 
kauti pas it

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

susilaukti pi 
vysk. V. Brizą

Į visų svį 
solenizantas' 
Ta proga jis p 
visus žmooti 
tėvynę myfe 
esąs pasiryš 
pateisinti ja 
linkėjimus,

Kada į gyvenimą žiūrime 
pro penkiolika tūkstančių 
romanų, žinoma, viskas at
rodo visai kitaip, negu yra 
iš tikrųjų ir iš netyčių gal
voje gimsta keisčiausios fan
tazijos.

—Guy de Maupassant.

jis 
ir 

šis

Seimininkėms
MOKSL0L
SAVO® 'indavo savo pažangą ir 

_ Ingą
Kaunas.-ŠĖ 

dūrinio moki: 
tas šią vasan 
surengti giir 
ir mergaičių,' 
mW 
ir fizinis 
k iek vienoji

balso nustatymą 
kitus žymius „maestri”.

alia to dažnai lankydavo 
certus ir garsiausią ope- 
La Scala ir klausė studi- 

7. lama garsiausių pasau
ki • dainininkų.
7 o kelerių studijų metų, 

Kaskas atsilankė Kaune 
asirodžiusi savo balsu vi-

cademijas. 
s ruošia- 
nėn. 22-23 kais, kur Ė valdžia tai nepaprastai

as turi 1,- 
us grįstų 
ksfaltuotų 
r., o visai 
antro mil. 
įgrįsti rei- 
lidelių su- 
>. Negrįs- 
rindžiamos 
lo lėšomis, 
vos pašto 
3 ir žino- 
kulskis iki 
e turi apie 
mklų. Dr. 
iš pat jau
gęs f ilateli- 
įganizuota 
Filatelijos

studijoms tobulintis to- 
. Todėl A. Kaskas dar 
;o porai metų Italijon ir

Brangi Palmyra,
Mano gyvenimas, tikrai 

žuvęs. Atvažiavau į šią šalį 
iš Lietuvos, net nepažįstamo 
asmens kvietimu, ir jo lėšo
mis. Susipažinau iš fotogra
fijos, gulinčios mano drau
gės salionėlio albume. Ši fo
tografija sukėlė man svajo
nių, ir draugei parekomen
davus, užsimezgė susirašinė
jimai, „meilės” prisipažini
mai, taip ir susiviliojau su 
visai nepažįstamu žmogumi.

Atvažiavau jaunutė spręs
dama iš paveikslo, kad ir 
mano busimasis toks pat 
jaunas. Nors buvau daug 
vargo patyrus, bet be prakti
kos moksleivė, be to našlaitė 
be jokios užvėjos, tad su 
nlasdančia širdimi skubėjau 
jūrų bangomis, kur masino 
dvasią meilė ir džiaugsmas, 
kur viliojo ateitis.

Ir, Dieve mano, kaip tas 
viskas sudužo! Vos palikau 
jūrų krantus, ir su tuo—už
verčiau savo laimės lapą.

Sutiko mane stoty senas, 
apskuręs žmogelis, kurs su 
vertu pasigailėjimo šypsniu, 
man ištiesė ranką. Maniau, 
kad mano busimojo tėvas. 
Pasisveikinau. Paskum 
paėmė mano lagaminėlį, 
kaip aš nusigandau, kai 
žmogelis pradėjo:

—Rūtute, aš tavęs begalo 
laukiau! Kelis pakelius gu
mos sukramčiau bežiūrėda
mas, kada tave tas laivas at
veš. Mat, atvažiavau iš kito 
miesto tavęs pasitikti, ir čia 
vietoj apsišliūbavoti. Pas 
mus tokie įstatymai. Tik po 
šliūbui galiu tave iš emigra
cijos namų pasiimti. Kitaip 
valdžia neleidžia.

— Ką? — išsprogo man 
akys, suakmenėjau. Stikliniu 
žvilgiu žiūrėjau vis labiau į 
apšiurusią apikaklę besitrau
kiantį seną raukšlėtą veidą, 
ir man buvo gaila ne savęs, 
o šio nelaimingo sutvėrimo, 
kurs ryžosi sugriauti savo ir 
mano gyvenimo laimę.

—Vincai, ar tai tu?... 
—sugelti žodžiai man išsi
veržė, ir kai jis palingavo 
galva, aš moviau pro žmo
nes. pro minią, ir pasileidau 
didžiulio svetimo miesto gat
vėmis.

Nereikėio ilgai laukti, kai 
mane sučiupo policija, ir su
grąžino i emigracijos namus. 
Čia laukė supykęs ir išsigan
dęs Vincas.

Nenoriu tęsti ilgos dra
mos, tik tiek, kad saulei lei
džiantis mus sutuokė kuni
gas.

Per naktį mes važiavome 
traukiniu į mano Vinco mies
tą tylėdami; ir kai aš pasi
šalinus bandžiau išsiveržti 
pro langą, mane nutvėrė 
kažkeno geležinės rankos, ir 
tada netekau sąmonės. '

Atsibudau ligoninėj. Skir
tomis valandomis mane lan
kė Vincas, nuo kurio meilin
gi] tėviškų žvilgsnių vis la
biau tolo mano širdis.

Dabar, jau nuo to laiko 10 
metų ir trys vaikai, o aš prie 
to Vinco—niekaip nepripran- i 
tu.

Aš laukiu mirties, kad ji 
ateitų, ir kaip gerasis ange
las mane iš šitų tragedijų iš
sineštų. Argi mano gyveni
mą nežuvęs? Aš nepažinau 
meilės, prie kurios visa šir
dimi veržiausi, aš nepažinau 
džiaugsmo.

Norėčiau 
bet kartais 
Jis senas,
Ar manote, kad aš nurim- 
čiau kur nors toli nuo jo su 
vaikais išvažiavus? Prašau 
patarimo.

Nusivylus Gerda.
Atsakymas;

Miela Gerda, Tamstos gy
venimas iš šimtų tragedijų 
vienas. Būtų naudinga, kad 
tamstos laiškas pasiektų pla
čiausias mases, ir apsaugotų 
daug jaunų mergaičių nuo 
nelaimingų susiviliojimų.

Gal būt, ir gerai turėti vis
ką, ką pinigais gali nupirkti, 
bet neįsivaizduojama trage
dija yra tada, kada negali 
turėti to, ko už jokius pini
gus negali nupirkti. Koks 
žmogus yra, yra kur kas 
svarbiau nei ką jis turi.

—J. Wicker.

Labai dažnai sugrįžus iš 
svečių tenka nugirsti šis jau 
žinomas pasakymas: Mokėjo 
išvirti, bet nemokėjo paduo
ti. Ką tai reiškia? Paaiški
nimų galima duoti labai 
daug ir įvairių. Valgis gali 
būti ir labai skaniai paruoš
tas, bet jei jis bus duodamas 
į stalą tuojau po kitų valgių, 
kuris smarkiai skiriasi ne 
tik savo skoniu, bet rieba
lais, aštriais prieskoniais ir 
kitu kuo, jis jau savaime 
nustoja to puikaus skonio, 
kada priešingu atveju, šeimi
ninkė net būtų susilaukusi 
pagyrimų.

Be to prie tam tikrų val
gių reikia taikyti ir gėrimai. 
Nesykį, todėl, pasakoma, kad 
jei čia ar ten būtų buvęs 
nors lašelis to ar kito gėri
mo, pats valgis būtų buvęs 
tikrai dangiškas. Todėl la
bai svarbu sekti ir tą, kaip 
kam gal atrodančią smulk
meną, kad būtų išvengta ne
pasisekimo iš padavimo pu
sės. Niekuomet nepadarysi 
gero įspūdžio savo svečiams, 
jei pridarysi labai daug žvai
riausių valgių, ir nesutaikin
si jų paduodama. Per dide
lis įvairumas pasidaro tokiu 
mišiniu, kad jau niekas nebe- 
suvokia, kas čia skanu, kas 
ne. Ir sugrįžę iš tokių vai
šiu dažniausiai nusiskundžia 
negalavimu, ir nebenori į 
maistą žiūrėti per kelias die
nas. Kiekvienas toks prisi
minimas jau temdo tą nuo
širdumą. kuris, gal būt, ir 
buvo reiškiamas ta forma.

Dar kiti mėgsta prirengti 
labai daug paprastų valgių, 
taip kad paskui šeimai tenka 
juo maitintis visą savaitę. 
Persivalgymas yra be galo 
pavojingas sveikatai. Sve
čias atsilanko ne vien dėl to, 
kad prisivalgytų lyg, rodos, 
visus metus bus bado metai. 
Žinoma, visiems įtikti sunku. 
Yra tokių, kurie gyvena tam, 
kad valgytų, o ne valgo tam,

kad gyventų, šiaip ar taip, 
apsukri šeimininkė turi 
stengtis nepridaryti valgių 
per daug. Geriau mažiau, bet 
skaniau juos pagaminti. Val
gių sąstatas daugiausia pri
klauso nuo šeimininkės fi
nansinio stovio, pačių su
kviestųjų svečių^ nuo šeimi
ninkės sugebėjimo planuoti. 
Šeimininkė turi visuomet bū
ti labai pastabi, ne tam, kad 
kitus pakritikuotu, bet kad 
pasimokytų iš kitų daugiau 
žinančių, sugebančių. Reikia 
nepraleisti jokios progos ką 
nors naujo tuo klausimu pa
siskaityti. Stebėti, jei yra 
proga, kaip šis ar tas valgis 
paduodamas ręsto ramiose, 
geresnėse vietose. Taip pat, 
šeimininkė neturi bijotis pa
klausti savo draugės ar pa
žįstamos natarimo. Tik jo
kiu būdu tas nedaroma tuo
jau prie stalo, visu svečių 
akivaizdoje. Apie šią silp
nybę pakalbėsime kitą syki.

Amžinas grožis galimas, 
jei moteryje spindėtų pasi
tenkinimo šešėlis. Nesvarbu 
koks tas pasitenkinimas ją 
suptų: meilė vienam vyrui, 
meilė visai žmonijai, pasek
mingas darbas kitiems ... ar 
dar kitoks.

Žmonės, kurie žiūrėdami į 
gamtą ir kitus žmones, šau
kia, kad aplinkui tamsuma ir 
niūrumas viešpatauja, yra 
beveik teisingi; nes tas pa
reina nuo jų pačių aptemdy
tų akių ir širdžių. Tikras at
spalvis yra švelnus ir reika
laująs ryškaus matymo.

— Dickens

i j as.
/ aigus Italijoj dainavimo 

:slą, grįžo Amerikon, ke- 
metų koncertavo ir, ro- 
vargonininkavo.

epasitenkindama atsiek- 
rezultatais toje strityje, 

. , u tvirtu pasiryžimu ir iš-
ir fiziniai pa- me darbavosi savo nu
linio darbo: sĮame mene, vis gilinda- 

, žinias ir tobulindama 
ą pas geriausius New 
ko meno srities žinovus, 
dainavimas yra kaip me- 
i a—norint eiti pirmyn, 

LIETUVOS0 reikia dar gilintis, studi- 
i ir tobulintis.
■ taip nenuilstamai besi
jodama. A. Kaskas prieš 
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Metropolitan artistės
►

• Amerikoje, bet vienas 
keturių žymiausių pa- 

vie. Tat suprantama, kad 
p^Hiūti artistui yra ne
ėstai sunku.
jei A. Kaskas šiandien 

Metropolitan operoje, tai 
ai ji ten pateko grynai 
> nepaprastu darbštumu, 

BIRŠTONE' -rme, talentu, kultūringu 
avimu ir balso grožiu.
ik pravėrus to teatro du- 
visa siena nukabinta fo- 
afiiomis didžiųjų daini- 
Ėu-kių artistu, tarp kurių 
ir mūsų lietuvė Anna 

kas. šalia stovi biustas 
ižo — tai buv^s karalius 
rų ir manau, kad to ne
masto italo , dainininko 
as yra žinosiąs bei gir- 
s^mums kiekvienam.
pančiai šias (eilutes teko

kos Valst- iš51' 
1928 m. gp®' 
delphia, Pi

FEDER, Lo® 
kęs 1923 nxt; 
venęs 169 S.' 
N. J.

JANČIAUSKU 
liškių Būdii 
vykęs 1912 * 
Boston,

GENDVILIČ 
kilusi iš M 
valsč., §iaul! 
vyksi prieš

GURKUS, I t1 A- Kaskart dainuojant 
Kanadą iš j" 
vals., Rokiši 
venęs 195

rose operose\ ju origina-

Ant fono šitų galingų jau
nuolių balsų lydėjo gilus A. 
Kaskas controaltinis balsas, 
h a r m o n i ngai susiliejantis 
vienan vienetan. Čia ji pa
rodė dideli muzikali talentą 
ir balso darnumą.

Be choro ji turėjo dainuoti 
solo kelis dalykus, bet pub
lika, pagauta jos retai sutin
kamu gražiu balsu, išreika
lavo dar keletą dalykų už 
programos ribų.

Išpildytuose dalykuose 
Verdi (iš Operos „Don Car
los”), Martin Shaw, Arensky 
ir kituose ji parodė savo bal
so galybę, temperamentą, re
tai gražų žemųjų gaidų tem
brą, platų laisvą balso valdy
mą, lygiai gražiai nustatytą, 
kaip žemutiniuose, taip aukš
tutiniuose registruose ir ne
paprastai aukštą dainavimo 
meno kultūrą.

Mums lietuviams yra dide
lė garbė turėti tokią didelę 
pajėgą muzikos ir dainos 
meno srityje.

Tenka palinkėti, kad Kat
kauskaitė - A. Kaskas dar 
daugiau ir aukščiau iškeltų 
mūsų lietuvių tautos vardą.

Prie keptos veršienos rei
kia padaryti rudas arba pa- 
midorų sosas.

Pamidorų sosaS: 1 dėžutė 
pamidoru košės, vienas dide
lis svogūnas, 2 šaukštai 
sviesto, pipiru ir druskos pa
gal skonį. Geriausiai pake
pinti svogūnas, visą sumai
šius perkošti. Praskiesti mė
sos sriuba ar sosu kuriame 
kepė veršiena. Dėl geresnio 
skonio įdedama truputis cuk
raus.

Rudas sosas: Pakepinti 
svieste svogūną, įmaišyti ge
ras šaukštas miltu, praskies
ti mėsos sriuba ar sunka, ku
rioje kepė mėsa. Pridėti ci
namono, druskos, pipirų pa
gal skonį. Trumpai pavirin
ti.

Prie keptos veršienos duo
dama: kepti pamidorai, tu- 
šinti nepjaustyti svogūnai, 
špinatai, grybai, saldžios ar 
baltos bulvės keptos kartu 
su mėsa. Bulves reikia nu
lupti ir išilgai supjaustytas 
apibarstyti paprika, sudėti į 
indą, mėsai kiek apkepus. 
Baigti kepti kartu.

Rauginti -agurkai tinka 
prie visokių ipiėsiškų valgių. 
Prie mėsos, nuluptos ir ne- 

Jonė Ž. ipiaustytos, paprastai išvir-

Tik iš kits kito supratimo 
gali išaugti draugiškumas, 
kurio reikalauja siela ir šir
dis.

------ o------
Nematanti beribiu amžiny

bės horizontų siela kalėja 
kūne, apsnūdusi, suraišiota 
mūsų žemesniosios prigim
ties. —M. Pečkauskaitė

tos bulvės, duodasi, tik tada, 
kada jos yra šviežios.

Nemuno Ledai
i/3 puoduko cukraus,

2 šaukštai grietinėlės,
1 šaukštas pieno,
2 kvadratėliai kartaus, su

pjaustyto šokolado.
6 kiaušinių tryniai, gerai 

suplakti,
2 šaukštai vanilos,
2 puodukai išplaktos sal

džios grietinėlės.
Pieną, grietinėlę (2 šaukš

tu), cukrų, šokoladą sumai
šyti ir ant karštų garų vi
rinti kol cukrus ir šokoladas 
ištirps. Nuėmus gerai išplak
ti. Masei atvėsus, įmaišyti 
išplakta grietinėlė, supilti į 
formas ir įstatyti kelioms 
valandoms ar nakčiai į šal
dytuvą.

----- o------
Verdant džiovintus vai

sius, kaip slyvas, figas ir k. 
t., reikia įdėti šaukštukas 
krakmolo, dėl pusės svaro 
džiovintų vaisių. Sirupas bus 
geresnis ir skoningesnis.

aš ji pamesti, 
man jo ir gaila, 
ir suvaikėjęs .. .



CHICAGO, ILL
noveną.

Elizabetho Ekskursija 9

Ekskursija drauge su Ba-

PHILADELPHIA, PA.
P.

NEWARK, N. J.

Choras per radiją birželio 
d. išpildė dainų programą.

Šv. Antano noveną birželio 
11, 12 ir 13 d.d. vedė kun. 
V. Masiulis iš Brooklyno.

Šį šeštadienį, birželio 15 
d., įvyksta milžiniška eks
kursija didžiuliu ,,Clermont” 
laivu. Malonu, kad drauge su 
šia ekskursija keliaus ir 
Brooklyno lietuviai, kurie į- 
eis Metropolitan Avė. uoste, 
Brooklyne.

Pasiruošimas geras. Dar
bininkės ir darbininkai pui
kiai pasiruošę visiems patar
nauti.

Ekskursijos metu bus pa
siūloma karšti pietūs, tad 
dalyviams nereikės ryšulių 
tampyti,© 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—Dzūku stiliaus 
(su kopūstais) arba 
Aukštaičiu kumpis su 
Potatoe salad Eliza
beth.

BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, birželio 9 d., 
buvo šilta, bet šv. Vardo dr. 
vyrai skaitlingai buvo prie 
Šv. Komunijos. Per tas pa
čias mišias buvo vaikučių, 
baigusių parapijos mokyklą 
komunija ir j u intencija šios 
Mišios atnašautos. Kun. 
Mendelis savo pamoksle ra
gino tėvus leisti vaikus į ka
talikiškas aukštesnes moky
klas, prižadėdamas padengti 
mokyklų lėšas: už mergaites 
pilnai, o už berniukus—pusę 
metinės duoklės. Mokyklą 

if1- '^'\er' 
niūkai.’ Jei tėv'SpTeis j ka
talikų aukšt. mokyklas, tai 
už juos visus bus kunigo ap
mokėta. Tai puikus tėvams 
paraginimas ir palengvini
mas. Tai nepaprastai džiu
ginantis kun. dr. L. J. Men- 
delio pasiryžimas.

Birželio 3 d. staiga mirė 
Dom. Mažentienė, gera šei
mininkė. Mirė J. Grajaus
kas, M. Pilipauskienė.

Ar yra kita tauta, kurios 
nariai taip dirbtų sveti
miems? Štai, komunistai, 
parsidavę siela ir kūnu Rusi

Watch. Bilietai buvo plati- bažnyčioje vedė šv. Antano 
narni įvairiose lietuvių kolo
nijose.

Pikniko dienoje, birželio 9 
d., Romuvos parke, Montello, 
Mass., įvyko bilietėlių trau
kimas. Ištraukta šie nume
riai: No. 97935—John Arbo- 
čius, 290 Park St., Lawrence,

‘Mass., laimėjo pirmą dova- 
Užsigardavimas; Namiškių >ną; No. 60257—A. B. Curoz-

keptas „cake”: arba za, Exeter, laimėjo antrą do- yonnės lietuviais įvyks rug- 
vaisiai; Kava arba vaną; No. 88211—Anna Be- piūčio 11 d. Bilietai platina- 
Pienas.

Karas, abejonės, neaiški 
ateitis verčia mus glaustis 
prie saviškių, nes vienybėje 
yra viltis. Todėl kviečiame 
visus padaryti šią mūsų eks
kursiją sėkmingiausią ir sa
vo dvasia ir lietuviškų įstai
gų parėmimu. Parapijie
čiams turėtų ypatingai rūpė
ti, kad geriausio pasisekimo 
sulauktumėm.-

Prašome dalyvauti ir pa
sikviesti gimines, pažįsta
mus, draugus, kad ir iš to
liau, kad kartu su mumis 
praleistų malonų laiką ir su
darytų žymią paramą mūsų 
kilniems tikslams.

sasparis, 40 Highland Ave., mi.
Waterbury, Conn., laimėjo ---------
trečią dovaną; No. 69052— Novena prie šv. Onos kiek-
Ig. Friffin, 473 Vaughn St., vieną antradienį; lietuviškai 
Lauzerne, Pa., laimėjo ket- 7:30, angliškai 8:15.
virtą dovaną.

Laimėjusieji LDS. ir ,.Dar
bininko” pikniko dovanas 
praus tik tada, kada prisius 
tikietėlius su tokiais pat nu
meriais, kokie buvo ištrauk
ti piknike. Tikietėlius siųs
kite adresu: „Darbininkas”, 
366 West Broadway, South 
Boston, Mass.

siminti. Netik, kad neturi 
progos lankyti lietuviškas 
mokyklas, bet dar blogiau, 
kad paaugę apsiveda su ki
tataučiais. Sako: argi neuž- 
tektinai turime gražiai išau
klėtų savo mergaičių ir vai
kinų ? Kam dėtis su kitatau
čiais?

Šių žodžių rašėjas pažįsta 
kun. J. Čepukaitį per dvide
šimts metų, bet pirmą kartą 
išgirdo tokį stiprų, šventą 
lietuvišką teisingą pastabą, 
savo parapijiečiams ir lietu
vių visuomenei. Mum visiem 
garbė tokius vadus lietuvių 
kolonijose turėti, bet dar di
desnė garbė yra jų pamoky
mų klausyti ir pildyti.

KEARNY, N. J.

Sopulingos Dievo Motinos 
par. vaikučiai, seselių pran-

Mokslo Metų Užbaigos 
Vakaras

Birželio 2 d. įvyko šv. An
driejaus parap. mokyklos 
užbaigimo vakaras su teat- 
rėliu, dainomis, šokiais ir t. 
t., seserų kazim.ieriečių vado
vybėje. Parapijos salę pri
pildė daugumoje mokyklos 
vaikučių tėvai, broliai, sese
lės, kaimynai.

Mokyklos vaikai suvaidino

Iš Moterų S-gos Suvažiavimo
Gegužės 26 dieną įvyko 

Moterų S-gos New York ir 
New Jersey apsk. suvažiavi
mas. Visos kuopos ką nors 
veikė. Ar tai ruošė vaidini
mus, vakarienes, arbatėles ir 
kitus pasilinksminimų vaka-

Netikėtos Pagerbt uvės Elž.
Paurazienei

Šiemet Kapinių dienai pri
puolus ketvirtadienį, daug 
Chicagiečių išvažiavo į kitus 
miestus pasiviešėti iki sek
madienio ir daug atvažiavo 
iš kitų miestų Chicagon sve
čiuotis su savo giminėmis bei 
draugais.

Kapinių dieną per Labda
ringos Sąjungos pikniką Vy
tauto Parke, netikėtai teko 
susitikti su Stasiu ir Elžbie
ta Paurazais bei jų sūneliu 
Stasiuku iš Detroit, Mich.

M. Paukštienei, EI. Stat
kienei, Al. Poškienei ir ki
toms Sąjungietėms, kilo min
tis suruošti kokias nors vai
šes p. Elžbietai Paurazienei, 
Moterų Sąjungos Centro pir
mininkei.

Nutarta turėti vaišes se
kantį vakarą, tai yra gegu
žės 31 d., pas Vengeliauskus, 
Brighton Parke. Skubomis 
buvo sukviesta kuodaugiau- 
siai sąjungiečių bei p. Elž. 
Pauražienės draugių. Iš vi
so dalyvavo arti 40 moterų, i

mesti 
ginti.

tuome 
Neleis 
byklą. 
namuc

Joki 
vartot 
kalams

Ame 
met ti 
tautų 
išstaty

Pare

Birželio m. 14 d., 1940

nienė, kuopos organizatq 
E. Mickeliūnienė, Virgin 
Trust, 'kuopos ir apskriti 
rašt. Mar. Paulienė, advoh 
tas Juozas Grish, Bronė P 
žauskienė, M. Juškienė, Oi 
Paurazienė, Mot. Sąjung 
centro rašt. Mar. Vaičiūni 
nė, Vengeliauskienė ir iš ši 
mininkių, M. Petrošienė. F 
skiausiai kalbėjo pati cent 
pirmininkė p. Elžbieta Pa 
razienė, pabrėždama, kad' 
spūdingo vakaro nei dovai 
nesitikėjo. Nuoširdžiai | 
siems dėkojo savo ir sa| 
mamytės vardu.

Po vakarienės, vėl šoki 
žaista tikrai gražioje nuoti 
koje iki ankstybaus ryto.

Atsisveikinus ir palinkę; 
laimingos kelionės L —

įlli, 1940 m.

L.yjTriY.Trri*^-*-*'1 r*^"

L savaitę baigė 
Liversitetą, gau- 
joginių mokslų 

Lsnį. Kun. Bo- 
L'ew Yorke ir la- 
Į studijavo. Kar
davo Brooklyno 
L kunigams. Į 
E atvyko kun. B. 

ffaterburio par.
Paul

L-1,

JUŠAS BAIGĖ 
SSITETĄ

zams visos patenkintas iš 
skirstė. Šios vaišės ir linl 
mai praleistas vakaras Ii 
visoms sąjungietėms ilj 
nepamirštamas.

Aušrinė

yagistrą maloniai 
linkėdami jam 

pasisekimų visuo- 
j Džiugu jį ir

_ . _. . ciškonių paruošti, turėjo sa-
Pievas užlaiko Jus ir Įv0 prOgramą įg įvairių veika- 

Jusiskius ir tegloboja mūsų . vįsį buvo kostiumuoti 
mylimą tautą. -r gragįaį savo roles atliko.

Kleb. kun. J. Simonaitis Viskas suvaidinta lietuvių 
ir Ekskursijos Komisija, kalboje. Visi džiaugiasi, kad 

____________________________ 'vaikučiai gražiai vartoja

jai, turėjo savo laikraščio 
vardu pikniką Baltimore j e. 1 
Jie visur stropiai pardavinė
jo įžangos bilietėlius ir bu
vo žmonių, net tautininkų, 
kurie nusiperka svetimie
siems paremti. Kas Lietuvai 
rengiama, jie neprisideda. 
Visuomenė tūrėtų vengti jų.

Laikas nustoti svetimiems 
dirbti! J. K.

WATERBURY, CONN.

Baigė Mokslus
Birželio 14 d. baigė slau

gės mokslą Alia Stasilionytė. 
Iškilmėse dalyvavo Jonas 
Valantiejus iš Maspetho.

Šiuo laiku baigė mokslą 
Edmundas .T"žkaitis. J;s lan
kė Niagara Falls kolegiją. 
Abiems geriausio pasisekimo 
linki A. J. Valantiejų šeima 
iš Maspeth, N. Y.

savo tėvų kalbą. Didelis ačiū 
seselėms pranciškonėms.

Kleb. kun. L. Voiciekaus- 
kas dėkojo atsilankiusiems. 
Nors ir lietus lijo, bet salė 
buvo pilna. Jis dėkojo sese
lėms už darbą ir pranešė, 
kad ir vasarą veiks lietuviš
ka mokykla, ragindamas tė
vus leisti į ją savo vaikus. 
Taip pat maloniai pakalbėjo 
ir kun. M. Kemežis, Jersey 
Citv klebonas.

Vakaras baigtas Lietuvos 
himnu. K.

JERSEY CITY, N. J.

BOSTON, MASS.

Laimėjo dovanas
LDS. ir „Darbininko” ju

biliejinio pikniko proga bu
vo skirta keturios dovanos: 
1. dovana — Parlor Set; 2. 
dovana—Silver Fox; 3. do
vana — Woodstock Type
writer; 4. dovana — Wrist

Bažnyčios reikalams auko
jo: Mrs. B. Sherman 250 dol. 
—žvakėms prie didžiojo al- 
^oHaus; Mr. 8z Mrs. Peter 
O’Reilly 75 dol.—didžiajam 
altoriui; Jonas Delionis — 
juod. drabužius ir 3 didžiu
les žvakides; A. Skardienė— 
kapą, juod. drabužių ir Mon- 
stracijai uždangalą; S. Zut- 
kienė ir Margaret White— 
žvakides; M. Andrew—juo
dą kapą; Šidlauskai—10 dol. 
altoriui pagražinti ir Mrs. 
Sohn—Tabernakalui uždan
galus.

Kun. M. Kemežis, mūsų 
klebonas, Harrisono liet. par.

komediją „Žavėjantis smui
kas”. Vaidino J. Urbonas, 
Edv. Ranionis, V. Starins- 
kas, Em. Montvydaitė, R. 
Barkauskaitė, J. Matečiūnas, 
Alf. Povilaitis, J. Pleškūnas, 
Pr. Staniškis, J. Čepulis, L. 
Venckus, Dan. Stniškis.

Vaidinimas, dainos, driliai 
ir šokiai išpildyta puikiau
siai. Mokyklos orkestras iš
pildė: ,,Pussy Cat”, ,Pleasure 
Waltz’ ir „Ruby Scottische”. 
Mokyklos choras sudainavo: 
„Trys Sesytės” ir „Little 
Damozel”.

Šįmet šv. Andriejaus par. 
mokyklą užbaigė šie berniu
kai ir mergaitės': Alf. Povi
laitis, Matilda Bružaitė, Jo
nas Jankauskas, Margaret 
Roletter. Stanislavas Vens- 
kus, Leonas Venskus, .Anta
nas Povilonis, Elena Šipkiū- 
tė, Emilija Montvydaitė, Rū
ta. Barkauskaitė, Lelija. Bo- 
lytė ir Edvardas Ranionis. 
Atsisveikinimo kalbą gražiai 
ir aiškiai lietuviškai pasakė 
Emilija Montvydaitė.

Kun. J. Čepukaitis pasakė 
labai gilaus lietuviško turi
nio pamoki nančią kalbą. 
Tarp kitko pasakė, kad lietu
viai neturėtų kraustytis iš 
apgyventų lietuvių kolonijų į 
užmiesčius. Statistika paro
do, kad išsikraustę toli, kas
kart rečiau atsilanko į lie
tuvių bažnyčias, lietuvių pa
rengimus ir t.t. Taigi, tokie 
tolsta nuo to, kas yra bran
giausia lietuviškai sielai. 
Apie jų vaikus skaudu ir už-

rus, Visos kuopos gražiai pa
minėjo Motinų dieną, priim
damos bendrai Komuniją, 
dalyvaudamos bendruose 
pusryčiuose. „Amerikos” 
Naujų Patalpų Fondui nu
tarta paaukoti 10 dol. 63 ir 
68 kuopos pasiėmė „Ameri
kos” laimėjimų knygutes iš
platinti. Apskritai, Moterų 
S-gos suvažiavimas buvo gy
vas ir įdomus. Nutarta su
organizuoti kuopas ten, kur 
jų dar nėra, pagyvinti ir su
stiprinti esamu kuopų veiki
mą. Visos dalyvės buvo pil
nos energijos ir pasiryžimo 
daugiau dirbti Mot. S-gos 
naudai.

Po suvažiavimo visos atsto
vės buvo pakviestos dalyvau
ti vakarienėje, kurią suruošė 
68 kuopa 10 metų sukakties 
minėjimo proga. Vakarienė 
buvo tikrai karališka. Gražų 
įspūdė darė 68 kuopos narių 
vienodas pasipuošimas. Va
karienės programą sudarė 
kalbos i” dainos. Kalbėio 
vietinis klebonas kun. K. 
Kelmelis, išreikšdamas dide
lį palankumą sąjungietėms, 
jų veiklai. Trumpas kalbas 
pasakė apskr. pirmininkė S. 
Subatienė, M. šertvytienė, 
M. Brangaitienė, A. Liudvi- 
naitienė, L. Milunaitienė ir 
daug kitų. Gražiai padaina
vo Newark© sąjungiečių cho
ras, vadovaujant vietiniam 
vargonininkui. Po vakarie
nės smagūs šokiai tęsėsi iki 
vėlumos. S. S.

jų tarpe ir p. Juozas Grish 
su žmona.

Brightonparkietėms tikrai 
pasisekė prigauti mus Pau- 
razus taip, kad jie manė ei
ną pas Vengeliauskus minu
tėlei kitai pasisvečiuoti. Vos 
įėjus į salę sušukta „sur
prize”, orkestras užgriežė 
pasitikimo maršą ir p. Pau
razienei šiek tiek „atsipeikė
jus”, prasidėjo šokiai, po ku
rių, šeimininkės pakvietė vi
sus prie stalų apdėtų val
giais. Prisegta gyvų gėlių 
„corsage’ai” p. Elž. Paura
zienei ir jos mamytei p. Elž. 
Veloniškienei, kuri sykiu su 
Paurazais atvažiavo iš De
troito.

p. M. Paukštienei, Moterų 
Sąjungos Illinois valstijos 
direktorei ir Chicagos Ap
skrities vice-pirmininkei pa
aiškinus susirinkimo priežas
tį, buvo įteikta "dvi-gražios 
dovanos, nuo susirinkusių 
viena ir kita nuo jaunų są- 
jv.nsriečių. Vakaro programą 
vedė centro iždo glob. ir Mot. 
Sąjungos Chicago Apskrities 
pirmininkė Albina A. Poškie
nė, kuri vėliau pareiškė savo 
džiaugsmą dėl centro pirmi
ninkės atsilankymo Kalbė
tojas ir kalbėtojos pareiškė 
daug gražių minčių. Sveiki
no Mot. S-gos 20 kuopos Jau- 
namečių pirmininkė Reka
šiūtė, jų globėja p-lė A. 
Patrick, centro ižde E. Stat
kienė. Iš 67-tos kuopos svei
kino pirm. H. Daunorienė ir 
kuopos narės: L. Krikščiū-

—Rytų Lietuvos sritį 
jaučiamas labai didelis į 
vulių trūkumas. Mat, vis 
geresniuosius arklius lėni 
iš ūkininkų atėmė ir pali 
tik pačius bloguosius. I... į 
to Draugija Vilniaus krašj 
remti iš savo turimų lė 
paskyrė 20.000 lt., kurie l 
išleisti arkliams nupirkti.

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor

artimas „Ameri
kos bendradar-

ŽVIRBLIS

įnieras Žvirblis, 
«, keleris metus

. V.jduvoje, šią sa
los,,Manhattan” 
š Lietuvos. Jis 
kooklyniečiams
įįy nuo kun.

kitų š 
J.A.V. 
šinėje 
kitų vi

Į VA

New 
joj, ari 
sakymi 
jos bai 
kiekvie 
dos pri 
už taik

Didži 
dan iki 
000 sui

to Žvirblis pa- 
mkoje” savo į- 
telionės ir iš da-

NOTICE is hereby given that License 
RL7363 has L„.. ------ - - —
to sell beer, wine and liquor at retai 
der Section 107 of the Alcoholic Bev

hereby given that License- LipfiivniP 
been issued to the unders -Milo IjIvIUVuJv.

Control Law at 454 Crescent St., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
Crescent Grill

454 Crescent St. 1Brooklyn, n| par. draugijų
si „Amerikos”NOTICE is hereby given that License

EB3604 has been issued to the under! įjnkjns1.ionS rrtr to sell beer at retail under Section l»DlHSKieD6, gY' 
of the Alcoholic Beverage Control La ni
2737 Fulton St., Borough of Brod ūiulDrOOK-
County of Kings, to be consumed on 
premises. .

JOHN REVIJCKAS
Restaurant-Tavern

2737 Fulton St. Brooklyn, f

Linkime veikiai

NOTICE is hereby given that LicenS life DIENA 
RW9I4 has been issued to the under 

■t—w II hu.ii 'BUT! trrnr~-m retail under 
tion 107 of the Alcoholic Beverage C 
Law al 1148 Myrtle Ave., f 
Brooklyn, County of Kings, to bej 
sumed on the premises.

WILLIAM KAUFHOLZ 
1148 Myrtle Ave. Brooklyn, 1

Boroug mo 14 d. Kon- 
ihd Amerikos 
vėliava būtų iš

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

algai pasiūtų ir 
hmpe, mėlyna
ki 13 Žvaigž
dy 13 pirmųjų 

sąjungą.
Id. New Yor- 
M dieną, tad 
■Ii. kaip reikia

Laisniuotas New Yorl sikos vėliava.
ir New Jersey valst iiava turi būti 

prie pat vir- 
310 John Street, ašiai. Reikia

Harrison, N. J. Savai pagerbti
-L įr nešant, ji ne- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ žemės; jeigu
Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais

ir paliktą Eugeni-

jis, kaipo brolis, 
taip kalbėti ? ...

(Tęsinys)
Kleopatra, grįžus į savo 

kambarėlį, blaškėsi nerami. 
Laisvai numetus apsiaustą 
ne ten, kur reikia, vaikščiojo 
vieta iš vietos be tyro ūpo. 
Visa kambarėlio aplinkuma 
neteko savo jaukumo: rodos, 
kiekvienas daiktelis skverbė
si į jos sielą, tyčiojosi iš jos 
jausmo, kurs visas tryško į 
atstumtą 
jy-

—Argi 
privalo
—piktinosi ir drausre juto jo 
pasakytų žodžių šilimą, ku
rie vertėsi vilnimis jos širdy, 
daužė atsparumą ir, nors po 
didžiausių dvasinių kovų, jo 
paveikslas iškildavo jos vaiz
duotėj tyras, ir nekaltas.

Taisydamasi poilsiui, ap
sivilko ilgu baltu naktiniu 
rūbu, paleido ilgus gražius 
lininius plaukus, kurie apsu
po jos liekną kūnelį, plačio
mis blizgančiomis vilnimis 
nusileido ligi pat žemės ir, 
i uos lengvai šukomis glosty
dama, prisiminė, kad šie 
plaukai nuo mažumėlės Eu
genijaus sutaisyti, šukuoti. 
Sugriebė auksinį pluoštą, at

metė už pečių, atsiklaupė po 
Marijos stovyla dvasiniam 
susikaupimui, visos dienos 
žingsnelių apmąstymui.

Klūpojo graži kaip ange
las, kaip ne žemės žmogus. 
Baltas rūbas ir lino plaukai 
išryškino tūnantį palinkusį 
siluetą, tik siela kažko drum
stėsi, nepasitikėjo savimi ir 
tuo, kurs ten liko tarp sodų, 
kurio žodžiai įsmigo į širdį 
ir kaip įtemptose arfų sty
gose beldžiasi:

—Tu, man viena . . . vie
na ...

Pakilo, užspaudė šviesą, 
pravėrė langą į sodą, įgėrę 
naujo oro srovę, pasigrožėjo 
rausvai violetiniu dangumi, 
pabirusiomis ž v a i g ždėmis. 
Atstūmė lango rėmus ligi 
galui, ir atsigulė į baltą kaip 
sniegas lovą.

Neužmigo. Kaupėsi dva
sia į vieną minčių vainiką, 
kurs be Eugenijaus būtų bu
vęs pertuščias, nedapintas. 
Vienog valdė jausmą, stūmė 
piktas mintis, varžė bundan
čias aistras, tarėsi su sąžine.

—Nutolsiu kur nors nuo 
'jo. Užmiršiu. Tuos žodžius

palaidosiu. Žvilgsnius už
slopinsiu.

Gulėjo susimąsčiusi, su
kryžiavus rankas ant krūti
nės, blaivios akys glamonėjo 
stovylos siluetą.

Ilgai klausėsi mielų pažįs
tamų žingsnių, grįžtančių iš 
sodų, bet aplinkui buvo tylu, 
tik retkarčiais sušniokšda
vo, lyg atsidusdavo užlan- 
gėj alyvos, tik sučirendavo 
atbusdami paukščiai.

Belaukdama, pajuto malo
nų nuovargį, užvožė dievinai 
gražių akių tamsius vokus, 
paskendo sapne.

O ten, už kelių sienų— 
prasikankino per visą naktį 
•nemigęs Kanklis. Perdaug 
susikrėtė jo nervai, perdaug 
jis iš vakaro susijaudino. 
Jam buvo gaila Kleopatros, 
kad ją beveik nustūmė nuo 
ligonės Klevinskienės kam- i 
bario durų, įžeidė jos gailės-. 
tingumo jausmą, ir gal Kleo-' 
patra pasipiktino tokiu tėvo 
elgesiu, o tuo buvo beveik 
tikras, nes Kleopatra be jo 
žinios kažkur iš namų išėjo, 
ko vakarais niekuomet ne
darydavo.

Antra, jį sukrėtė graudi 
scena, kai išsiblaivius iš keis
to nuomariaus Eugenijaus 
pamotė pradėjo visu balsu 
verkti. Išrėpliojo iš lovos,

Gars: 
stotis, i 
North 1 
ta.

Šiem* 
ną Jurų 
stybėse 
še 30 
užmušt; 
valstyb

J.AA 
steigti 
vardu l 
tional ] 
apie 50 
tą ir lit 
ir Tenn

Pask< 
registrą 
viai pi 
pierių. 
vienamt 
500 apl:

Kai 1 
raščiai 
džia da 
jeigu vi 
amunici 
į savo i 
ve j e v; 
prižiurę

-Miestų žemėn, 
šalies vėlia-

vų sta 
esant re 
naujus 
vatinėje 
ma. Pri 
rėš vier 
kybės.

pirštais čiupinėdamas, g 
josi:

—Tai žiedai, tokie bran Slavai ar pase- 
žiedai. Ne tik pinigais bi ir” 
gūs, ne tik šios deima set jau nelai- 
akelėmis vertingos, bet bet jos nenu
kainuojama vertybė gr 
tame, kad mano brang 
neužmirštamos žmonos dc 
na, palikta jos vaikui. Į 
ve, mano Agnietė. Am 
atilsį. Klevutė visai apie 
nežino, ką jos motina p;
kė:

rių prinešė baltą nosinėlę, ir 
uždengė. Paskum išsitiesė 
jo visas kūnas, ir ryžtingas 
dovanojimo jausmas išnešė 
žodžius:

—Priimk, mano dešinę, ir 
būk, rami. . . Jis jautė, kai 
suvytusios moters lūpos pri
lipo prie jo rankų, kai jos 
ašaros pasiliko jo delnuose 
įkyriai šaltos, jam pagailo 
šio sutvėrimo daugiau už 
viską, ir norėdamas paslėpti 
nuo jos savo susijaudinimą, 
ištiesė Eugenijui ranką, ir 
paprašė jį išvesti.

Kai tik juodu pasišalino, 
tuomet Klevinskienės išdžiū
vęs kūnelis išnėrė pro prieša
kines duris, ir nusirito sa
vais keliais.

Sugrįžęs Eugenijus ir jos 
neradęs, pasipiktino. Bet pri
siminė, kad visuomet būdavo 
savotiškai keista, ypatingai, 
kuomet nuomariaus ataka ją 
iškankina.

Guodėsi Kanklis, kad dar 
suspėjo patelefonuoti kuni
gui ir atšaukti savo kvieti
mą, bet daktaras pasiskubi
no, ir už klupo patį Kanklį 
sukrėstą baisių nervų, nera
mu ir susigraužusį.

Iki vidurnakčio juodu kal
bėjosi su daktaru Balsiu, nes 
rišo graži pažintis, bet kai 
išvažiavo daktaras, kai buvo 

žiančiomis raso?inis, prie ku-jjau net vidurnakty negrįžus

Aš no- 
numest 
sumin- 

neverta

ir puolus jam ko kojų mal
davo :

—Jak Boga kocham, panie 
Kanklisu, daruice. 
riu savo širdelą čia 
po jūsų kojų, ir ją 
džiok! Ji neverta,
žvėris! Bet, pirmiau panie, 
zmiluisię, dovenok : .. Del 
manęs akelių netekai, švie- 
selą patrotijai. Ach, moja 
sumienia, moja sumienia . . .

Apkabino jo kojas, vėl 
pravirko visu balsu, ir kai 
Kanklis uždėjo ranką ant jos 
galvos, ji greitai pašoko nuo 
žemės, per veidus ritosi aša
ros, o raukšlėtais žandikau
liais nusirangė šypsnys.

Stovėjo prieš jį praverto
mis drebančiomis lūpomis, 
žiūrėjo į baisias Kanklio 
akių duobes, ir laukė bent 
vieno žodžio, nuo kurio iš
mirtų jos visi sąžinės kirmi-

1 nai.
j Kanklis stovėjo tylus ir 
bežodis. Atkišęs didelio kau
lo smakrą klausėsi jos žo
džių, ir jo veidas vis labiau 
blanko, apsigaubė gailesčiu 
ir rimtimi. Mintyse pasivai
deno Marija Magdalietė ir 
Gerasis Kristus, sąmonėj su
sipynė: „Argi tvarinys gali 
būti didingesnis už Tvėrė
ją?...” Pasijuto, kad jo 
akių duobės prisipildė grau-.

į namus Kleopatra, o čia ir 
Eugenijaus neramūs žings
niai dunksnojo terasoje, tada 
Kanklis pajuto sunkią at
mosferą savo namuose. Gy
vai pajuto, kad svetimomis 
bėdomis visus savo pečius 
apsikabinęs,, o jo tikrasis 
vaikas gal jau tolsta į pavo
jus? .. .

Bet, kada išgirdo prieauš- 
ry jos lengvučius žingsne
lius, pupsinčius koridoriais, 
atsileido širdis iš visų grau
žulių, sunyko visos nakties 
rūpesčiai, grįžo ramumas.

Tuo labiau, kai ji, praeida
ma pamačius tėvo kambary 
šviesą, sustojo už pravirų 
durų, ir švelnutėliai paklau
sė:

—Tėveliukas, nemiegi? . . . 
—ir kai jis pasišaukė ją pas 
save, kad galėtų pabarti už 
nakties klajonę, ji tylėjo 
kaip žemė, ir tėvui baigus 
teisingą pastabą, padėkojo ir 
pusiau liūdna nuskubėjo.

Kanklis dėlto graudenosi. 
Širdis lyg susižeidė, užmig
ti negalėjo.

Atsikėlė, užsimetė kimoną, 
ilgai vaikštinėjo, paskum iš
sitraukė kamodės stalčių, 
kažkur kampely tarp plonų 
lentučių rausėsi ir, atkėlęs 
gabalėlį medžio, ištraukė ma
žutę žalsvais marginiais dė
želę. Atsivožė ir grubiais

® nuimta nuo

tumus ispari

—„... Mano Jonai, ži 
kad laukiu. Laukiu kūdį 
bet pati esu džiovos bai 
ma. Štai, nupirkau don 
kitiems gyventi... Dūki 
ar sūnui, kai sukaks vec 
laikas, atiduok. Su man 
laima, su mano linkėjinf^ 
žinau, kad aš tada būsiu 
seniai šaltame kape ...1

Nukrito Kankliui ra 
išrasojo akių duobės, vė 
leido dėželę į slaptąjį u 
rėlį, uždarė stalčių, užsp 
šviesą, o ryto saulės pi 
spinduliai, prasiskverbę 
sodus į atidarą Kleop 
kambario langą, bučiav 
rūbą ir gražiuosius lino 
kus, kurie laisvai kabojo 
sidriekę, pro baltos lį 
kraštą.

(Bus)daugiau)

Įvairius rakandus h 
tomis Pasirinkimas d
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fTel. EVergreen 7-845
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nienė, know slio m. 14 d., 1940 m. AMERIKA 5

Trust, ;Yuo^ųl*’ 
rast. Mar. Paiį L 
tas Juozas GrįR 

žauskienė, M. y 
Paurazienė, Jy ’/"A

įai pri-
daug 

į kitus
ki sek-
važiavo
on sve- mininkių, M. fe 
imis bei skiausiai kalkėj;

Paurazienė, 
centro rast. 
nė, Vengeliausįį.

pirmininkė p., 
razienė, pabrėLabda- 

iką Vy- spūdingo vafen 
ai teko
Elžbie- siems dėkojo 
sūneliu mamytės vardu 

Mich. r
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l ir ki
lio min
ors vai- 
■azienei, 
įtro pir-

išes se- 
a gegu- 
iauskus, 
lubomis 
Įaugi au- 
p. Elž.

Iš vi- 
moterų, 
,s Grish

,. Juozas Bogušas, bu- 
'alangos gimnazijos ka
las, šią savaitę baigė 
lamo universitetą, gau- 
s sociologinių mokslų 
stro laipsnį. Kun. Bo- 
yveno New Yorke ir la- 
tropiai studijavo. Kar- 
pagelbėdavo Brooklyn©koie iki anta? -KOje iki anksty [aspetho kunigams. Į 

Atsisveikinu riką jis atvyko kun. B. 
laimingos kį- onsko, Waterbur par. 
zams visos py >o, padrąsinimu.
skirstė. Šiosy| 
mai praleistas 
visoms sąjmį 
nepamirštai^

—Rytų 
jaučiamas labį 
vulių trūkumas

tu ją jį Magistrą maloniai 
piname, linkėdami jam 
esnių pasisekimų visuo- 
arbuose. Džiugu jį ir 
sveikinti, nes kun. Bo- 

s yra artimas „Ameri- 
rėmėjas, jos bendradar-

mesti, o suvyniojus ją sude
ginti.

Jeigu vėliava susipurvina, 
tuomet ją galima išskalbti. 
Neleistina duoti į viešą skal
byklą. Savininkas turi pats 
namuose ją išskalbti.

Jokiu būdu neleidžiama 
vartot vėliavos skelbimų rei
kalams.

Amerikos vėliava visuo
met turi būti aukščiau kitų 
tautų vėliavų, jeigu jos yra 
išstatytos viešoje vietoje.

Parodoje, kai vartojama 
kitų šalių vėliavos, tuomet 
J.A.V. vėliava turi būti de
šinėje einančių ir priešaky 
kitų vėliavų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

s tikrai 
us Pau- 
nanė ei- 
is minu
oti. Vos 
a „sur- 
užgriežė 
p. Pau- 

tsipeikė- 
i, po ku- 
vietė vi
etų vai
tui gėlių

Paura- 
d p. Elž. 
sykiu su 
• iš De-

geresniuosius yK() KUN ŽVIRBLIS 
is ūkininką nį ______
tik pačius b. m Kazimieras Žvirblis, 
to )raugija^ nįnkonas, keleris metus 
rem,1 Lietuvoje, šią sa-

„J? I Amerikos „Manhattan” 
grįžo iš Lietuvos. Jis 

y e ž ė brooklyniečiams 
linkėjimų nuo kun. 
o.

rukus kun. Žvirblis pa- 
,Amerikoje” savo į- 

ius iš kelionės ir iš da- 
io gyvenimo Lietuvoje.

išleisti arkliu

New Yorko arkivyskupi
joj, arkivyskupo Spellman į- 
sakymu, visose arkivyskupi
jos bažnyčiose birželio mėn. 
kiekvieną dieną yra pamal
dos prie švč. Jėzaus širdies 
už taiką.

, Moterų 
valstijos 
gos Ap- 
nkei pa- 

• priežas- 
gražfos1 

trinkusių 
aunu są- 
rogramą 
i. ir Mot. 
pskrities 
. Poškie- 
škė savo 
’o pirmi-

Kalbė- 
pareiškė

Sveiki
nos Jau- 
ė Rėka- 
p-lė A. 
E. Štat

uos svei- 
orienė ir 
Krikščiū-

Tel. Harrison

G

Liti!
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Beer, W

of the Alcoholic 
2737 Fulton St, 
County of Kinp, k > 
premises.

NOTICE is hash t 
RW914 has been M 

x>eii bee> and 
tion 107 of the Ates 
Law at 1118 lipu 
Brooklyn, County i 
sumed on ths ptw 

WILLIAM 
1148 Myrtle Are.

NOTICE is hereby is 
RL7363 has been is. 
to sell beer, vine at 
der Section 1W of f» 
Control Law it til
of Brooklyn, Cot® < 
sumeti on the prea

AKTHOXT: 
Ct

454 Crescent St

NOTICE is hereby r-

SERGA

LIAVOS DIENA

JOHN r

2737 Fulton St

eiškimo par. draugijų 
ja, artima „Amerikos” 
a F. Palubinskienė, gy
ti 1876 Hart St., Brook- 
erga. Linkime veikiai 

ikti.

Didžiojo New Yorko Fon- 
dan iki šiol jau per $3,000,- 
000 surinkta aukų.

Garsioji Newark© lėktuvų 
stotis, atsidarius New Yorke 
North Beach stočiai, uždary
ta.

Šiemet kapų puošimo die
ną Jungtinėse Amerikos Val
stybėse automobiliai užmu
šė 30 žmonių. Daugiausia 
užmušta New Yorko ir Ohio 
valstybėse, po 5 žmones.

J.A.V. senatas nutarė į- 
steigti naują tautinį parką 
vardu Cumberland Gap Na
tional Park. Parkas užims 
apie 50,000 akrų žemės plo
tą ir lies Virginia, Kentucky 
ir Tennessee valstybių ribas.

KLASC1AUS CLINTON PARKE
MIRĖ ŽILINSKAS

o čia ir 
.s žings- 
loje, tada 
nkią at- 
3se. Gy- 
etimomis 
o pečius 

tikrasis 
a į pavo-

m. birželio 14 d. Kon- 
nutarė, kad Amerikos 

stybių vėliava būtų iš 
s raudonų ir baltų au- 
uožų išilgai pasiūtų ir

iniam kampe, mėlyna- 
igne, būtų 13 žvaigž- 
-reiškiančių 13 pirmųjų 
. valstybių sąjungą.
elio 14 d. New Yor- 
ęs Vėliavų dieną, tad 

BALZAMU į,įu žinoti, kaip reikia 
bu Amerikos vėliava, 
šita vėliava turi būti J
dėta puse prie pat vir- 
aukščiausiai. Reikia 
kad vėliavai pagerbti 

mt ją, ar nešant, ji ne
siekti žemės; jeigu 

__________iliavą numestų žemėn, 
pirštais čį* ?istlJ šios šalies vėlia-

Paskelbus apie nepiliečių 
registravimą, subruzdo atei
viai prašyti pilietybės po
pierių. Pereitą savaitę tik 
viename Bronxe paduota 2,- 
500 aplikacijų.

Laisniuotas Ui 
ir New Jei?

310 John' 
Hanim

dirbtu-

’ lyšus vėliavai ar pase- 
—Tai žiedai,® i turi būti nuimta nuo 

žiedai. Ne tik f ir tuomet jau nelai- 
gūs, ne tik & vėliava, bet jos nenu- 
akelėmis verte _ 
kainuojama ~ 
tame, kad m® 
neužmirštamos

Kai kurie Amerikos laik
raščiai rašo, kad J.A.V. val
džia daug geriau padarytų, 
jeigu visas laivų statymo ir 
amunicijos dirbtuves paimtų 
į savo rankas. Savo
vėje valdžia galėtų geriau 
prižiūrėti amunicijos ir lai
vų statymo išdirbystę ir, 
esant reikalui, darytų kokius 
naujus pagerinimus, ko pri
vatinėje pramonėje negali
ma. Privatinės dirbtuvės žiū
rės vien kiekybės, bet ne ko
kybės.

Gegužės 28 d. mirė Jurgis 
Žilinskas, sulaukęs 74 metų 
amžiaus, gyv. 155 Green- 
point Ave., Brooklyn. Palai
dotas geg. 31 d. švč. Trejy
bės kapinėse iš Apreiškimo 
par. bažnyčios, kur atlaiky
tos gedulingos mišios.

Velionis buvo labai ra
maus būdo, visų pažįstamų 
mylimas. Priklausė šv. Var
do vyrų dr-jai, Amžino Ro
žančiaus dr-jai, L. K. Susi
vienijimo 135 kuopai, šv. 
Vardo vyrai ir Rožančiaus 
dr-jos narės atlankė velionį 
ir sukalbėjo bendras maldas. 
Laidotuvėse patarnavo grab. 
Aromiskis.

Dideliame nuliūdime liko: 
našlė Marijona, su kuria gra
žiame sutikime išgyveno 41 
metus; duktė Magdalena 
Serbentienė (Susivienijimo 
Maspetho kuopos sekretorė) 
ir Lietuvoje sūnus Antanas, 
Lietuvos kariuomenės sava
noris, gyv. Tytuvėnų par. ir 
auginąs 10 vaikų šeimą.

A. a. J. Žilinskas buvo ki
lęs iš Prienų par. Jis silp
nai jautėsi nuo pernai ir mir
čiai buvo gražiai pasiruošęs. 
Ramus buvo jo gyvenimas, 
labai ramiai ir mirė savo 
žmonos ir dukters akivaiz
doje.

UŽSISAKĖ KNYGĄ

„Economic Reconstruction of Lithuania 
after the World War”

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS1

numeratomis, maloniai prašomi su už
sakymais pasiskubinti. Knygos išleidi
mą užsakymais parėmusiems nuošir
džiai dėkoju.

A. SIMUTIS,
16 W. 75 St., New York City

NAUJIENA! NAUJIENA!

Šeštadienį, birželio (June) 
22 d. 8 vai. vakare Angelų 
Karalienės parap. salėj, Į- 
vyksta linksma parapijos 
berniukų beno puota—šokiai, 
užkandžiai ir t.p. Prašomi 
visi jauni ir seni, o ypač Šv. 
Vardo draugijos nariai atsi
lankyti.

Įžanga visiems dykai.
Kviečia RENGĖJAI.

VILNIUJE VAIDINAMAS 
„GEDIMINO SAPNAS”

sų tautos kelias nuo to mo
mento iki dabartinių dienų. 
Misterija bus vaidinama va
karais ir užtruks ne ilgiau 
dviejų valandų.
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(Bus

rduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- 
nomis Pasirinkimas didelis.

1DROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO
įUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM

SETS — MATRAS AI IR SPRINGS Al

GRANDi CHAIR CORPORATION
LIETUVlkl RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT?. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
) ir 436 Grantu Street, Brooklyn, N. Y.

(, Tel. EVergreen 7-8451
■L t.----------------------“

Kun. Valantiejus iš Waterbury, 
Conn. 12 egz. po $2.00 .......... 24.00

„Tėvynės” Red. per redakt. KI.
Jurgelionį 10 egz........................... 20.00

Lietuvos Pasiuntinybė Washing
tone, 10 egz............................... 20.00

Kun. Jurgis Paškauskas iš
Chicagos, 6 egz............................. 12.00

Kun. C. E. Paulonis iš Brooklyn,
N. Y., 5 egz.................................. 10.00

Adv. J. W. Ansell-Andziulaitis 
iš New Yorko, 5 egz............... 10.00

Kun. B. Liubauskas iš Utica,
N. Y„ 5 egz................................... 10.00

Tomas Vilchis, Lietuvos Garbės
Konsulas, Mexico, 3 egz............ 6.00

Adv. F. J. Bagočius iš Boston,
Mass., I egz., o likutį skiria 
knygos išl. paremt....................... 5.00

Adv. A. P. Lucas iš Schenectady,
N. Y., 2 egz................................... 4.00

Kun. P. W. Juras iš Lawrence,
Mass., 2 egz................................. 4.00

Kun. Jos. Herdegen iš E.
Vandergrift, Pa., 2 egz............... 4.00

Kun. Balkonas iš Maspeth, L. L,
N. Y., 2 egz................................... 4.00

D r. Vencius iš Brooklyn,
N. Y., 2 egz................................... 4.00

J. Laučiškis iš Brooklyn,
N. Y.. 2 egz.................................. 4.00

Pranas Pūkas per K. Dryžą iš
Phila., Pa., 2 egz......................... 4.00

Vilnius. — Birželio 15, 16, 
29, 30 d.d. Vilniuje bus vai
dinama misterija „Gedimino 
sapnas”. Misteriją ruošia 
Lietuvos Valstybės Teatras, 
stato Dauguvietis, muziką 
parašė Jonas Dambrauskas, 
dekoracijas darė dailininkas 
Makoinikas. Misterijoje da
lyvaus I Valstybinės Dramos 
sąstatas ir teatras „Vaidila”, 
Valstybinės Operos solistai, 
choras ir baletas, Vilniečių 
suvestas choras, sąstate apie 
250 žmonių, p. Mikulskio va
dovaujamas ir vilniečių sim
foninis orkestras. Dalyvaus 
vadinamoji teatrališkoji mi
nia: Gedimino palydovai, 
vaidilutės, kaimiečiai, bau
džiauninkai sukilėliai, knyg
nešiai, savanoriai, šauliai, 
kariuomenės daliniai.

Misterijos turinys — Vil
niaus įkūrimo legenda ir mū

—Motinos dienos ir šeimos 
savaitės proga padėkos la
pais ir šimto litų dovanomis 
apdovanotos 312 gausių šei
mų motinos, auginančios po 
10 ir daugiau sveikų vaikų. 
Apskritimis dovanas gavo: 
Vilniaus miesto ir apskrities 
3 motinos, Alytaus 16, Biržų 
8, Kauno m. ir aps. 26, Kė
dainių 3, Kretingos 25, Ma
rijampolės 17, Mažeikių 17, 
Panevėžio 12, Raseinių 16, 
Rokiškio 6, Seinų 4, Šakių 
14, Šiaulių 33, Trakų 2, Uk
mergės 5, Utenos 1, Zarasų 
4, Tauragės 32, Telšių 15, 
Vilkaviškio 23. Gavusios do
vanas šeimos daugiausiai au
gina po 10 vaikų, bet nemaža 
yra augininčių ir po 11, 12 ir 
daugiau. Viena šeima augi
nanti net 17 vaikų.

— Rytų Lietuvoje dirbą 
matininkai savo darbo pra
džioje tiria dvarų žemės plo
tus ir aiškina teisinę jų val
dytojų padėtį. Pirmiausiais 
darbo daviniais patirta, kad 
daugelis dvarų valdo žymiai 
didesnius plotus, negu jie 
yra pažymėti turimuose do
kumentuose. Tas patyrimas 
rodo, kad parceliuojamos že
mės bus žymiai didesni plo
tai, negu buvo numatyta. 
Parceliuojamieji žemės plo
tai, prieš juos isskirstant į 
sklypus, bus nustatyti že
mės rūšimi taip, kad paruo
šiami didesni ir mažesni

sklypai turėtų atitinkamą 
vertę.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininku
ItvĮtc?,1 GrfCfn T-l o n v 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

Tel.; EVergreen 7-1645

Iki šiol jau gauta 210 užsimokėjusių 
prenumeratorių, bet kad būtų galima 
padengti spausdinimo išlaidas, prenume
ratorių reikia mažiausia 400. _ Manan
tieji šios knygos išleidimą paremti pre

HAVEM EYE R 8'0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
'".V''-'- :•• '■

65-23 Grano Avėnue
’ MASPETH, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

_—

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

' Laidotuvių Direktorius

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ f 

BROOKLYNE

660 Ghvand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Oratorius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B'klyn, N.Y.
Nomas tea pate, . tik miesto pa
tvarkymu pamalnytea numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

ill ■■■ , ,

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prlefi pat Apreliklmo bažnyčią)

Duodu automoblitua vestuvėms, 
krikftynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE 07 

BARRY P. SHALIN8 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- §150 ------- 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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ŠEŠTADIENĮ PLAUKIAME 
DIDŽIUOJU LAIVU
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SMAGUS
Laivu Išvažiavimas

Šeštadienį Birželio - June 15, 1940
Visi Kviečiami Dalyvauti

Didžiulis, puošnus, patogus „Clermont” laivas išplauks iš Metropolitan Av. 
uosto (Brooklyne) 11 vai. ryte ir važiuosim į ROTON POINT, Conn. Šiuo 
Jaivu vyksta ELIZABETH’o lietuviai. Kelionėje orkestras, dainos, naujos pa
žintys.

Išvažiavimą iš Brooklyno ruošia „Amerika”. Bilietas — 1 dol., vaikams 
50c. Prašom bilietus įsigyti iš anksto.

„Amerikos” skaitytojai ir 
jų artimieji bei pažįstami 
gerai žino, kas jų laukia šį 
šeštadienį, birželio 15 d., 11 
vai. ryte. Metropolitan Avė. 
prieplaukoje tuo laiku bus 
atvykęs iš Elizabeth© didžiu
lis „CLERMONT” laivas, pa
siruošęs paimti Brooklyno, 
Bronxo, Maspetho, Manhat
tan, Great Necko ir kitų vie
tų lietuvius, vykstančius į 
Roton Point, Conn., visai 
dienai smagios kelionės.

Čia jau nebetenka raginti 
mielų „Amerikos” skaitojų, 
ir jų draugų. Galime tik 
trumpai pasakyti: Visi esate 
maloniai kviečiami ir lau
kiami. Kelionė visais atžvil
giais įdomi ir naudinga. Vi-

„Clermont” laivas. Metro
politan uostas visai arti nuo 
Bedford Ave. požeminio 
traukinio stoties; netoli ir 
nuo Marcy Ave. viršutinių 
geležinkelių stoties, jei kas 
važiuos Jamaica - Broadway

Atsiminkite, kad visą lai
ką kelionėje gros puikus or
kestras — Frankie Jay and 
his Continental Orchestra— 
tad pasakykit jaunimui, kad 
bus nepaprasta proga ir pa
sišokti.

Tad, paskutinis mūsų kvie
timas ir paraginimas: iki 
labai malonaus pasimatymo 
šį šeštadienį, birželio 15 d., 
Metropolitan Avė. prieplau
koje, Brooklyne, prie „Cler
mont” laivo.

rapijos salėje, birž. 22 d. va
kare.

—Altoriaus d-ja rengia iš
važiavimą autobusu į Fort 
Salonga birž. 30 d.

—Parapijos metinis Kar- 
nivalas jau organizuojamas 
liepos 20-29 d.d.

—Petro ir Teodoros Kali- 
batų sūnus (gimęs geg. 6 d.) 
Kenneth Petras pakrikštytas 
birž. 9 d. Krikštatėviai buvo 
lakūnas Povilas Šaltenis ir 
Paulina Simelytė.

—Birž. 16 d. 1 vai. p.p. su
situoks Minnie Bartusevičiū
tė su Joseph Arciere.

—Šią savaitę palaidoti šie 
asmenys: birž. 11 d. Alek
sandras Mockevičius, birž. 12 
d. Josephine Peretz ir birž. 
14 d. Paulina Alionienė.

—Kun. Juozas Varnaitis 
atvyko iš Pueblo, Colo., atos
togauti pas savo mamytę. 
Prabus apylinkėje keturias 
savaites.

—Kun. J. Balkūnas laikė 
noveną prie Šv. Antano An
gelų Karalienės bažnyčioje. 
Per 
sakė

tą praneštų, geriausia klebo
nui. Lietuviams svarbu.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime nutarta surengti 
mūsų parapijos jaunuolių be- 
nui vaišes, birželio 22 d., par. 
salėje. Tai padėka jaunuo
liams už dalyvavimą dr-jos 
parade. Visi jaunuoliai ir 
draugijos nariai prašomi da
lyvauti.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Pereitą sekmadienį per 8 
vai. mišias vaikučiai priėmė 
Pirmą Komuniją. Ta proga 
sesutės gražiai išpuošė alto
rių. Buvo pa^arvti dveji 
„bromai” (gyvų geliu lenkti 
dideli vainikai), pro kuriuos 
vaikučiai žygiavo prie šven
čiausio. Nors vaikučių nedi
delis skaičius, bet gražiai 
prirengti, kas darė malonų į- 
spūdį.

Birželio m. 14

eina

AMERJ
LIKU 1 
torin

užtikrinta gera.. Šokiai! 
sidės 9 vai. vak. Bus ii 
mėjimas, kurio pelnas | 
šinio komandos naujai! 
formai. Bilietėliai po ! 
už ką bus galima laimei 
dol.

Linkime gero pasise] 
abiems laivų išvažiavim 
„Amerika” birželio 15 | 
parapijų birželio 16 d. C 
Necko lietuviai žada M 
abiejų prisidėti. Tai grr 
žygis ’ Viet'

LAUKIAM I .i*TOS

SĄJUNGIEČIŲ PRAMOGOS

visas devynias dienas 
pamokslus vakarais.

JONAS SKRODENIS, B.A.
Brooklynietis, šiais metais 

baigęs Marianapolio kolegi
ją ir gavęs Bakalauro laips
nį. Jis buvo vienas rimčiau
sių studentų; ruošiasi studi
juoti Tėvų Marijonų semina
rijoj.

'3 ' .
jokiais laikais, 
išgirstame vis 
Jai žinias, dau- 
.•tas, visiškai ne- 
įndžiai pergyve- 

. valstybių žuvi
nius sukurtų 
ginimą. Bet bir- 
įjenų įvykiai lie
jusiai pritren- 
r i

Entered as 
Office a.t 1

<fa’me 1'ia1 ve, vSrftteriš^ir’^aū- 
lės spindulių aplinkumoje, 
gražiame jūrų pakraštyje, 
smagioje Elizabeth© lietuvių 
draugėje ... Ar bereikia ką 
nors daugiau pasakyti, kad 
galėtumėt susižavėti šiuo iš
važiavimu ?

Elizabeth© lietuvių koloni
jos vadas, kun. J. Simonaitis, 
šiuo laivo išvažiavimu duoda 
nepaprastą progą artimiems 
„Amerikos” bičiuliams paro
dyti savo paramą „Ameri
kai”. Kas tik gali tą dieną 
būti laisvas, nejau atsisakys 
priimti mūsų malonų kvieti
mą?

Visi, kam tik leidžia laikas 
ir kitos aplinkybės, susirin
kime šį šeštadienį, birželio 
15 d„ Metropolitan Avė., 
prieplaukoje, kur 11 vai. ry
te visų mūsų lauks erdvus

„AMERIKOS” ĮSTAIGA
___ BUS UŽDARYTA

šeštadienį, birželio 15 d. 
nuo 10 vai. ryto—visą die
ną. Tai daroma ryšium su 
„Amerikos” išvažiavimu 
„C 1 e r m o n t” laivu. Visas 
„Amerikos” štabas dalyvaus 
laivu išvažiavime. Kas turi 
kokių atliktinų spaudos dar
bų ar kitų darbų, prašome 
pasiskubinti.

LIETUVIU DIENOS 
KOMITETUI

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienos Komiteto narių 
susirinkimas įvyks šį pirma
dienį, birželio 17 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. moky
klos patalpose.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

Birželio 7 d. 8 vai. vakare 
įvyko Moterų S-gos 29 kuo
pos užkandžių vakaras. Sve
čių tikėtasi daugiau. Skait
lingai atsilankė sąjungietės. 
Narės ne tik pačios dirbo, 
bet taip pat visus užkandžius 
suaukojo ir įžangą užsimokė
jo. Smarkūs muzikantai be 
perstojo grojo lietuviškus 
šokius. Visi gavo gražios 
progos pasišokti. Gražiai iš
siuvinėta pagalvėlė išleista 
laimėjimui. Vakaras praleis
tas linksmoje nuotaikoje, 
Apreiškimo par. salėje.

Birželio 9 d. 7 vai. vakare 
gražiai praėjo laimėjimų 
pramoga, kurią rengė Mote
rų S-gos 35 kuopa, Šv. Jur
gio par. salėje. Atsilankė 
gražus būrys svečių ir są- 
jungięčįų, „Dalyvavo kleb. 
kun. K. Paulonis, kun. V. 
Masiulis. Išleista per 30 ver
tingų dovanų. „Amerikos” 
prenumeratą laimėjo A. 
Bartkus ir A. Kazlauskienė. 
Sąjungietė ir „Amerikos” 
skaitytoja A. Kazlauskienė 
savo laimėjimą padovanojo 
bendrai kasai.

Abiejų pramogų visas pel
nas liko paskirtas „Ameri
kos” Naujų Patalpų Fondui. 
Puikus ir sektinas pavyzdys 
kitoms draugijoms bei „Ame
rikos” bičiuliams. Visų vie
ningas ir nuoširdus darbas 
atneš laukiamų vaisių.

Moterų S-gos 30 kuopa nu
tarė užprašyti kun. Jono 
Balkūno ir Jono Kartavi- 
čiaus intencija šv. mišias, 
kurios įvyks birželio 23 d. 8 
vai. ryto. Tą pačią dieną 5 
vai. vakare, parapijos dar
želyje, bus kauliukų žaidi
mas. Maloniai kviečiame vi
sus dalyvauti. Kuopos susi
rinkimai nebus šaukiami per 
rugpiūčio ir rugsėjo mėne
sius. Visos narės raginamos 
užsimokėti duokles liepos 2 
dienos susirinkime.

Tą pat dieną per 9 vai. mi
šias CYA jaunimo organiza
cija bendrai priėmė Komuni
ją. Po to jie turėjo par. sa
lėje pusryčius. Prisirinko 
gražus būrys jaunimo.

GREAT NECK, N. Y.

MASPETHO ŽINIOS

Valdyba.

mi- 
pa-

L'ffiUOJ

tMj-ZO89

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

SAVAS PAS SAV/>

—Laivo ekskursijos bilie
tų dar bus galima sekmadie
nį nusipirkti prie bažnyčios 
durų. Į laivą suskubti bus 
galima po 8 ar 9 vai. mišių, 
nes laivas išplauks tik 10:30 
vai. ryto.

— Šiandien, penktadienį, 
parapijos naudai kitataučiai 
rengia Worlds Fair Musical 
tautinėje salėje, 65 gatvės ir 
38 Ave., Woodside. Bus ir 
šokiai.

— Vaikinai, kurie nori 
žaisti softball, lai kreipiasi į 
Jurgį Blieką, kuris turi su
organizavęs dvi komandas.

—Moterų Sąjungos vieti
nė kuopa ruošia kauliukų va
karą parapijos salėje birže
lio 23 d.

—Vyčiai turės šeimyninį 
vakarėlį—package party, pa-

BROOKLYNO IR MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJŲ

Laivu IŠVAŽIAVIMAS
CITY OF NEW YORKĮ RYE BEACH

Sekmadieni, Birželio-June 16,1940
vaikams 60 centųBILIETAI: suaugusiems $1.00

Rožančiaus ir Altoriaus 
dr-jos ir Moterų S-ga ruošia
si dalyvauti parapijos meti
niame karnavale, kuris įvyks 
liepos mėnesį. Išrinktos ga
biausios ir darbščiausios na
rės į bendrą komitetą.

O. P.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Šį sekmadienį, birželio 16 
d. bus parapijos ekskursija 
—išvažiavimas laivu į Rye 
Beach. Matyti, kad mūsų 
parapija jau pasirengus va
žiuoti į „byčius” pasižiūrėti 
vasaros grožybių ir pamario.

Draugijos sujudo, kai ku
rios jų išrinko darbininkus, 
kurie jau pasirengę laive 
vykstantiems patarnauti.

Tikimasi, kad bus daug 
žmonių, nes visos keturios 
parapijos rengia šį išvažia
vimą.

Darbininkai pasirengę vi
siems geriausiai patarnauti.

Bilietus galima gauti kle
bonijose, pas draugijų val
dybas ir narius.

Birželio 16 d. giedotos 
šios bus 9 vai. ir po to 
laiminimas. Suma 11 vai. 
skaityta. Taip daroma, kad , 
suspėtų norintieji važiuoti į 
rengiamą laivu ekskursiją. 
Bilietų galima gauti kleboni
joj.

Iškilmingos laidotuvės
Birželio 10 d. mirė Ignotas 

Vanagas, virš 70 m. amžiaus. 
Jis buvo smarkiai užgautas 
automobilio prieš 8 dienas, 
nuo ko ir mirė. Iškilmingos 
laidotuvės įvyko birželio 14 
d. Laidotuvėse dalyvavo 5 
kunigai ir vargoninkų cho
ras, kuris gražiai giedojo.

Velionis buvo pavyzdingas 
katalikas, priklausė prie šv. 
Vardo, susivienijimo ir kitų 
d-jų. Mylėjo spaudą.^Velio
nis kasdien lankydavo baž
nyčią. Išauklėjo pavyzdingą 
šeimą: 3 dukteris ir 2 sūnus, 
kurie ir rūpinosi iškilmingai 
tėvelį palaidoti. Jo žmona 
mirė prieš 5 metus.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo vaikus, ku
rie jau visi yra sukūrę savo 
šeimas. Liko brolis Chica
go j e ir kitas Lietuvoj.

Velionis kilęs iš Pikelių 
parapijos, Telšių apsk. Pali
ko Lietuvą prieš 30 metų.

Lai ilsisi ramybėje velio
nio siela prie Aukščiausiojo, 

. kuriam jis taip ištikimai tar
navo.

Birželio 22 d., šeštadienį, 
vietinė vyčių kuopa rengia 
savo pusmetinį balių, gerai 
skelbtą. Mūsų broliai ir se
sutės vyčiai iš kitų kolonijų 
žada gerai paremti šią pra
mogą, kuri įvyks Knicker
bocker Yackt Club, Port 
Washington, L. I. Muzika

Taip sako daugelis 1 
vių, nuoširdžiai lauku 
vienuoliktos New Yorko 
linkės Lietuvių Dienos, 
įvyks liepos 4 d. Klasi 
parke, Maspethe.

Šiemet Lietuvių I 
iškilmingesnė. Ji bus 
dėta iškilmingomis p< 
domis, 10:30 vai. ryte, 
petho par. bažnyčioje, 
gramo j e bus Brcjk 
Maspetho ir apylinkes 
rai, galingi benai ir ki1 
vairybės.

Daugiau nei didesnė 
Amerikos piliečių prašoj 
zidento Roosevelto, kac 
pasiliktų J.A.V. prezid 
trečiam terminui, kaip | 
bia viešosios nuomonės! 
nėjimai.

Ijusti sau į akis 
Tas ir ramintis, ij dar nėra ant 
lįjanto. Joje ne 
Kai tūkstančių 

1 jtybės kareivių 
■Jį kariniais pa- 

3/ jos tvarkymo J Matytas svetinį asmuo, kurs |į lietuvis turi 
Kip galvoti, kaip 

bailiame gyveni-

MIRĖ

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 8o. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vok. 

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:
9—'12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Šį sekmadienį sodalietės 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
prie šventos Komunijos. Jos 
pageidauja, kad visos lietu
vaitės mergaitės prisirašytų 
prie jų draugijos. Jų susi
rinkimai būna parap. salėje, 
kiekvieno mėnesio antrą ket
virtadienį, 8 vai. vak.

Šį mėnesį daug mūsų pa
rapijos jaunuolių baigia mo
kyklas. Ar gi nebūtų gera, 
kad kas juos sužinotų, kur, 
kaip ir kokias mokyklas yra 
baigę ir tą viską praneštų vi
suomenei. Vertėtų, kad kiek
vienas jaunuolis apie save šį

Birželio 8 dieną mirė Alek
sandras Mockevičius-Macka- 
wich, gyv. 68-23 Jay Avė., 
Maspeth, N. Y. Birželio 11 
d. palaidotas šv. Jono ka
pinėse iš Viešpaties Jėzaus 
Atsimainymo bažnyčios. Nu
liūdime paliko žmoną Mar
garitą, dukreles Marijoną. 
Oną, Edną ir A. Radzvikienę, 
brolį Simoną, seserį Dom. 
Joneliūnienę ir brolį Joną 
Lietuvoje. Velionis buvo ki
lęs iš Vekonių kaimo, Dar
sūniškio parapijos, Trakų 
apskr.

Laidotuvėms patarnavo A. 
J. Valantiejų laidotuvių biu
ras, Maspeth, N. Y.
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politinė nepri- 
įto tautai yra 

ir svarbiausia, 
Laidota. Nors į 
&ti daugumoje 

mos parinko ne 
kės, o svetima 
fa turime pri- 
k koks jis yra— 
k valdo svetima 

nesvarbu mums 
isaulėžiūra ar ne- 
bei nepriimtina 
atvarka. Svar
sto — Lietuvai 
ja parinko sve- 
ava jėga.

L kad Respub- 

idento Antano 
psišalinimas į už- 
|t Lietuvoje nei- 

Visus žavi 
Ii įprasta doro- 
ptaas pasilieka 
L laive. Bet šiuo 
lir šalčiau pagal-

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PAL0C1US
GERIAUSIOS RŪSIES 

Lengvi užkandllal, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Gorlauilas pasirinktini
AISKRYMA8 gamintas namie iŠ gertatiriot Smetonos, ALU8 1S jerlauil 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITEB:

JUOZAS G INKŲ S 
495 Grand Street,

Bii 
rašyta

Bii 
mo.’r S 
vadovai 
kamus 
gyventi 
mą ate:

Gi] 
sos vii 
lietuvis 
mais ir 
nes me 
turime 
ir kove 
va. T? 
? Kc 
ryta v 
kad R 
įsakys 
tuvių 1 
padary 
bartini

ra turėjo sukū- 
Jriogiją, buvo su- 

jiros valstybinės 
J dėsnius. Savo 
įjo, aplink ją jis 

p Daug lietu- 
ram, nepritarė 
1 idėjai, bet jo 
įjbinės santvar- 

|t buvo — nepri- 
itnva. Jo sukur- 
ž santvarka su

tiko likimo. Jis 

Brooklyn, N. logišką išva-

K: 
ši 

kurie 
istorijt 
•tamsia 
biausij

Ti 
bes re 
agents 
atėjo 
seniai 
vių vi 
daug ] 
pažink

Ši 
kaip g 
mažu 
na jėg 
rinkti] 
priešą 
iš kat 
pripaž 
kas v

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ’kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti Kodėl jums nepa
sekti jij pavyzdžiu.

1 jo žygis — pa

ikybės vadovu 
įtikį—yra švie
sima užmiršti, 
įi nesutiko, kad 

bs pasitikėjimą 
D atsistotų prie

falai padaryti? 
įėjo skirti 

Ib valstybės
as-
nu-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661

tuvių 
kaip į 
lietuv
progr 
jėga, 
įsitiki

I
I

<bar būtų A. 
įsiems politi
nis suvesti su L Jis svetimoje 

liniuotas. Šiuo 

ftii į priekaištus 
įteikia daugiau

Orybės ir trupu-

^e, kad Anta- 
}Qėra atsistaty- 

veikusią Lie-
■ -. -■ jiją, jis tebe

gros respub- 
Laivas išplauks iš Metropolitan (pier) uosto 10 vai. ^as. Nežinome 

^ome labai pai- 
santykiųKaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, šis laivu iš* 

važiavimas, ruošiamas keturių parapijų, bus labai 
linksmas ir smagus

Važiuojant laivu visą, laiką gros geras orkestras.

Išvažiavimo vieta yra labai patogi. Įvairūs įrengimai 
pasilinksminimams duos progos linksmai laiką praleistJ

Visus nuoširdžiai kviečia rt^!

1 teikčtų būti 
visų šmeiži- 

svetimai 
„laisvie

ji buvęs Lie- 
^irmininkas 
ji n o faktą, 
Klaidžia,

karin 
Estoi

Tol 
be ne 
paras 
siški 
Tačia 
brika 
ną 
valst

Čis 
kad 
mai 
nauji 
pats 
pask 
nima 
„Am 
mo i 
gus 
ture 
kurs 
vius 
Tai 
ram 
jo g 
žino 
žmo 
susi

ko ]
Jan

auk
bti į slaptą | ŠV^
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