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MIRĖ KUN. IGNAS ZIMBLYS
Gegužės 12 d., pirmadienį, 

6:15 vai. vak., kaip tele
grama praneša kun. Jeroni
mas Bagdonas, Philadelphi- 
joje mirė kun. Ignas Zimb- 
lys, šv. Jurgio par. klebo
nas.

Velionis dar neturėjo 60 
metų, bet po vienos labai 
sunkios ir pavojingos gal
vos operacijos nesijautė tvir
tas. Visada ir visiems bu
vo labai malonus. Šv. Jur
gio parapijos klebonu buvo 
nuo 1919 m. sausio 7 d. 
Jam vadovaujant, pastaty
ta bažnyčia ir mokykla, ku-

LIETUVOS TREMTINIŲ VELYKOS
Berlynas. — Velykų šven

tes lietuvių pabėgėlių kolo
nija Berlyne šventė organic 
zuotai. Prie šventės orga
nizavimo prisidėjo Lietuvos 
Piliečių Sąjunga ir kun. prof. 
St. Yla, kolonijos klebonas.

Pirmąją Velykų dieną po 
iškilmingų pamaldų, kurias 
atlaikė pabėgėliai kunigai, 
lietuvių kolonija susirinko 
prie bendrojo Velykų sta
lo. Jį atidarė Sąjungos pir
mininkas adv. Rapolas Ski
pitis. Pasveikinęs visus su
sirinkusius Velykų švenčių 
proga, pirmininkas davė žo
dį Ministeriui Kaziui Škir
pai. P. Ministeris pasakė 
turiningą Velykų stalui pri
taikytą kalbą ir, ją baigda
mas, palinkėjo visiems pa
bėgėliams kitas Velykų šven
tes švęsti savo atgimusioje 
Tėvynėje.

nes gyvenimas buvo labai 
tragiškas. Jos vyras kara
lius buvo ją pametęs ir at
ėmęs iš jos globos vieninte
lį sūnų. Kai sūnus tapo ser
bų karalium, ji galėjo su
grįžti Belgradan, bet rado 
sūnaus karališką dvarą pa
skendusį ištvirkime. Jos aki
vaizdoje sūnaus karaliaus kū
nas buvo išmestas į gatvę — 
pasikėsintojams pavyko jį 
nužudyti.

Apsigyvenusi ištrėmime 
karalienė buvo raginta ra
šyti atsiminimus, tačiau ji 
atsisakė. Natalija aiškinosi 
taip: ji viską užmiršo, kad 
galėtų atleisti viską.

Visur gyvenimas būtų lai
mingesnis, jei visi mokėtų 
užmiršti praeities negerumus 
ir pajėgtų atleisti už turė
tas skriaudas.

Vysk. P. Būčys „Kristaus 
Karaliaus Laivui” parašė 
gražų straipsnį, kreipdama
sis į visus lietuvius. Straips
nio gale kilnusis vyskupas 
rašė:

„Meilė laikosi tautoje, mo
kančioje nepeikti kitų už 
kaltes. Mūsų tautos nepri
klausomybės laiku padarė
me klaidų ir nusikaltimų vi
si. Dabar nesistatykime vie
ni kitų teisėjais. Atsimin
kime savo kaltes ir pažin
kime savo klaidas, bet ne
gvildenkime, kas suklydo ar 
nusikalto. Šitaip besielgda
mi padarysime daug ir la
bai daug naudos savo Tė
vynei, džiaugsmo Bažnyčiai 
ir garbės Dievui.”

Vysk. Būčys giliai kalba 
apie reikalą tautoje meilės, 
nes ,, tauta be meilės ir su
siklausymo yra kaip žirnių 
paberta krūva.” Susiklau
sančią ir meilėje gyvenančią 
tautą „gali perblokšti, bet 
negali sunaikinti, nes meilė 
nė kardu nenukertama, nė 
šūviu nenužudoma.”

Tai aukštas idealas, bet 
jo siekti — visų tautą my
linčiųjų pareiga.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.

EINA KAS PENKTADIENI

METAI IX. PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 16 d., 1941 m.

rioje moko seserys pranciš- 
kietes. Visada buvo katali
kų organizacijų rėmėjas, 
artimas „Amerikos” bičiulis.

Lietuvos reikalais giliai 
sielojosi ir dirbo, kai tik 
bet kuri pareiga šaukdavo
si. Šiemet, jo paraginti, šv. 
Jurgio parapijiečiai uoliai ir 
noriai išpildė s u kaupu Lie
tuvai Gelbėti Fondo paskir
tą kvotą.

Velionis buvo kilęs iš Lie
tuvos. Kurį laiką dirbo Ry
goje, iš kur atvyko į A- 
meriką ir apsigyveno Phila- 
delphijos arkivyskupijoje.

Po kalbų ir užkandžių se
kė programinė dalis. Vai
kučiai ir suaugusieji pade
klamavo šventei pritaikintus 
eilėraščius ir paskaitė Vyt. 
Alanto specialiai tai dienai 
parašytą novelę „Pavasa
ris.” Po to p. Nako vado
vaujamas choras džiugino 
susirinkusius gražia lietu
viška daina. Kaip eilėraš
čiuose bei novelėje, taip ir 
dainose visur jautėsi pasiil
gimas savo Tėvynės ir pa
siryžimas žūtbūt ją atva
duoti.

Nemaža džiaugsmo pada
rė vaikučiams Velykų „bo
butė,” kuri juos iškilmin
gai apdovanojo kukliomis 
dovanėlėmis. Jie visi yra 
labai dėkingi tautiečiams už
sienyje, kurie neužmiršo 
jiems pasiųsti įvairių dova
nėlių.

Susirinkusieji, keletą va
landų nuoširdžiai pabendra
vę, šią brangią, šventę bai
gė Tautos Himnu.

Auksas Amerikon 
Tebeplaukia

Washington. — Valstybės 
iždo vadovybė praneša, kad 
balandžio mėnesį į šią ša
lį iš užsienio aukso įgaben
ta už 171,992,000 dolerių, 
kas yra 53 milijonais dole
rių daugiau nei kovo mėne
sį.

Auksas atsiųstas iš šių 
valstybių: Pietų Afrikos — 
132,204,000 dol.; Kanados — 
20,218,000 dol.; Australijos 
— 4,720,000 dol.; Filipinų 
salų — 3,587,000 dol.; Kolum
bijos — 2,934,000 dol.; Hong 
Kongo — 2 mil.; Meksikos — 
1,147,000 dol.

Per tą patį laiką sidabro 
įgabenta už 4,346,000 dol.

LIETUVOS LAIVO LIKIMAS TEISME
<J>------------------------------------------------------------------

Newark, N. J. — Gegužės 
22 d., ketvirtadienį, federa- 
liniame teisme bus spren
džiama svarbi byla dėl Lie
tuvos Laivo „Denny-Lietu- 
va” nuosavybės bei priklau
somybės teisių. Bolševikiš
kos Rusijos valdžia parei
kalavo, kad Lietuvos Ame
rikos Eksporto-Importo ben
drovė perduotų laivą bolše
vikiškai bendrovei, bet lie
tuviška bendrovė atsisakė 
bolševikų reikalavimą pa
tenkinti, nurodydama, kad 
laivas yra lietuviškas tur
tas.

Bolševikai užvedė bylą, 
kuri gegužės 22 d. ir bus 
sprendžiama. Nepriklauso
mos Lietuvos įstaigų liudi
ninkų tarpe būsiąs ir Jung
tinių Amerikos Valstybių 
ministeris Lietuvai p. No- 
rem. Byla kelia didelio su
sidomėjimo.

Hoover Prieš Karinę 
Pagalbą

New York. —Herbert Hoo
ver, buvęs prezidentas, ge
gužės 11 d. kalbėjo per ra
diją, pasisakydamas už da
vimą ginklų paramos Ang
lijai, tačiau griežtai pasi
priešindamas sumanymams 
siųsti Amerikos karo laivy
ną Anglijai talkon. Jis ra
gino sparčiau ruošti šalies 
ginklavimą, tačiau nesikišti 
į Europos karą. Jo nuomo
ne, Amerika, norėdama iš
laipinti kariuomenę Europos 
sausžemyje, turėtų paruošti 
penkis milijonus karių, pa
gaminti milžinišką kiekį lėk
tuvų, tankų ir kitokių ka
rinių pabūklų, ko dabar 
greitai negalima padaryti.

Hooverio priešininkai at
sakė, kad buvęs prezidentas 
klysta savo apskaičiavimuo
se. Jie nurodo, kad šį karą 
laimės, katra pusė bus ga
lingesnė ore. Jei Anglijos 
aviacija bus stipresnė, karą 
ji turės laimėti, todėl A- 
merikos pareiga užtikrinti 
ginklų Anglijai pristatymo 
saugumą.

VARŠUVOJ USA 2,000 LIETUVIŲ
Varšuva. —Šiuo metu Var

šuvoje gyvena apie 2,000 lie
tuvių. Lietuvių dauguma čia 
gyvena dar nuo prieškari
nių laikų, bet nemaža yra 
ir pabėgusių išdygtosios 
Lietuvos kų te
roro. A - T' " «,•pininkai ne,1

Varšuvoj^ Viskaą lietu
viai yra gerai " organizuoti. 
Jie turi savo draugiją su 
1,000 narių. Varšuvos lie
tuvių savišalpos draugija yra 
gana sena. Ji buvo įsteigta 
1905 metais. Tuo pačiu var
du ji oficialiai veikia ir 
dabar. Draugijai vadovau
ja vienuolis marijonas Ven
cius, kuris yra ir lietuvių 
parapijos Varšuvoje klebo
nas. Gyvuoja lietuviška pa
rapija, bažnytinis choras. Po 
pamaldų kas sekmadienį 
draugija daro savo narių 
susirinkimus. Draugija turi 
savo gydytoją, kuris nemo
kamai rūpinasi draugijos 
narių sveikata.

Draugijos nariai yra į- 
vairaus išsilavinimo ir už
siėmimo. Apie 30% narių 
yra inteligentai, kiti gi dau
giausia fizinio darbo darbi
ninkai. Draugijos narių tar
pe yra ir pasiturinčių bei 
šiaip labiau vietos gyveni
me prasimušusių bei įsigy-

SIUVŪJAI LAIMĖJO DI
DESNES ALGAS

„Amalgamated Clothing” 
darbininkų unija pasirašė 
naują sutartį su drabužių 
gamintojais. Sutartis palie
čia 50,000 darbininkų, ku
riems padidinamas atlygini
mas nuo 10 iki 13 nuošim
čių. Padidintas atlyginimas 
darbdaviams per metus kaš
tuos apie penkis milijonus 
dolerių.

— J. Paleckio ukazu lai
kinais apygardos teismų na
riai paskirti: Vilniaus apy
gardos — J. Pocius, A. Jaku- 
bėnas ir D. Markauskas, 
Kauno apygardos P. Mule
vičius ir P. Čeraitis, Pane
vėžio apygardos — J. Vekte- 
ris, Marijampolės apygardos 
— V. Banys ir Leizer Spun- 
der.

Nr. 20 (378) Kaina 5c.

Hitlerio Įpėdinis Anglijoje
RUSIJA GAUSIANTI

INDIJĄ

Istanbul. — Turkų spauda 
atvirai ir drąsiai rašo, kad 
netrukus Sovietų Rusija ir 
naciška Vokietija sudary
siančios dar glaudesnius san
tykius, kad Stalinas visiš
kai prisidės prie ašies.

Vieno turkų laikraščio pra
nešimu, už bendradarbiavi
mą Rusija gaus Persiją ir 
Indiją. Vokietijai palieka
mos laisvos rankos valdyti 
jai reikalingus aliejaus šal
tinius tolimuose Rytuose. 
Taip pat kalbama, tik nera
šoma, kad Sovietų Rusija 
pranešė Turkijai apie savo 
visišką nesidomėjimą turkų 
ateitimi. Maskva patarusi 
priimti visus būsimus Vo
kietijos reikalavimus.

Gegužės 13 d. vokiečių 
spauda paskelbė Rudolfą 
Hessą esant pamišėliu, kurs 
lėkęs į Angliją įsivaizdavęs 
galįs padaryti taiką tarp 
Vokietijos ir Anglijos.

venusių asmenų. Pav., p. 
Mordas Varšuvoje turi vie
ną gražiausių ir didžiausių 
kavinių. Joje dabar gauna 
darbo apie 100 žmonių, dau
giausia lietuviai. P. Mordas 
yra didelis draugijos rėmė
jas: jis apsidėjo speciali- 
niu mokesčiu ir šiaip kiek
vienu sunkesniu momentu 
paremia nelaimėn pakliuvu
sius lietuvius. Inž. Valiuke
vičius taip pat gerai yra į- 
sitaisęs lietuvis ir, kiek ga
lėdamas, paremia draugiją 
ir atskirus lietuvius. Var
šuvoje yra ir žinomas far
maceutas prof. Kibirkštis. 
Jis prieš tris mėnesius Var
šuvoje įsteigė gydomųjų žo
lių bendrovę vardu „Rūta.” 
P. Kibirkštis pasižymi savo 
įvairiais išradimais farma
cijos srityje. Jis taip pat 
yra aktyvus draugijos na
rys ir rėmėjas. Be to, Var
šuvoje yra dar keli lietu
viai gydytojai, dantistai, ad
vokatai, kunigai (iš viso 
penki) ir šiaip įvairių lais
vųjų profesijų inteligentų.

Dirbančiųjų uždarbiai yra 
maži, o pragyvenimas gana 
brangus. Draugija gi neiš
gali iš savo lėšų visų ne
turtingųjų lietuvių paremti, 
tuo tarpu paramos iš nie
kur negauna. Draugijos di
džioji išlaidų dalis eina lie
tuvių invalidams, tarnavu
siems lenkų kariuomenėje, 
šelpti.

Draugija nepraleidžia pro
gos paminėti lietuvių tauti
nių bei bažnytinių švenčių. 
Ji labai gražiai paminėjo 
Vasario 16 d., o taip pat 
Velykų šventės.

SIKORSKI JAU LONDONE

Londonas. — šios savaitės 
pradžioje į Angliją grįžo 
Lenkijos ministeris pirm, 
gen. Sikorski. Jis grįžo an
glų bombnešiu iš Kanados. 
Sikorski pareiškė, kad grei
tai Kanadoje bus įsteigtos 
lenkų kariuomenės stovyk
los, kurios priims savanorius 
lenkus amerikiečius. Lenkų 
stovyklos būsiančios arčiau 
Amerikos pasienio.

— Kaune mirė agr. S. Kli
mas, Lietuvos pasiuntinio 
Prancūzijoje P. Klimo bro
lis.

Londonas. — Gegužės 12 
d. Anglijos informacijų mi
nisterija paskelbė, kad ge
gužės 10 d. Škotijoje, neto
li Glasgovo, iš lėktuvo pa
rašiutu nusileido Rudolf 
Hess, Vokietijos nacių par
tijos vedėjas, Hitlerio pati
kimiausias pareigūnas, jo į- 
pėdinis partijai ir valstybei.

Ši žinia Anglijoje ir vi
same pasaulyje sukėlė di
džiausią susidomėjimą. Hess 
buvo įžymi asmenybė naciš
koje Vokietijoje. Su Hitle
riu jis buvo nuo pat parti
jos kūrimo dienų. Juodu 
drauge sėdėjo kalėjime po 
pirmo nepavykusio pervers
mo Miunchene. Garsioji Hit
lerio knyga „Mein Kampf” 
buvo parašyta Hesso ran
ka, Hitleriui diktuojant. Ma
noma, kad didelė knygos da
lis paties Hesso kūrinys. 
Hitleris savo atstovu ir pil
nateisiu įgaliotiniu partijai 
Hessą paskyrė 1934 metais. 
Dar š. m. gegužės 1 d. jis 
Hitlerio vardu kalbėjo dar
bininkams, o gegužės 4 d. 
lydėjo Hitlerį į reichstago 
posėdį ir šalia jo sėdėjo. 
Kai pradėtas Lenkijos ka
ras, Hitleris viešai paskel
bė, kad pirmas jo įpėdinis 
valstybei ir partijai valdy
ti yra maršalas Goering, o 
po jo — Hess.

Vokiečių laikraščiai pra
džioje paskelbė, kad Hess 
buvo pradėjęs klejoti ir kęs-

LONDONAS NAUJUOSE GRIUVĖSIUOS
Prof. Dr. K. Pakštas 

Per Radiją

Los Angeles. — Gegužės 19 
d., sekmadienį, 9:30 vai. vak., 
Pacific Standard Time, prof. 
Dr. Kazys Pakštas kalbės 
per radiją tema: „Geography 
remade while you wait.” 
Kalbės iš KECA stoties, bet 
jo kalbą perduos visos Paci- 
fiko krantų National Broad
casting Company stotys. Šią 
kalbą suruošė Kalifornijos 
universiteto alumnų draugi
ja.

Profesoriaus Pakšto kalba 
išimtinai lies dabartinę Lie
tuvos padėtį.

TOS VĖLIAVOS NIEKAD NEPRANYKS
Gegužės 7 d. New Yorke, 

Madison Square Garden pa
talpose, įvyko milžiniškas 
„Laisvės Susirinkimas,” ku
riame pasisakyta prieš gro
buonis diktatorius. Kalbėjo 
nacių užgrobtų kraštų tau
tų atstovai, bet atsimintos 
ir bolševikiškos diktatūros 
aukos — Lietuva, Latvija ir 
Estija. šių vardu niekas 
nekalbėjo, bet jų vėliavos 
dalyvavo vėliavų parade. 
Lietuvos vėliavą nešė Broo
klyn© Dariaus-Girėno legio
nierių posto vadas P. Mi
kalauskas. Kiekviena vėlia
va sveikinta didžiulėmis ova
cijomis.

Pagrindinis susirinkimo 
kalbėtojas buvo Wendell L. 
Willkie. Programai vadova
vo New Yorko mayoras La 
Guardia. Vėliavų parado pri
statytojas pareiškė: „Tai vė
liavos, kurios niekada ne
pranyks!”
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ti nuo haliucinacijų, kad jam 
pavojinga buvo skraidyti 
lėktuvu, todėl Hitleris buvo 
jam uždraudęs vartoti lėk
tuvą. Pranešta, kad Hess 
sutikęs kelionėje ore nelai
mę, bet nepaskelbta, kad jis 
nusileido Anglijoje.

Ryšium su Hesso pabėgi
mu dabar daroma įvairiau
sių spėliojimų. Manoma, kad 
jis bėgęs iš Vokietijos, gel
bėdamas savo gyvybę, nes 
patekęs į Hitlerio nemalonę. 
Yra kita nuomonė, kad Hess 
pabėgęs pranešti anglams 
svarbius Hitlerio planus, ku
rie, Hesso nuomone, pražu
dytų visą žmoniją. Čia Hess 
turįs dėmesyje besiartinan
tį Hitlerio ir Stalino dar 
didesnį susibičiuliavimą. Sa
koma, kad pirmieji Hesso 
žodžiai anglams buvę tokie: 
„Atvykau išgelbėti žmoni
jos.”

Šokdamas iš lėktuvo, Hess 
sužeidė vienos kojos riešą. 
Pradžioje jis buvo patalpin
tas ligoninėje Glasgove, bet 
vėliau išvežtas į neskelbia
mą vietą. Jis laisvai varto
ja anglų kalbą. Manoma, 
kad pats ministeris pirm. 
Churchill kalbėsis su juo, jei 
dar nėra kalbėjęsis.

Reiškiama nuomonė, kad 
tokio svarbaus Vokietijos 
pareigūno atbėgimas užtem
do ir skaudžius anglų pra
laimėjimus Balkanuose.

Londonas. — Praeitos sa
vaitės gale ir šios pradžio
je Londonas susilaukė la
bai žiauraus bombardavimo. 
Nukentėjo Vestminsterio ka
tedra, kur anglų karaliai 
būdavo vainikuojami. Apnai
kinti ir tautos atstovybės- 
rūmai, kurie išsilaikė kelis 
šimtus, metų. Sunkiai nu
kentėjo ir didysis Anglijos 
muziejus, kelios ligoninės, 
garsusis Londono bokštas. 
Didžiausias bombardavimas 
buvo sekmadienio' naktį.

Vokiečių laikraščiai skel
bia. kad Londono bombar
davimu atkeršyta anglams 
už bombardavimą Berlyno 
ir kitų vokiečiu miestų, ku
rie taip pat skaudžiai nu
kentėję.

Stalinas Pripažino 
Irako Vyriausybę

Maskva. — Maskvos komi
sarų taryba, Stalino vado
vaujama, paskelbė pripaži
nusi Irako vyriausybę, ku
rios vadovas neseniai nu
vertė Anglijai palankią vy
riausybę ir pravedė Vokie
tijai naudingą politiką. Ne
trukus Maskva pasiųsianti 
savo atstovą į Iraką. Be
veik tuo metu Maskvoje pra
nešta, kad Sovietų Sąjunga 
nebepripažįsta Norvegijos, 
Belgijos ir Jugoslavijos, ku
rių atstovai iki šiol dar bu
vo oficialiai pripažįstami 
Maskvoje.

Nauji Maskvos elgesiai 
liudija, kad Stalinas ruošia
si didžiausiai pataikavimo 
Hitleriui politikai. Kalbama, 
Stalinas netrukus turėsiąs 
svarbų pasimatymą su pa
čiu Hitleriu.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MINĖTINA SUKAKTIS
Birželio 15 d. sueis lygiai vieneri metai, kai laisvą, ne

priklausomą Lietuvą užpuolė bolševikiškos Maskolijos rau
donoji armija. Užpuolė labai negarbingai, iš pasalų, tuo 
pat metu, kai Maskvoje dar tartasi su Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriu dėl artimesnių santykių. Birželio 15 d. 
viena liūdniausių, tamsiausių dienų Lietuvos ir lietuvių tau
tos istorijoje.

Kad ir labai tamsi birželio 15, bet ją turime atitinkamai 
paminėti. Puikiai žinome, kad tą dieną pavergtos Lietuvos 
žmonėms bus įsakyta išeiti į gatves ir dainuoti padėkos him
nus raudonajam Maskvos carui už atneštus vergijos pan
čius. Už geležinių kalėjimų sienų sumesti geriausi tautos 
sūnūs tą dieną susilauks dar didesnių kankinimų. Į toli
mas Rusijos užkampes ištremti lietuviai kęs neapsakomas 
ir neįsivaizduojamas dvasines kančias, nekalbant apie išori
nį skurdą.

Birželio 15 turi būti paversta laisvėje gyvenančių lais
vų lietuvių didžiausios vienybės ir tampriausio lietuviško 
atsparumo bei ryžtingumo grandimi. Tą dieną visi priva
lome pakelti balsą už tėvų žemės išlaisvinimą, už persekio- 
jomus brolius, seseris. Tą dieną Amerikos laikraščiai kiek
viename mieste turėtų prabilti į milijonus amerikiečių, 
skelbdami apie baisią vienai seniausių pasaulyje tautų pa
darytą ir daromą skriaudą.

Birželio 15 d. turi būti atitinkamai paminėta pagal kiek
vienos lietuvių kolonijos sąlygas ir galimumus. Būtų gera, 
kur galima, drauge su latviais ir estais sudaryti bendrus 
komitetus ir bendromis jėgomis pasisakyti už gintarinio 
Baltijos pakraščio kūrybingų tautų išlaisvinimą. Lietuva, 
Latvija ir Estija velka tą patį bolševikiškos Maskolijos 
jungą, tad laisvi lietuviai, latviai ir estai turėtų vieningai 
ir drauge nors kartą per metus prabilti už savo tėvų žemių 
išvadavimą iš barbarų jungo.

Girdėti, kad New Yorko valstybėje bus oficialus birželio 
penkioliktos kaip Baltijos Valstybių Dienos paskelbimas. 
Tam padaryti atitinkami žygiai. Gubernatorius parodė di
delio ir nuoširdaus palankumo. Jei valstybės vyriausybė 
pareikš savo viešą pritarimą, lietuviai, latviai ir estai, tiki
me, tai panaudos gražiausiam tikslui. Ir kitose valstybėse 
reikėtų pamėginti paklabinti duris gubernatorių, kad šie 
birželio 15 proga išleistų naudingus viešus pareiškimus.

Visiems kasdien aiškėja ryškiau ir ryškiau, kad Maskvos 
diktatorius šalinasi nuo kovojančių už tautų teises. Jis 
eina ten, kur savo bailumu gali kąsnį kitą nugriebti. Pa
sitarnautume ir savo šaliai, jei padėsime plačiau išryškinti 
grobuoniškos bolševikiškos Maskolijos kaukę.

“ESU AMERIKIETIS” DIENA
Gegužės 18, sekmadienis yra viešai paskelbta ir pripa

žinta „I am American Day.” Ji skiriama ypatingam tiks
lui. Norima paminėti tuos kelis milijonus asmenų, kurie 
praeitais metais tapo Amerikos piliečiais, sulaukę 21 metų 
arba naturalizavimosi keliu. Ja norima sustiprinti ame
rikiečių patriotinę sąmonę. Ja norima parodyti pasauliui 
amerikiečių vieningumą ir ištikimumą savo šaliai.

Miestuose ir miesteliuose, aikštėse ir salėse, gatvėse ir 
laukuose, bus suruoštos įvairios programos, kuriuose daly
vaus įžymiausi ir kukliausi piliečiai. Visus juos jungs vie
na bendra žymė: esame brangiausios, laisviausios, demo
kratiškiausios šalies piliečiai! Iškilmėse skambės gyveni
mo tikrovei atitinką šūkiai: Turime brangiausią turtą — 
laisvę! Amerika — plačiausių galimumų šalis! Amerika 
— sąžinės laisvės uostas! Amerika — politinių, tautinių, 
tikybinių ir rasinių tremtinių išsigelbėjimo vietovė!

Amerika — brangi šalis lietuviams. Ji priglaudė tūks
tančius lietuvių, bėgusių nuo caro priespaudos, nuo masko
lių išnaudojimo. Jos globoje lietuviai sielojosi savo tėvų 
žeme ir, laisvės trimitui prabilus, joje lietuviai telkė savo 
jėgas tėvų žemei išlaisvinimo talką duoti. Amerika ir 
šiandie savo prezidento lūpomis taria galingą paramos ir 
paguodos žodį už pavergtą Lietuvą. Amerikos sostinėje 
ir šiandie laisvai gyvena ir savo pareigas atlieka nepri
klausomos Lietuvos įgaliotas atstovas. Washingtone kas
dien laisvai plevėsuoja gražioji laisvos Lietuvos trispalvė. 
Baltuose Rūmuose, iš kur dažnai ir svariai skamba pri
spaustųjų ir pavergtų tautų užtarėjo balsas, neseniai nuo
širdžiai priimtas Letuvos prezidentas.

Amerikos pilietybė šiandie toks turtas, už kurį milijo
nai mokėtų aukščiausią kainą. Amerikos pilietybė liudi
ja, kad jos turėtojas yra laisvas žmogus, galįs vaikščioti 
pakelta galva, žvaliomis akimis, drąsia širdimi. Amerikos 
pilietybė — milijonų žmonių idealas. Mes tą idealą turi
me savo rankose, tad išmintingai elkimės. Gerbkime pi
lietybės teikiamas teises, bet nevenkime ir su jomis sujung
tų pareigų.

„Esu amerikietis Diena” turi rasti tinkamų atgarsių vi
sų lietuvių gyvenime. Pasistenkime, kad mūsų eilėse būtų 
ko mažiausiai tokių, kurie turimas privilegijas išnaudoja 
tamsiausiems darbams.

(Tęsinys)
Jo religinė praktika buvo 

visiems žinoma. Jo gyvenime 
katalikybė buvo visiškai gyvas 
ir veikiantis pradas. Daugeliui 
rodėsi jis esąs beveik tik dva
sia, kaip koks moderniųjų lai
kų šventasis ar jogas. Jauni
mas jį adoravo. Keletas stu
dentų draugijų jį išsirinko gar
bės nariu. Jo nemėgo tiktai 
brutališkesnieji fizinės jėgos 
garbintojai, bet ir jie nesu
galvodavo kaip su jo įtaka 
Lietuvoj kovoti.

Vakacijas mėgdavo praleisti 
Palangoje, o vėliau keletą va
sarų praleisdavo ramiame už
kampy Kačerginėje, prie Ne
muno, kame tekdavo jį kar
tais aplankyti. Paskutinę (1940 
m.) vasarą praleido pas žmo
nos gimines Žemaitijos kaime. 
Vienas jo draugų, jausdamas 
jo tikrai sunkią materialinę 
padėtį, siuntė jam stambų če
kį, kurs būtų leidęs jam ke
letą mėnesių kaip nors pragy
venti, bet jis nebegalėjo to 
čekio iškeisti dėl naujų rusiš
kų parėdymų bankams.

Paskutinį ir brangiausią jo 
laišką esu gavęs rudenį: jis 
buvo rašytas 1940 m. rugpjū
čio 9 d. Tuo metu jis jau 
buvo netekęs profesoriaus ir 
rektoriaus vietos, buvo bedar
bis ir nustojęs buto, žmoną 
su sūnum palikęs kaime pas 
gimines, jis buvo atvykęs tuo
met į Kauną bandyti rasti ko
kį pragyvenimo šaltinį. Tenka 
spėti, kad, atėjus sunkiai žie
mai ir rusams ištuštinus ap- 
tiekas, jo sveikatai susidarė y- 
patingai didelių pavojų. Prie 
to pridėjus visuotiną skurdą, 
rusų terorą ir jų režimo su
keltų rūpesčių ir nepakeliamo 
vargo naštą mūsų didysis fi
losofas nebegalėjo atlaikyti net 
ir prie didžiausio savo rūpes
tingumo ir giminių bei drau
gų teikiamos pagelbos.

Patriotas ir kultūrininkas
Kai kam gal rodydavosi nela

bai suprantama, kodėl didysis 
filosofas draugauja su geografu 
ir silpnai praktikuojančiu kata
liku, iš patriotizmo linkstančiu 
net į nacionalizmą. Kai kada 
ir konstrastai žmones suartina... 
Tarp pažintų Lietuvoje žmonių 
neradau tokio, kurs taip pilnai 
ir tiksliai apibrėžtų lietuvio pa
triotines pareigas, kaip tai mo
kėjo prof. Šalkauskis. Jis gy
veno jo paties _ Romuvos sąjū
džiui sukurtu šūkiu:

”Ir nupinsime iš brangios Tė
vynes gyvą dainelę ir padarysi
me iš jos pasigėrėjimą amžiams.” 
(Cituoju iš atminties, gal ne 
tiksliai, nes čia neturiu nei vie
nos jo knygos).

Šito šūkio realizavimas, rodos, 
labiau kaip bet kas kitas rišo 
mus skirtingus ir labai nelygios 
vertės žmones pastoviais ir nuo
širdžiais draugiškumo ryšiais. 
Šalkauskio patriotizmas tvirtai 
rėmėsi pilnutine kultūra, ■ kurio
je turėjo garbingas vietas moks
las, menas ir religija. Lietuvai 
kultūriniu modeliu jis laikė se
novinę Graikiją, kurią mes su- 
prasdavome kaipo mokslo ir me
no imperiją, sukurtą mažoje ir 
neturtingoje erdvėje. Jis skelbė, 
kad neturi likti Lietuvai svetimi 
jokie kultūriniai žmonijos laimė
jimai, vis vien kuriame amžiu
je ir kurioje erdvėje jie yra įgy
ti. Tai buvo titaniški užsimoji
mai, kurie reikalavo išvystyti 
nepaprastą dinamizmą ir galin
gus tempus. Deja, buvusiose 
apystovose mum neteko tų veik
los pradų valstybės gyvenime 
vykdyti. Bet jie buvo skelbiami 
jaunimui visa mūsų energija.

Įvairiais kultūros klausimais ir 
reikalais daug mum tekdavo 
bendrai galvoti ir svajoti. San
tykiuose su užsieniais norėdavo
me Lietuvą matyti toje negau
singųjų tautų šeimoje, kuri gra
žiai apsupa Baltijos jūrą. Šitą 
tautų šeimą, busimąją konfede
raciją, siūlydavau vadinti: ’’Bal
toskandijos Thalassokratija,” 
kurioje dinamiškoji jūra (grai
kiškai: Thalassa) būtų jungian
tis ir dinamizuojantis veiksnys. 
Nežiūrint kai kurių skirtumų, 
čia paminėtais ir kitais kultūri
niais bei patriotiniais klausimais 
per pastaruosius dvidešimt metų 
dažnai tardavomės ir rasdavome 
didelio smagumo bendrai juos 
aptarti, nagrinėti, svarstyti. 
Prof. Šalkauskis dažnai man bu
vo šviesiu kelrodžiu ir kilniu į- 
kvėpėju. Jam dabar perėjus per 
dvasinę demarkacijos liniją, jau
čiuos nustojęs šioje žemėje švel
niausios prasmingiausios drau
gystės. Pasijuntu dvasiniu naš
laičiu, ypač kai dar prisimenu, 
kad tikrai nustosiu greit ir dau
gelio kitų šauniausių draugų, 
patekusių į barbarų rankas.

O barbarų užplūdimą Lietu
von prof. Šalkauskis daug kartų

pranašavo per visą eilę metų. 
Tik tam užplūdimui jis teikia 
filosofinę, mistinę prasmę. Pa
skutiniame laiške jis man rašo: 
„Nors lūžtai eina pas mus visu 
dinamišku tempu, esu geros vil
ties ir nuotaikos. Kaip žinote, 
niekados nesu buvęs kapitalisti
nio buržuazinio pasaulio šalinin
kas. Socializmo kovoje su kapi
talizmu aiškiai stoju į pirmojo 
pusę.”

„Sykiu džiaugiuos, kad beveik 
visi mūsų tautinės balos kalti
ninkai atsiims savo atpildą: ir 
tautininkai, padarę kromelį iš 
tautinio reikalo, ir staiga pra
lobę iš nieko iššokę parvenus - 
plutokratai, ir miesčioniškos po
niutės, materialistinio nerūpes
tingo gyvenimo ir prabangos mė
gėjos, ir suburžuazėję katalikai, 
nutolę nuo evangeliškosios dva
sios, ir jų susibaritėję vadovai. 
Kiekvienas iš jų dabar gaus ge
rą gyvenimo pamoką. Dėlto ap
simoka ir nekaltam žmogui pa
kentėti: visuotinėje ekspiacijoje 
viskas turi savo prasmę. _ Atsi
minkite apie tai ir Jūs, žiūrėda
mi į Naujo Pasaulio .prabangą 
ir praktinį materializmą. Tur 
būt, anksčiau ar vėliau ir jam 
teks pereiti per gyvenimo skais
tyklą; ir tai bus tik teisinga.

„Kaip matote, mano nusista
tymas, kaip man ir pridera, yra 
filosofiškas. Turime eiti per as- 
pera ad astra.” (1940-VIII-9).

Taip, jis dažnai šaukdavo, 
kaip Elijas įmestas į liūtų urvą. 
Bet žmonių ausys buvo storai 
užkimštos. Kam gi smagu ne
malonius žodžius girdėti? ...

Perdaug jau greitai skubinasi 
mirti pastaraisiais metais musų 
gerieji lietuviai... Neperseniai 
juk mirė puikus džentelmanas ir 
valstybės vyras Mykolas Sleže
vičius, vienas tautinės konsolida
cijos vykdytojų, šaunus plačių 
pažiūrų mokslininkas prof. Vin
cas Čepinskis atsisveikino su 
mumis. Jį greit pasekė to paties 
fakulteto profesorius Juodakis 
(chemikas). Taurus valstybės 
vyras ir nesavanaudiškas veikė
jas Dr. L. Bistras kalėjime. Vi
sose aplinkybėse linksmas ir pui
kus žmogus M. Yčas, nuo bar
barų bėgdamas, kely tapo gilti

nės pakirstas. O kiek kitų veik
liųjų lietuvių, ypač jaunesnių, 
sukimštų į tamsius, be langų ka
lėjimus ir, sugalvotais instru
mentais kankinami, palengva 
kaip žvakelės kapuose užgesta 
baisia kankinių mirtimi. Ak jie 
ir žinojo, kad jiems taip bus. 
Juk ne kartą Kaune apie tai 
kalbėdavome, kad barbarai uo
liausiai išrankios visus idealis
tus, ir tuos, kuriuos net barbarų 
spauda rasdavo išrokavimo se
niau garbinti.

Visų idealistų vadas žinys Šal
kauskis pasijuto likęs beveik 
vienas. Tad ir jis, sulaukęs tik 
55 metų, peržengė į amžinatvės 
ribas, kur tiek jau amžių ren
kasi visa žmonija. Betgi didelę 
savo sielos dalį Stasys Šalkaus
kis paliko šioje žemėje su mu
mis gyventi. Jo kapas bus mū
sų tautinio ir krikščioniškojo 
idealizmo simbolis, ogi jo raštai 
gyvais, žaismingais spinduliais 
švies esamųjų ir busimųjų kartų 
protuose ir rodys Tautai kelią 
jos erškėčiuotuose laukuose ir 
sunkiose kovose.

----- 0------
BRANGUS DRAUGE STASY!

Juk Tu nemirei. Mes, Tavo 
draugų ir mokinių legionas, mes 
netikim Tavo mirčiai. Tu tik 
perėjai į šviesesnius pasaulius, 
nes nebegalėjai pamišėlių ii' 
smirdžių užterštoje Tėvynėje gy
venti. Visuotinoje, ekspiacijoj Ta
vo iškeliavimas į naujas, mums 
dar nesuprantamas erdves ir 
dimensijas, turi_ dar didesnę 
prasmę negu tūkstančių kitų, 
kurie yra mažiau ar daugiau 
kalti. Tu gi nekaltas dėl to, kas 
darėsi Lietuvoj ir pasauly. Nors 
tikime, kad kaž kur toli dar pa
simatysim, bet vis vien sukniubę 
verkiam Tavęs, nes ilgu be Tavo 
gyvojo žodžio ir viską prama
tančio dvasinio žvilgsnio. Juk 
taip puiku ir gera būdavo su Ta
vimi sielotis daugeliu mūsų lie
tuviškų rūpestėlių, dabar jau 
virtusių tragedijų vulkanu, iš 
didelės dalies dėl mūsų pačių 
menkumo, nesutarimo, nesuge
bėjimo, nepramatymo. Atleisk 
mums už mūsų menkystes ir už
kietėjimą. O kurie dar gyven
sime, dirbsime pagal Tavo šūkius 
ir šlovinsime gyvybės Viešpatį.

TAVO DRAUGAS KAZYS.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— „Tarybų Lietuva” aš

triai puola Lietuvos medi
kus. Į medikų prof, sąjun
gą, kurios priešakyje stovi 
„draugai” Birger ir Kotik, 
imą veržtis „antisovietiniai” 
elementai. Kauno universi
teto klinikų tarnautojai ne
išrinkę į profesinę sąjungą 
tų, kurių norėję Birger su 
Kotiku, bet lietuvius medi
kus ir kitokius klinikų dar
buotojus. Tokia pat padėtis 
esanti Raudonajame Kryžiu
je, kur tarnautojai tik for
maliai tesidomį „rinkimais,” 
o norėję iš susirinkimo grei
čiau pabėgti namo.

— Kauno apskrities vyk
domojo komiteto žemės ūkio 
skyriaus vedėju paskirtas iš 
Maskolijos atsibąstęs „to- 
varišč” Anton Beriozov.

— Prof, sąjungų centro 
pirm. J. Stimburys skundė
si įmonėse viešpataujančia 
netvarka. Jis nurodė, kad 
net didžiosios Kauno spaus
tuvės „Spindulys” darbinin
kai „darbo metu vaišinasi 
degtine.” Pasak Stimburio, 
reikią laikytis Stalino kon
stitucijos dėsnio: „Iš kiek
vieno pagal jo gabumus, 
kiekvienam pagal jo darbą.” 
Tas dėsnis esąs „socialisti
nis.”

EUROPOS A
lHr, Bilmanis, 

Washingtoneiš anksto raštu pra ... 
jeigu jie norės kalbėti 
lefonu su kitais mie 
Jeigu toks 
iš ;
tai juo iš 
džiama kalbėtis su 
miestais, mat, GPU ti 
noti, kuriuos telefonui 
kia kontroliuoti!

s
— Nuo gegužės 26 

sovietintose Lietuvos 
kyklose prasideda ej 
nai pagal Maskolijosj 
tąją tvarką. Bolševikų 
da ypač pabrėžia, kad 
lio aktyvumo rodą atl 
ji kapelionai, kurie 1 
tiškai moką vaikus ? 
jos. Ten rašoma: „1 
kia sustiprinti socie ii 
auklėjimą, kad jauniu kiekviena tauta 
matytų religinių pasak 
dingumą.”

— Oficialiai

telefonas
jjįjo mėn. lai- 
gurope” žurna-

anksto užregistr ^toriy tar. 
mo is viso nebu Lenkijos am- 

įlgijai A. Muhl- 
į žinomas is- 
į 0. Halecki, 
įų Europos fe- 
įjusimą.' 
įtardamas rei- 
L ateities gy- 
įyti federalinės 
s pamatais, aš 
įuropos kultūri
nu ir tautinių 
ėdimas tegali- 

t J įant artimesniu 
ir bendradarbia-

skel 
kad apie 2,000 vals 
kuriuos raudonoji v 
aprūpino nuomon žen 
gavę karvių. .J”

5gusi dalintis di- 
įybe ir įnašu 
įamą taikingą 
^tvarką.
galutinis idealas 

-šos Europos fe-

Vr^ęJMO CENTRO REIKALAI
.žės 4 d. rsh, 

A>L:oninėt -™Vijos su
kaktuvini ^Vesas šiemet 
bus rugpiūčio 7 d. Mariana- 
polio Kolegijoj, Thompson, 
Conn. Kongresas skelbia
mas vienai dienai, bet, jei 
bus reikalo, bus pratęstas 
ir į antrą dieną, rugpiūčio 
8. Kaip kituose, taip ir 
šiame kongrese bus renka
ma Federacijos centro val
dyba. Pagal mūsų konsti
tuciją, valdybon renkami 
tik tie, kurie iš anksto Fe
deracijos skyrių ir apskri
čių nominuoti. Dėl to šiuo- 
mi ir prašome skyrių pir
mame savo susirinkime no
minuoti bent devynis asme
nis kandidatais į valdybą 
ir jų vardus tuojau pri
siųsti Federacijos sekreto
riatui. Kandidatų kvalifika
cijos: pirmoje vietoje turi 
priklausyti prie Federacijos, 
turi būti žinomi mūsų vi
suomenei, kaipo geri, ištiki
mi Federacijai ir uolūs vei
kėjai, ir be to, būti šio 
krašto piliečiai.

Prie Federacijos veikian
tis Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus dar tebeina. Mūsų 
kalbėtojas p. Stasys Gaba- 
liaukas tebevažinėja su pra
kalbomis. Šį mėnesį jis lan
kosi su prakalbomis Illinois 
valstybės miestuose ir mie
steliuose. Tas kolonijas re
tai kada atlanko lietuvių ka
talikų veikėjai. Dėl to pra
vartu lietuviams pasinaudo
ti šią gera proga, atvykti 
į prakalbas ir išgirsti vė
liausių žinių iš pavergtosios 
Lietuvos.

Elizabeth, N. J., lietuviai 
katalikai per savo gerb. 
kleboną kun. J. Simonaitį 
prisiuntė Lietuvos gelbėji
mui $200.00, išpildydami sa
vo kvotą. Bravo!

Manchester, N. H., Lietu
vai Gelbėti Fondo skyrius 
per V. Zarembą, prisiuntė 
skyriaus surengto koncerto 
pelną $33.26. Tasai darbš
tus skyrius rodo gražų pa
vyzdį visoms kitoms kolo
nijoms rengti pramogas ir

jų pelną paskirti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo reikalams. Man- 
chesterio maža lietuvių ko
lonija, bet jau savo kvotą 
su dideliu kaupu išpildė.

Welch, W. Va., kun. V.
Slavynas, patsai būdamas 
Lietuvos pabėgėlis, į Lietu
vai Gelbėti Fondą aukojo $5.

Detroit, Mich., Moterų Są
jungos 54 kp. narės Ona 
Aksomaitienė ir Agnė Gus- 
taitienė LGF aukojo po vie
ną dolerį.

Waterbury, Conn., Lietu
vių R. K. Susivienijimo A- 
merikoje Conn, apskrities 
auka LGF $10.00.

St. Charles, III., Ona Stan
kus LGF aukojo $2.00.

Baltimore, Ohio, M. Bla- 
žiutė ir P. Razauskas auko
jo po $1.00.

Chicago Heights, Ill., šv. 
Kazimiero par. salė, St. Ga- 
baliausko prakalbose suau
kota $30.00. Aukas prisiun
tė gerb. kun. P. Katauskas.

Newark, N. J. Moterų Są
jungos 63 kuopa užsimokė
jo savo metinę duoklę Fe
deracijai $1. Spring Valley, 
Ill., O. Ragaišienė LGF au
kojo $1.00.

Gerbiamieji kolonijų vei
kėjai, pasidarbuokime savo 
kvotoms išpildyti. Duokime 
progos tautiečiams savo tau
tinę pareigą atlikti.
Leonardas Šimutis, 

ALRKF sekr.
2334 S. Oakley Ave., Chicago.

SENATAS PATVIRTINO
SENĄ SKOLĄ

Washington. —Senatas nu
tarė patvirtinti Vermont val
stybės reikalavimą išmokėti 
iš federalinio iždo 9 2,868 
dol. už paramą, kurią Ver
mont valstybė suteikė 1812 
metų karo metu. Suvėluo
tas ieškinio patenkinimas į- 
vyko todėl, kad 1857 metų 
gaisre žuvo kai kurie doku
mentai.

— Panevėžio subolševikin- 
tas fabrikas „Lietuvos Mui
las” kreipėsi į centrą, pra
šydamas leisti nurašyti į 
nuostolius sėmenų aliejaus 
už 38,000 rublių. Ištirpus 
sniegui, pasirodę, kad šis 
aliejus gulėjęs . . . kieme! 
Aliejaus - riebalų trestą tvar
ko vyr. inž. Fišeris, finan
sų skyriaus virš. Indikstei- 
nas, kadrų skyriaus vedėjas 
Rozentalytė ir t.t.

— Raudonoji valdžia išlei
do visą eilę naujų įsakymų, 
kuriais ūkininkai verčiami 
dėtis į sovietiškos baudžia
vos kolchozus. Jau nuo šių 
metų derliaus nustatyti ja
vų, šakniavaisių ir kitų kul
tūrų kiekiai, kuriuos ūkinin
kai privalomai turi pristaty
ti valstybei. Tie kiekiai nu
statyti tokiu būdu, kad ūki
ninkai, nesidedą į kolchozus 
ir nesinaudoją sovietiškais 
traktoriais, turės valstybei 
pristatyti daugiau javų ir 
šaknavaisių, negu kolchozi- 
ninkai.

— Kažkoks įskundėjas ra
šo „Tarybų Lietuvoje,” kad 
Subačiaus mokyklų mokyto
jai nesą aktyvūs. „Nuo per
eitų metų birželio mėn. ne
teko matyti nė vieno moky
tojo kalbant viešuose minė
jimuose ar šventėse.” Jie 
nelanką bolševikinių mitin
gų.

— Meno reikalams valdy
bos prie komisarų tarybos 
viršininku paskirta „drau
gė” Mikalina Navikaitė-Meš- 
kauskienė. Ką ši „draugė” 
turi bendra su menu, nie
kam Lietuvoje neaišku. Meš
kauskienė, neturinti jokio 
specialaus mokslo, po Lie
tuvos okupacijos buvo pa
skirta žemės tvarkymo de
partamento direktorė, vė
liau ūkininkams skiriamo 
laikraščio redaktorė, o da
bar staiga ji paversta „me
nininke” ir net meno vado
ve!

— „Tovarišč” Kolosov, 
Kauno apskrities koopera
tyvų organizacinio biuro pir
mininkas, praneša atstatęs 
iš pareigų pil. O. Seilių, Ve
liuonos kooperatyvo pirmi
ninką, nors jis tik ką žmo
nių buvo išrinktas. Pasak 
šio okupanto, pil. Seilius pa
sirodęs „kaip blogos valios 
žmogus.”

— Į maskolių okupantų 
rankas perėjusi telefono-te- 
legrafo valdyba praneša, ko
kia tvarka įvedama, kai nori
ma naudotis telefonais. Kiek
vienas privatinis telefono a- 
bonentas turįs įmokėti avan
są 25 rublių, o įstaigos ir 
įmonės net 200 rublių iš 
anksto. Visi abonentai turi

gavę karvių. ..Naujaip*™s Ąrl. 
neturinčių karvių, yri m. siuie 
30,000. Jeigu tokiu pa 
čiu ir toliau eis „na 
rių” aprūpinimas, t 
per 10 metų jie karvėn 
aprūpinti!

— „Tarybų Lietuva 
neša, kad Juliaus J 
vardo popieriaus fabr 
ama daug netvarkos 
žmonių, kurie „j 
progos išsigerti, darba 
na įsilinksminę, mėgą 
luotis darban ir visiški 
leidinėti be rimto i 
darbo dienas.”

— „Tiesa 
būti pagilintas Švei 
uostas. Žvejai reik 
kad bent viena žemse: ^stebinanti kom- 
tų palikta tame uoste 
pat žvejai kelia kia 
kad jiems būtų leis sligį Egėjaus jū- 
plaukti į atvirą jūrt
iki Liepojos uosto, b( ekonomiš- 
klausimas dar kol ka autoriai 
neaiškus. Be speciali atstatyti fe- 
dimo, kuris išduodanf 
bai sunkiai, žvejai 
toliau išplaukti. Tai 
prieš išplaukimą vise

i,?rat°- *riboser“Tas 

kurt J’ftugrijos, Bul- 
I.ioflHrncs rnnnni

(sijos" vardu.
įj autoriai, pri- 
■ k, V. Karinių 
įspės" vardu, sa- 
je „New Europe” 
ai ignoruoja vi- 
3 federacijos ga
usi tų ekspertų 
anėlapį, atskirai 
perenės valsty- 

"T™ a®3 Rus‘h.
Skandinavų val- 

iiją, Italija, Švei- 
:ia, manyti, ki- 
t Europos vaisty
ti Čekoslovakija, 

rašo, ka<|rengrija, Austri
ja, Bulgarija, 
Graikija ir Lie-

turėtų susijungti 
■kuri nusitęstų

darančių vaisty
tas, kokios bu- 
Lustrijos užpuoli- 
a tikrais pakei-

dėl sienų 
Tikrai, vi 
„balkanizu 
mosi ir m

Tas tai 
baltgudžia 
čiams neig 
netų teisė 
siliktų So'i 
kijos ir Č 
boję. Tas 
ei j iečiai ir 
čiai pasili 
savo krai 
ukrainiečii 
40 milijor 
tauta likti 
sa Rytų F 
ta į Fedei 
daryti ne 
jūrio linij 
gi latvių 
Sovietų F 
duoti pa 
dalį, Bes? 
ir didesnę 
lį — strati

Latvių 
niausiu Ei 
per 3,000 
vo dabart 
ri neturi 
tautinių i 
bet kuriu 
kuri per i 
venimo m 
siėmė n e 1 
go ar a: 
prieš bet 
— taigi, š 
kultūringa 
ti išdrask 
paaukota: 
tų Lietuv 
komunistu 
sijai.

Ir estų 
pasakiau 
giai tinka 
ti — turi 
komunistą 
čių karimi 
tikrai „R 
įvykdyta!

Bet ar 
tvarkymą 
saugumą, 
ei jos siei 
tos strat 
siomis Ii 
jos kariš] 
tiktų „pir 
stybės po

apžiūrima, ar jose ne 
šalinių žmonių, 1 
dytų pasprukti iš s( 
ko j o rojaus.

— Švietimo 
pradžios ir vidurinių 
klų valdybos viršinin 
skirta buvusi antros V 
vidurinės mokyklos (; 
jzijos) direktorė Valer 
pulytė, o jos pavaduc 
Mikutaitis.

— „Tiesa” įsidėjo 
straipsnį apie Vilniai 
sto vykdomojo komite r 
mininką „draugą” Vit i 
sovietiškasis b u r mis t 
kiekviena proga rodą ^i...hm... smaugimai... 1 
vus. Su juo nieko 11 taip nepakenčiami? Reikėjo 
padaryti net jam pr *1 vyriausybėj buvo trynima 
tas sekretorius „to] 
Fedorenko, i 
pasipiktinęs, kad 
Vitas nesiskaitąs net

Lietuvos ginčai

komiUIS ir ERELI!
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas -

(Tęsinys)
Iniputį krūptelėjo. — Iš ties 
girios. Tas ponas truputį pe 

•jis tarė: —

ir žiauresnių elementų. Po 
Laikrašti! ^tureliai ima viršų žiauresnių 

-] „dri1 0 kas buvo pirmojo sukili: 
•ftneperdauą išbujojęs jūsų i

Palaipsniui rusų žiaurumas bi
ševikų partijos pareij nebūtumėte darę tok: i j i _ 'UuAincniiii vnicii Hituo tarpu kai „nervų T -.
mas neleistinas partij T būtumėte pilnai 
dovauj ančių darbuoto į 321131 beidami maistus, 
žvilgiu.”

— Okupuotųjų Li< 
Latvijos ir Estijos p 
no Maskvos žemės ūk 
rodoje direktoriumi 10 , ...
tas . tovarišč” Kirsant .'®koJe biagodusl]e _

• • • i j dlAlllCLll Y llld£ris neseniai buvo atv « wbuv ialus sl|3 
Kauną. p"-

— Sovietinė valstybi 
dykla viešai skundžia) 
ji negalinti gauti re bet žinau,*kad talbuvc
go popieriaus kiekio, 
lingo vadovėliams išl€

tuo tarpu kai

Parodyti savo gerumo.
- neiškentė nesutikę abu

^o. 0, kaip gaila, kad jū 
rusų nuoširdumo. Juk 

' ■ žir
Žinote, koks kilo sumanymas 

, — ..... —y
s hiko pilnai įsisiūbuoti. Vyi 
^svarstoma, kaip nuraminti t 
T8-" Ir štai vienas valdinink
x --YI uvv diliau, įvelia lcii uuvv 

''“štai kokį sumanymą: „žino 
  Nies su maištinga Lenkija i; 

sąsiuviniams paruošti j^ime ramybės, kol stengsi 
— „Tarybų Lietuva ^uota pajėga. Kariuomenė 

siskundžia, kad darbi ^maršuojančius kareivius, ; 
pradžioje noriai užsir Rusimą: kodėl mes panašio 
vo į liaudies univeri Ir tuoj juose kyl 
klausytis paskaitų, „b"Tainegerai. Pabandykime 
liau sistematingai jų ? Mėginkime juos sucivil 
y.„_ „ Darųjį ęPalio. Supažindinkime ju<

■ - - • cį 0 kur tas nuoširdumas i
Nugi šeimyniniam rately — 

? •'aras tegu bus mūsų tau1 
t .4. , . . ? Prieš jį neišsilaikys nei kpaskaitas nebeateidin. «Htspar^as... Ir, įnote, x

^arė. Bet kaip čia tą sum

pradžioje noriai užsir

čius mažėjo.” Darbii“ 
pastebėję, kad tuose 
sitetuose jie mulk 
pradėjo į tokias agr
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►pos Unijos” vardu, 
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;ę „J. A. V. Karinių 
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le visai ignoruoja vi-

komunistiška Rusija, 
tija, Skandinavų val- 
s, Turkiją, Italija, Švei- 

. ir, tenka, manyti, ki- 
’akarų Europos valsty- 
Lenkija, Čekoslovakija, 
mija, Vengrija, Austri- 
ugoslavija, Bulgarija, 

. ir Lie- 
— gana stebinanti kom- 
ija — turėtų susijungti 
icijoje, kuri nusitęstų 
Salti jos ligi Egėjaus jū-

subolševikin-
Lietuvos Mui- 

centrą, pra-
i nurašyti į 
ienų aliejaus

Ištirpus 
kad šis

kieme!
ų trestą tvar- 
išeris, finan- 
rš. Indikstei- 
riaus vedėjas 
t.t.
valdžia išlei- 
ijų įsakymų, 
:ai verčiami 
ros baudžia-1_
Jau nuo ategiškais ir ekonomiš-
nustatyti ja- klausimas du
ų ir kitų kul- neaiškus.” & 
uriuos ūkinin- dimo, kuriai įją sudarančių valsty- 
turi pristaty- bai sunkiai, fenas tokias, kokios bu-

sumetimais, autoriai 
įasiruošę atstatyti fe-

turi pristaty- bai sunkiai 
Tie kiekiai nu- 
aūdu, kad ūki- 
ią į kolchozus 
ą sovietiškais 
irės valstybei 
įgiau javų ir 
negu kolchozi-

toliau išplai' jrieš Austrijos užpuoli- 
su tam tikrais pakei- 
i.federacijos ribose. Tas 
;ų, kad Vengrijos, Bul-

įskundėjas ra- 
jietuvoje,” kad 
kyklų mokyto
ms. „Nuo per
kelio mėn. ne- 
lė vieno moky- 
viešuose minė- 
šventėse.” Jie 
evikinių mitin

dkalams valdy- 
nisarų tarybos 
askirta „drau- 
Navikaitė-Meš- 

Cą ši „draugė” 
su menu, nie- 

je neaišku. Meš- 
neturinti jokio 
iokslo, po Lie- 
cijos buvo pa- 

5 tvarkymo de- 
direktorė, vė- 

kams skiriamo 
idaktorė, o da- 
i paversta „me- 
net meno vado-

šč” Kolosov, 
:rities koopera- 
acinio biuro pir- 
■raneša atstatęs 
)il. O. Seilių, Ve- 
peratyvo pirmi- 
jis tik ką žmo- 
srinktas. Pasak 
d, pil. Seilius pa- 
ip blogos valios

prieš išplauk 
tys stropiai 
apžiūrima, ai 
šalinių žmoni ds ir Lietuvos ginčai 
dytų paspnii —----------------------------- r—
kojo rojaus.

— Švietimo 
pradžios ir t 
klų valdybos 
skirta buvusi: 
vidurinės moi 
^ijos) direkte 
pulytė, o jos 
Mikutaitis.

— „Tiesa" 
straipsnį ap 
sto vykdomo) 
mininką „dm 
sovietiškasis! 
kiekviena prt 
vus. Su j® 
padaryti ne’, iškesnių ir žiauresnių elementų.

■ 1 11 ■>-* «-»*»• i i 11 i i x ri v>c* i i i o i i v
tas sekrete 
Fedorenko, i 
pasipiktinęs, 
Vitas nesisb 
ševikų parti; 
tuo tarpu b 
mas neleista s progos parodyti savo gerumo, 
dovaujančię: 
žvilgiu."

— Okupb:
Latvijos ir Utete tikrojo rusų nuoširdumo, 
no Maskvos 
rodoje diret 
tas „tovarik 
ris neseniai: 
Kauną.

— Soviete 
dykla viešai: t 
ji negalinti^ 
go popieriai 
lingo vadovė alsmtl ginkluota pajėga. 

® t K/Tn txrrl o m i n'iorčiim’nripi 
sąsiuviniai

dėl sienų nebūtų išspręsti. 
Tikrai, visa ši - sritis būtų 
„balkanizuota,” pilna tryni
mos! ir nepasitenkinimų.

Tas taipgi reikštų, kad 
baltgudžiams ir ukrainie
čiams neigiama tautinių vie
netų teisė ir tos tautos pa
siliktų Sovietų Rusijos, Len
kijos ir Čekoslovakijos glo
boje. Tas reikštų, kad gali- 
ci j iečiai ir vakarų ukrainie
čiai pasiliktų atskirai nuo 
savo kraujo brolių, rytų 
ukrainiečių, — daugiau kaip 
40 milijonų pažangi slavų 
tauta liktų suskaldyta. Vi
sa Rytų Prūsija būtų įjung
ta į Federaciją — tikslu su
daryti nenutraukiamą pa
jūrio liniją nuo Gdynios li
gi latvių uosto Liepojos. 
Sovietų Rusija turėtų ati
duoti pagrobtą Lenkijos 
dalį, Besarabiją, Bukoviną 
ir didesnę Pripeto raistų da
lį — strategijos sumetimais.

Latvių tauta — viena se
niausių Europos tautų, kuri 
per 3,000 metų gyveno sa
vo dabartinėse žemėse, ku
ri neturi jokių pasienio ar 
tautinių mažumų ginčo su 
bet kuriuo savo kaimynų, 
kuri per 22 savo laisvo gy
venimo metus nei sykį ne
siėmė neteisėto, priešin
go ar arbitrario veiksmo 
prieš bet kurią kitą tautą, 
— taigi, ši darbšti, taiki ir 
kultūringa tauta turėtų bū
ti išdraskyta, sukapota ir 
paaukota: pietinė dalis tek
tų Lietuvai, žieminė dalis 
komunistiškai Sovietų Ru
sijai.

Ir estų tauta — viskas, ką 
pasakiau apie Latviją, ly
giai tinka Estijai apibūdin
ti — turėtų būti numesta 
komunistams visumoje! Pa
čių karinių ekspertų žodžiais, 
tikrai „Romos taika” būtų 
įvykdyta!

Bet ar toks arbitrarus pa
tvarkymas atneštų taiką ir 
saugumą, netgi jei federa- 

. cijos sienos būtų nustaty
tos strategiškai paiankiau- 

, siomis linijomis, netgi jei 
jos kariškas pajėgumas ati
tiktų „pirmaeilės didžios val
stybės potencialui?”

Yra ir daugiau pasiūly
mų.

Š. m. balandžio 9 d. Len
kijos ministeris pirm. gen. 
Sikorski kalbėjo apie ribo
tą regionalę Lenkijos ir Če
koslovakijos federaciją, gal 
dar įtraukiant Jugoslaviją. 
Toks pasiūlymas yra kiek 
tikslesnis. Jugoslavija, Če
koslovakija ir Lenkija jau 
buvo mozaiškos valstybės. 
Jugoslavija buvo serbų, juod- 
kalniečių, kroatų, albanų, 
makedoniečių ir kitų fede
racija. Čekoslovakiją suda
rė karpatorusai, slovakai, 
vokiečiai, lenkai ir čekai. 
Lenkija savo sienose turėjo 
vokiečių, lietuvių, ukrainie
čių, baltgudžių ir lenkų.

Priešingai, trys Pabaltijo 
respublikos — Estija, Latvi
ja ir Lietuva — buvo labai 
vienalytės ir turėjo tik ne
žymias tautines mažumas, 
gyvenusias pasieniuose, kur 
visuomet vyksta kaimyninų 
tautų susimaišymas. Betgi 
iš visų Pabaltijo valstybių 
tiktai Lietuva įskiriama į 
federaciją, kokią siūlo „New 
Europe” — ir tai: „pripažįs
tant ilgą lietuvių kovą už 
14-j o šimtmečio nepriklau
somos Lietuvos atsteigimą.”

Taigi, Lietuvos atžvilgiu, 
šiek tiek paguodos teikia 
gražus principas: karžygiš
kai tautai teikiamas pripa
žinimas už jos nenuilstamas 
kovas.
tinio 
tautų 
teigti,
mažesniu pasiryžimu kovojo 
savo nepriklausomybei at
gauti.

Tame pat „New Europe” 
numeryje p. Muhlstein nu
piešia Centrinės Europos Fe
deracijos konstituciją. Jei 
tą konstituciją pritaikinti 
J. V. Karinių Ekspertų siū
lomai federacijai, tai fede
racijos įstatymų leidyklą su
darytų apytinkriai 120 at
stovų, kurių 40 tektų Len
kijai, 16 Čekoslovakijai, 15 
Jugoslavijai, 9 Vengrijai, 6 
Bulgarijai, 6 Graikijai, 6 
Austrijai, 2 Lietuvai ir 1 
Albanijai. Aišku, Lenkija 
ir Čekoslovakija vadovautų 
federacijai, su vienos ar ki
tos smulkesnės valstybės 
talka.

Kas pažįsta pasku- 
šimtmečio Pabaltijo 
istoriją, tas negali 
kad estai ir latviai

Tuo pačiu metu lenkų ir 
čekų armijos būtų stam
biausios. Kitaip sakant, ši 
federacija būtų naujoji Au- 
strų-Vengrų monarchijos lai
da : ten austrai ir vengrai 
valdė slavus. Tai būtų nau
jas „Versalis” su visais ne
išspręstais klausimais, pa
remtas, kalbant p. Muhl- 
steino žodžiais apie Versalį, 
„ignorancija, minties ir vaiz
duotės stoka.”

Ir ekonomiškai, kaipo „ro
mėnų taika,” tegalėtų būti 
ginkluotoji taika, ir ginkla
vimo išlaidos suubagintų fe
deracijos tautas. Kas įdė
tų reikalingą kapitalą eko
nominiam gyvenimui vysty
ti šioje nepastovioje dirb
tinoje federacijoje, kuri su
plyštų dėl savo organizaci
jos neteisingumo, dėl tiek 
daugelio tautų ieškinių ne
patenkinimo?

Kiek tikresnį didelės fe- 
deralės valstybės projektą 
patiekia buvęs Lenkijos am
basadorius Washingtone p. 
Tytus Filipowicz, savo bro
šiūroje, tik ką paskelbtoje 
Londone vardu „Poland and 
Central Europe after the 
war.”

Kaip tikras demokratas ir 
geros valios žmogus, p. Fi
lipowicz smerkia smurtą. 
Savo brošiūros 20-21 p.p. 
jis sako: „Palikti vokiečių 
ir didžiarusių (slaviškų, 
mongoliškų ir kiniškų pa
dermių mišinio) rankose val
dyti nevokiečius ir nedidžia- 
rusius būtų nusikaltimas 
prieš žmoniją ir dęmokra- 
tiją.” Filipowicz mano, kad 
neslaviškos tautos, k.a. Es
tija, Latvija, Lietuva, Ven
grija, Rumunija ir Bulgari
ja, turėtų būti kviečiamos 
įstoti į jo siūlomąjį „Sla
viškąjį Bloką” (lenkų čekų, 
slovakų ir kitų rytų slavų), 
„kadangi jie^rweno greta 
ir bendrad'^amih su vaka
rų slav-^.girdėti dygūs su 
lygiais.liniukai neginami di- 
džiarusia\>< Viskam Filipowicz, 
priklauso Azijai, kur jie per 
šimtmečius gyveno totorių- 
kiniečių valdžioje. Tikrovė
je jie esą euraziečiai ir jų 
kultūra ir gyvenimo filoso
fija yra euraziška.

Tautų federacija begali 
gyvuoti, jei ji yra paremta

etnografiniu ir ekonomišku 
integralumu, kultūrine ir 
tautine autonomija ir savi
valda, kaip kad Britų Do
minijose, bet ne globa, tau
tų skaldymu ir atidavimu 
stipresnėms valstybėms iš
naudoti ir slėgti.

Karinių ekspertų argu
mentai dėl strategiškai ap
ginamų sienų ir jų nuro
dytas pavyzdys apie Musso- 
linio armijos sustabdymą 
Graikijos kalnuose, yra nu
blokšti šalin šių dienų Hit
lerio „blitzkriego” (žaiboka- 
rio) akivaizdoje. Netgi Ter- 
mopilai buvo pramušti. Kal
nai, strategiškos sienos ir 
tušti beprasmių sutarčių 
pažadai neduos taikos ir sau
gumo Europos tautoms. Jo
kia karinio pajėgumo galy
bė nenublokš ilgam teisin
gumo, žmonijos broliškumo 
ir bendradarbiavimo dėsnių.

Busimoji taika Europoje 
turi būti ,,Pax Demęcrati- 
ca,” (Demokratinė Taika) 
paremta socialiniu teisingu
mu, pagarba teisei ir tvar
kai, ir tą taiką turi garan
tuoti didžiosios pasaulio de
mokratijos. Tuomet Europa 
tikrai nusikratys žmonijos 
prakeikimo — diktatūrų ir 
ginklavimosi. Visų rūšių 
diktatūros turi būti sunai
kintos, tarptautinis gangste- 
rizmas ir pasalumas sutriuš
kinti. Tik po to bus gali
ma sunaikinti visas amuni
cijos ir ginklų dirbtuves, 
pakrikdyti kariuomenes, ir 
taikos bei tvarkos palaiky
mą pavesti tarptautinei po
licijai, valdomai pasaulio de
mokratijų, kurios tegali nau
dotis Europos tautų pasiti
kėjimu.

Atstačius pagarbą tarp
tautinei teisei ir sutartims, 
patikrinus privačio turto 
teisę, šeimos gyvenimą, ti
kybinę ir politinę laisvę, 
žmonijos gyvenimas atsi- 
kurs ant stiprių bendradar
biavimo, savitarpio pagar
bos, prekybos laisvės pama
tų.

Tuomet nebeliks reikalo 
kurti didelio masto federa
cijas strategijos ir karo su
metimais.

Niekad nebuvo ekonomiš
ko reikalo” federacijai su
daryti, paneigiant taikių
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DARBININKAI DAUGIAU PAVERGIAMI
Kaunas. — Darbo komisa

ras Junčas-Kučinskas išleido 
visiems fabrikams, įmonėms 
ir įstaigoms privalomas „vi
daus darbo tvarkos taisyk
les. Šiose taisyklėse labai 
kruopščiai nusakoma, ko
kias pareigas turi darbinin
kas ir tarnautojas. Pirmiau
sia pastebima, kad be dar
bo knygelės niekas negalįs 
būti priimtas į darbą. Kas 
tokios knygelės neturi, apie 
tai žinias suteikia „kuri nors 
visuomeninė organizacija,” t. 
y. komunistų partija. Tai
syklėse sakoma, kad darbi
ninkai turį „nedelsiant ir 
tiksliai vykdyti administra
cijos patvarkymus,” laiku 
atvykti į darbą, netinginiau
ti, visą darbo laiką išnau
doti tiesioginiam darbui, 
stengtis perviršyti nustaty
tas minimalines darbo nor
mas ir t.t. Tris kartus per 
vieną mėnesį pasivėlavęs 
darbininkas paleidžiamas iš 
darbo. Neblaivūs ir be pa
teisinamos priežasties neat
vykę į darbą taip pat pa
leidžiami. Už broko gami
nimą darbininkas asmeniš
kai atsakingas.

Įsiskaičius į šias taisykles, 
nematai skirtumo tarp dar
bininkų padėties bolševiki

niame ir vad. kapitalistinia
me fabrike. Skirtumas tik 
tas, kad kapitalistiniame 
krašte darbininkas turi tei
sę protestuoti, ginti savo 
reikalus, streikuoti, o Bol- 
ševikijoje visa tai laikoma 
sabotažu, už kurį gresia 
sunkiausios bausmės.

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 
KANČIOS

Utenos ^gimnazijos moks
leiviai, norėdami paminėti 
nepriklausomosios Lietuvos 
kariuomenės šventę, perei
tų metų lapkričio 23 d. iš
vakarėse prie žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę karių pa
minklo užžiebė keletą žva
kučių. Rytojaus dieną į gim
naziją atvyko GPU agentai 
ir per gimnazijos direktorių 
pareikalavo, kad į GPU į- 
staigą atvyktų 10 jų išvar
dintų gimnazistų. Nuvy- 
kusieji buvo suimti ir pa
sodinti kalėjiman. Keli iš 
jų, pasėdėję! penketą dienų, 
kiti dešimtį dienų, buvo pa
leisti. Nepaleistas tik vie
nas, apie kurio likimą jo
kių žinių neturima.

Vienas lietuvis moksleivis, 
kuris buvo išleistas iš ka-

tautų egzistenciją tik todėl, 
kad kas kitas norėtų įsi
kurti jų žemėse.

Mažytės Pabaltijo valsty
bės pasiturinčiai gyveno lais
vos kompeticijos, privatinės 
iniciatyvos ir bendradarbia
vimo dvasioje. Jos susira
do laimingą vidurkį, nusi
kratė nedarbo ir valdžios 
deficitų, plačiai praplėtė so- 
cialę tarnybą ir švietimo 
tinklą.

Todėl, man atrodo, kad 
plati visos Europos federa
cija belieka tolimas idealas 
ateičiai, gi praktiškas užda
vinys dabar yra surasti ke
lią suglausti Europos cen
tro ir rytų tautas j natū-, 
rales integruotas regionales 
federacijas, paremtas savi
tarpio ekonominiais ir isto
riniais ryšiais, — j tikrai 
glaudžias federacijas su vie
ningumu viduje.

Įėjimo kaipo repatriantas, 
apie savo pergyvenimus ka
lėjimo pasakoja:

„Visus suimtuosius moks
leivius kalėjime baisiai kan
kino. Daug teko iškentėti. 
Bolševikai vartoja barbariš
kiausias kankinimo priemo
nes: su elektrinėmis ar pa
prastomis adatomis bado pa
nages, tarpduryje spaudžia 
pirštus, muša su guminėmis 
lazdomis. Sunku apsakyti vi
sus kankinimus.”

Suimtųjų mokinių pasiau
kojimui ir drąsai pavaizduo
ti pakanka paminėti, kad jie, 
sėdėdami kalėjime, kiekvie
ną vakarą sutartu laiku gie
da Tautos himną, nežiūrint 
baisių sužvėrėjusių masko
liškųjų kalėjimo prižiūrėto
jų kankinimų.

— Nemuno laivininkystės 
viršininku paskirtas Danilin, 
o laivininkystės įstaigos po
litiniam skyriui vadovauja 
Dobromudrov.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys) 
nadinas truputį krūptelėjo. — Iš tiesų, iššau- 
vilką iš girios. Tas ponas truputį perdrąsus.
garsiai jis tarė: —

smaugimai... hm . .. smaugimai... Ar gi jie 
ūtų buvę taip nepakenčiami? Reikėjo kiek pa- 

Rusų vyriausybėj buvo trynimasis tarp 
Po kiekvie- 

ikilimo natūraliai ima viršų žiauresnių priemo- 
alininkai. O kas buvo pfrmojo sukilimo prie
ki? Ar tik neperdaug išbujojęs jūsų patriotiz- 

Bet jeigu jūs nebūtumėte darę tokių dažnų 
imu, tai palaipsniui rusų žiaurumas būtų pasi- 
s nuoširdumu, ir jūs būtumėte pilnai mus pa- 

O šiaip — dažnai keldami maištus, nedavėte

kolių okupantų 
ijusi telefono-te- 
yba praneša, ko
sėdama, kai nori- 
telefonais. Kiek- 

itinis telefono a- 
rįs įmokėti avan- 
ų, o įstaigos ir 

200 rublių iš 
i abonentai turi

Gerumo?! — neiškentė nesušukę abudu klan
ai.
Taip, gerumo. O, kaip gaila, kad jūs niekad 

. Juk jisai, tas 
irdumas — russkoje blagodušije — žinomas vi- 
pasauly! Žinote, koks kilo sumanymas po 1863 
sukilimo? Tai buvo genialus sumanymas, tik, 
neturėjo laiko pilnai įsisiūbuoti. Vyriausybės 

nėse buvo svarstoma, kaip nuraminti tuos maiš- 
is „paliokus.” Ir štai vienas valdininkas — pa- 
au jo pavardę, bot žinau, kad tai buvo maloru-
— pasiūlė štai kokį sumanymą: „Žinot ką, po-
— sako — mes su maištinga Lenkija ir Lietuva 
ados neturėsime ramybės, kol stengsimės juos

. Kariuomenė juos er- 
. Matydami maršuojančius kareivius, jie tuojau 
lodą sau klausimą: kodėl mes panašios kariuo- 
ės negalime turėti? Ir tuoj juose kyla patrio- 
jausmas. Tai negerai. Pabandykime imtis ki- 

Įų priemonių. Mėginkime juos sucivilizuoti — 
rusiško kurpalio. Supažindinkime juos su ru-

” v 
siskundžia. *■ 
pradžioje Mi 
vo į liaii^ 
klausytis Įį! luoširdumu. O kur tas nuoširdumas geriausiai 
liau siste^ reiškia? N J \ '
čius mažfr 
pastebėję. P 
sitetuose \ 
pradėjo j į 
paskaitas

Nugi šeimyniniam rately — prie sa- 
aro! Samovaras tegu bus mūsų tautines kul
is nešėjas. Prieš jį neišsilaikys nei kiečiausias 
aj-lietuvių atsparumas.” Ir, žinote, visi vaidi
lai tam pritarė. Bet kaip čia tą sumanymą į-

vykdyti? Kad samovaras sėkmingai neštų kultū
ros misiją, reikia, kad kas nors iš jo gertų, vadina
si, reikia pradėti apgyvendinti Lietuvą — rusais. Ot, 
ir prasidėjo rusų imigracija į jūsų šalį. Nemanyki
te, kad tai buvo daroma tuo tikslu, kad išstumtume 
jus iš jūsų tėvynės — ne. Tai buvo daroma, kad 
supažindintume jus su samovarais!

Pomadinas linksmai nusijuokė. Vaišmantas su 
Bitinu priėmė tai kaipo juoką ir draugiškai su žan
daru išsigėrė.

— Skverbiasi į mūsų atvirumą ir tai gana sėk
mingai, — pamanė Vaišmantas — bet savo pakau
šy turi kažkokį planą, reikia atsargiai.

— Taip, taip, tėvučiai, — šnekėjo toliau Poma
dinas, — samovaras tai geriausias supažindinimo 
įrankis. Tik, deja, iš Rusijos čia suvaryta tokių 
chuliganų, kurie mažai su samovaru tesusipažįsta. 
Tai girtuoklių ir arkliavagių gaujos. Ot, beda, kad 
mūsų vyriausybė tik klaidomis ir netaktais tebesi- 
verčia. Kada jie išmoks? Na, bet ir man laikas 
traukti namuosna. Maloniai čia laiką praleidau. 
Na, labai ačiū tamstoms!

Ir žandaras pasikėlė eiti. Vaišmantas su Bitinu 
nustebę į jį žiūrėjo. Toks nemelagingas, rthturalus 
nuoširdumas! Ir nieko apie nieką neužsiminė. Ma
tyt, iš tiesų neturėjo jokio reikalo, tik netyčiomis 
čia užklydo. Bitinas pradėjo svarstyti, ar jam ne
pasinaudoti šia proga ir neužvesti kalbos apie An
drių Stuobrį. Bet momentas atrodė nepatogus. Pa
sišnekėjimo kryptis susidarė tokia jauki ir nuošir
di, kad kamantinėti žandarą apie įtariamus asme
nis atrodė visai ne vietoje. Be to, ko gi čia rū
pintis ir nugąstauti? Žandaras, matomai, nieko 
nežino nei negalvoja apie, buvusius revoliucijos nu
sikaltėlius. Jam galvoj tik samovarai, cha, cha. 
Koks jis, vienok, sąmoningas ir kaip gerai nusitei
kęs.

Pomadinas neskubiai pasiėmė kepurę ir piršti
naites ir, pakvipęs parfumais, ėjo jau prie durių, 
kaip štai, lyg kažką atsiminęs, stabtelėjo.

— A! — dar vienas mažmožis. Ar tamstos ne
žinote kelio į Pupkaimį? Ten aš noriu surasti vie
ną pilietį — kaip čia jo pavardė? ... A!.. . Andrius 
Sto- Stobrys .. . taip, tur būt, Stuobrys ... na, vis 
tiek kaip vadinasi.. . Tik, vot, nežinau kelio į Pup
kaimį ... Mažas reikalėlis ... Ar galite man nuro
dyti?

Tas buvo pasakyta lyg netyčia, nejučiomis, bet 
įspūdis buvo toks, tarsi, čia jau perkūnas būtų tren
kęs iš giedro dangaus. Tie žodžiai buvo tarti taip 
nelaukiamai ir netikėtai, kad Vaišmantas su Bitinu 
neturėjo nė akimirksnio prisirengti. Juodu krūp
telėjo, tarsi kas būtų nematant iš užpakalio šovęs.

Pomadinas, rodos, visai nė nepastebėjo jų su
mišimo.

— Kaip nemalonu tamstas varginti! — tarė jis 
apgailestaujančiai. — Ir kam aš išsišokau? Juk 
taip lengva pakeliui paklausti. Kiekvienas kaimie
tis man kelią parodys.

Ir slinko pamažėliu prie durų.
Mūsų didvyrių smegenys dirbo karštligingu grei

tumu. Leisti žandarą vieną važiuoti pas Stuobrį, 
ar palydėti? Staiga Vaišmanto galvoje sušvito lai
minga mintis. Jis nutvėrė Pomadiną už rankos.

— Palauk, tamsta, mes važiuosime drauge. Čia 
nėra jokio vargo, tik malonumas palydėti tamstą 
porą varstų. Būtų net nemandagu paleist tamstą 
vieną klaidžioti ir kelio klausinėti. Aš tuoj liepsiu 
pakinkyt arklius ir važiuosime drauge. Tuo tarpu 
prašau į vidų. Gal stiklelį madeiros laimingai ke
lionei?

Vaišmantas čia sugalvojo žandarą apeiti. Be
kepdamas kinkyti arklius, jis manė pasiųsti raitą 
tarną perspėti Andrių, kad laikinai išdumtų kur į 
girias. Tuo tarpu mėgins ko ilgiausiai sutrukdyti 
Pomadiną, vaišindamas jį skaniausiais gėrimais. Bet 
ir Pomadinui, tur būt, atėjo galvon ta pati mintis, 
nes jis mandagiausiai, bet drauge ir griežčiausiai 
užprotestavo. Kam čia dar ruošti kitą vežimą ir 
varginti šeimininką?

I
— Jokiu būdu! Tamsta dėl manęs nori atitrauk

ti tarną nuo darbo — ne, ne, ne! Aš su tuo nesu
tiksiu! Važiuot su manim — kas kita, jei tams
tos norite pasivažinėti. Mano vežimėlis platus — 
bus pakankamai vietos trims susėsti.

Nei mandagiausi Vaišmanto įkalbinėjimai, nei ma
sinimas madeira nieko negelbėjo. Pomadinas ne
duosiąs jiems vartoti savo vežimo, ir tiek. O jei 
jie būtinai užsispyrę tai daryti, tai jis nenorįs būti 
tokios gaišaties liudininku ir važiuosiąs tuojau vie
nas. Kelią bet kas jam parodysiąs. Nebuvo kas 
daryti. Vaišmantas su Bitinu nujautė, kad tas 
„mažas reikalėlis,” kurį žandaras turi pas Andrių, 
yra Tautgėlos ir Bezicko intrygų pasėka ir gali 
liūdnai Stuobriui pasibaigti. Juodu būtinai norėjo 
matyti, kaip giliai Stuobrys įklampytas, ar darys 
jam kratą ir kuo jis bus kaltinamas. Tai viską ma
tant, bus daug lengviau pačiam Bitinui orientuotis. 
Tad jiem būtinai reikėjo važiuoti drauge. Abudu 
tai vienodai suprato ir liūdnais veidais sėdosi į 
Pomadino vežimą. Tą liūdesį užmaskavo neva tuo, 
kad Pomadinas nepriėmė jų mandagaus pasisiūly
mo patarnauti. Bet žandaras, rodos, nekreipė nė 
mažiausio dėmesio į jų liūdesį ir pasiaiškinimus. 
Jis pats buvo pilnas gailesčio, kad apie tai užsimi-

nė. Tiek vargo dėl tokio mažmožio! Ir taip jie 
visi, vieni kitus apgauliodami, traukė į Pupkaimį.

Kelias ėjo per apyretį Vaišmanto mišką, čia sti
go storų medžių ir žavėtinų Tautgėlos girios tanku
mynų. Miškas buvo gerokai nugenėtas ir nususęs, 
bet puiki vasaros diena padengė tuos trūkumus. 
Saulės spinduliai, prasiverždami pro retas medžių 
šakas, linksma šypsena lyg norėjo paguosti mūsų 
keleivius, bet į gamtos grožį jie nekreipė nė ma
žiausio dėmesio. Visų veidai buvo susitelkę. Jie 
atjautė vienas kito padėtį ir nematė reikalo šneku
čiuotis, nes kiekvienas buvo užimtas savo minti
mis. Pomadinas džiūgavo. Jis aiškiai matė, kad 
visus turi savo tinkle. Vaišmantas su Bitinu jau 
perdaug praskleidė savo sumišimą. Iš jo neva iš
blaškyto dėmesio nepaspruko nė mažiausias jų vei
dų judesys. Jis perdaug buvo apsipratęs su pana
šiomis situacijomis, kad nepastebėtų, jog Vaišman
tas su Bitinu labai gyvai susidomėję Stuobrio likimu. 
Tas be mažiausio abejonės šešėlio įrodė jų bendra
vimą. Tokiu būdu ir paukštis ir šimtinė buvo jo 
rankose.

Bitino galvoj siautė mišrių minčių sūkurys. Pir
muoju jausmų antplūdžiu jis pradėjo smarkiai pyk
ti ir pasmerkti klastingą žandaro niekšystę. Bet 
palaipsniui jis pradėjo atslūgti. Bitinas nė nepasi
juto, kaip jį ėmė žavėti Pomadino gudri, iki tobuly
bei privesta praktika netikėtai užklupti tardomąjį 
asmenį ir jį įpainiot. Tai artistas! Ir kur jis to iš-

• moko? Klausimas, kaip jis pasielgs su Stuobriu? 
Gal’čia atskleis naują gudrybę? Galima sau įsivaiz
duoti, kaip jausis vargšelis Andrius, taip netikėtai 
žandaro užkluptas, tarsi viščiukas vanago. Ir kaip 
jam pačiam, Bitinui, čia pasielgti? žinoma, reikia 
prisidengti abejinga „nieko nežinau, ne mano daly
kas” kauke. Bet ar pavyks savo rolę išlaikyti? 
Žandaras tėmys kiekvieną jo veido muskulą. Na, 
gudrumas prieš gudrumą. x

Įdomu,, kad Bitinas tą dalyką ėmė kaipo žaislą,' 
dviejų įtemptų protinių pajėgų kovą. Jam atrodė, 
kad to viso užpakaly nėra jokio pavojaus, jokios 
tragedijos. Jo pyktis ir apmaudas visiškai atlyžo. 
Ir juo jie labiau artinosi prie Pupkaimio, juo jis jau
tėsi ramesnis ir šaltesnis. Jau jis nesykį buvo pa
stebėjęs, kad artimumas su pavojum sudaro jame 
šaltą, beveik tingią nuotaiką. Koks tai ypatumas? 
Bailumas? Oho! — kur tai bailumas! čia didvy
rio drąsa ... Juk herojus kaip tik šaltai jaučiasi 
pavojaus akivaizdoje. Ir Bitinas išpūtė krūtinę. 
Paskui nusijuokė. Koks aš, vienok, vaikėzas. Di
džiuojuosi savo didvyriškumu. Ir koks čia pavo
jus? Tik vieni juokai. Pavojus ne man, bet varg
šui Stuobriui. Kad nors būtų galimybės kaip nors 
jį perspėti. Bet galimybės jokios nėra. Tas žan-
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Švč. Trejybės parapijoje 
misijos prasidės gegužės 18 
d. ir baigsis su 40 vai. at
laidais birželio 3 d. Pirmo
ji savaitė moterims, antra 
— vyrams.

Misijas ves Tėvas Vaškys, 
pranciškonas, labai iškalbin- 

_ gas misijonierius. Newarko 
žmonėms patiks. Kviečiu sa
vo visus parapijiečius ir 
kaimynus gausiai lankytis, 
atlikti Velykinę Išpažintį ir 
naudotis Dievo malonėmis, 
kurias Šv. Bažnyčia teikia 
per misijas.

Kleb. kun. I. Kelmelis.

Gegužės 4 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje įvyko šauni 
puota Izabelei ir Vladui Di
liams, minint jų vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį, 
pagerbti. Į puotą atsilankė 
per 300 svečių. Buvo atė
jęs ir miesto mayoras, kurs 
pasakė reikšmingą kalbą. 
Pareikšta daug sveikinimų, 
linkėjimų, įteikta daug do
vanų. Svočia buvo J. Tre
čiokienė, piršliu — S. Gudas. 
Diliai nuoširdžiai dėkojo vi
siems sveikinusiems ir atsi
lankiusiems. Svečių buvo iš 
įvairių vietų.

Diliai gyvena Orange, N. 
J. Jie nuoširdūs lietuviško 
darbo rėmėjai, „Amerikos” 
skaitytojai, plačiai žinomi, 
draugiški. Ilgiausių jiems 
metų ir gražiausio pasiseki
mo visuose jų darbuose.

Šiomis dienomis čia įvyko 
New Jersey lietuvių radijo 
valandos vedėjų suruoštas 
koncertas. Programą vedė 
P. Gudas. Programoje da
lyvavo „Baltos lelijos” ir 
radijo merginų chorai, Si- 
mulevičiai, P. Paulauskienė, 
P. Biškauskienė, P. Višniaus- 
jas; akompanavo V. Žukas 
ir P. šlikutaitė. Man nepa
tiko, kad nesugiedotas Lie
tuvos himnas. Jei Stalinas 
užgrobė Lietuvą, nejau mū
sų koncertuose nebereikia 
himno? Newarkietis.

— Gegužės 11 d. iškilmin
gai minėjom motinų dieną, 
pradedant mišiomis bažny
čioje ir baigiant pusryčiais 
salėje. Labai gražų pamoks
lą pasakė kleb. kun. J. Bak
šys.

— Gegužės 5 d. mirė Au
gustina Skilenskienė, palik
dama nuliūdime vyrą ir tris 
vaikučius. Buvo 35 metų 
amžiaus. Patarnavo grab. J. 
Savičius.

— Gegužės 8 d. mirė Ona 
Butkuvienė, palikdama vyrą 
ir tris dukteris. Patarnavo 
grab. J. Morkūnas.

— Gegužės 10 d. apsive
dė En. Urbonas su Genovai
te Rimkiūte. šliūbas buvo 
lietuvių bažnyčioje.

vargonai. Puikiai giedotos 
giesmės. Apvainikuota Švč. 
Panelės stovyla. Vainiką už
dėjo kun. A. Dubinskas. Kun. 
Dr. Mendelis ištarė padėkos 
žodį seserims už gražiai su
tvarkytą procesiją.

— Geg. 11 d. vakarą lie
tuvių auditorijos salėje bu
vo pastatyta „Birutės” ope
retė, kurią suvaidino liet, 
choro draugija. Apie tai ra
šė ir „Sun.”

— Šį sekmadienį, gegužės 
18 d., įvyksta parapijos pik
nikas.
šiemet.
vyksta ir išvažiavimas 
Anapolį, apžiūrėti „Lietuvos 
ąžuolo.”

— Gegužės 18 d. bažny
čiose bus rinkliava katali
kiškų mokyklų vasarvietėms.

— Gegužės 12-13 d.d. pa
rapijos salėje rodyti judomi 
paveikslai apie misijas Ki
nijoje ir Japonijoje. J. K.

Tai bus vienintelis 
Tą pačią dieną į- 

i

no operetę „Pelenę”: E. Ulo- 
zaitė kaipo Pelenė; O. Zig- 
mundaitė — Motina; I. Gel- 
čiūtė — Gražina; E. Zigmun- 
daitė — Aldona; V. Mekionis 
— Princas; A. Jankauskai
te — Fėja; J. Kasperas — 
Pasiutinys. Karališkasis Mi
nuotas ypač gražiai atlik
tas. Prie to sužavėjo klau
sytojus savo sutartais bal
seliais koncerte. Dainos bu
vo klasiškos, kaip tai: Mik 
saldžiai (Brahms Lullaby); 
Mielas paukšteli (Barca
role) ; Viltis (Whispering 
Hope); Dangaus baletas (See 
The Pale Moon); Gamtos 
grožis (Larboard Watch) ir 
t.t. Žmonės gražiai atsilan
kė net iš apylinkės mieste
lių, salė buvo pilnutėlė. Tar
pe aktų vaikai parodė in- 
dividuališkus muzikos talen
tus. Po programos 
šokiai.

buvo
Ten buvęs.

Baltimore, Md
— Gegužės 10 d. lietuvių 

šv. Alfonso bažnyčioje at
laikytos egzekvijos ir gedu
lingos mišios už mirusias 
lietuves motinas. Daug mo
terų lietuvių ėjo prie Ko
munijos. Lietuvaitės pasi
žymi didesniu maldingumu 
nei kitatautės.

— Lietuvių bažnyčiose vis
kas jaukiau. Ir laidotuvės 
iškilmingesnės. 14 kankinių 
bažnyčioje buvo vienos vie
nuolės laidotuvės. Maniau, 
kad bus labai iškilmingos, 
bet nieko nepaprasta. Ne
buvo giesmių nei į bažnyčią 
įlydint, nei išlydint. Pas 
mus paprastą parapijietį 
daug iškilmingiau palaido
ja.

— Motinų Dieną buvo vy
rų bendra komunija. Baž
nyčia pilna žmonių, daugu
ma ėjo prie Dievo stalo. 
Kun. Dr. L. Mendelis savo 
pamoksle iškėlė motinos mei
lę. 4 vai. popiet. įvyko ge
gužinė procesija, kurioj da
lyvavo vaikai, sodalietės, 
šv. Vardo vyrai, moterys. 
Skambėjo varpai, ypač di
dysis šv. Alfonsos varpas. 
Bažnyčioje didingai grojo

daras sugniaužė mus saujoj kaip žvirblius. Bet — 
jau atvažiavom.

Iš tiesų, jie jau atvažiavo į Pupkaimį. Mažas kai
mas, nususę trobesiai. Pirmoji iš krašto kaip tik 
Stuobrių troba. Bitinas gerai pažino jų trobas, nes 
čia kartais atsilankydavo. Vežimas sustojo prie 
vartų, bet kieme nieko nesimatė. Pomadinas ka
tės greitumu iššoko iš ratų, keliais šuoliais per
bėgo per kiemą ir strimagalviu įsiveržė į vidų.

Vaišmantas reikšmingai pažvelgė į Bitiną.
— Jis čia taip nesielgia kaip pas mus, — paste

bėjo.
Bitinas tik linktelėjo galva ir, iššokęs iš vežimo, 

taip pat skubiai metėsi į stubą. Vaišmantas kiek 
atsiliko. Viduje nė gyvos sielos, tik žandaras blaš
kėsi po užkampius, ieškodamas žmonių, bet žmonių 
niekur nebuvo. Pagaliau, virtuvės užpečkyje jis 
užklupo seną kurčią moterį. Ar ji iš tiesų buvo 
kurčia, ar tik apsimetė — nežinia, bet elgėsi kaip 
tikra kurtinė, nes beprasmiškai žiūrėjo į Pomadi- 
ną, kurs karščiuodamasis mėčiojo skubotus klausi
mus:

— Kur Andrius? Kur tėvas?
Senukė delsė su atsakymu, gal iš tiesų nesu

prato rusiškai - lietuviškos Pomadino kalbos. Vaiš
mantas atėjo pagelbon ir garsiai lietuviškai paklau
sė:-

— Ponas žandaras nori žinoti, kur jūsų sūnus 
Andrius? — Senukė suprato ir pakratė galvą.

— Nežinau, ponuli.
— Kaip nežinai? — prišoko žandaras, — juk An

drius čia gyvena, ar ne?
— čia, — atsakė senukė.
— Ir jis tavo sūnus?
— Mano.
— Ir jis čia buvo šį rytą.
— Buvo.
— Tai kur jis dabar?
— Nežinau. Kažinkur išėjo.
— Kada? Kur? — klausimai sekė tokiu grei

tumu, kad senukė nesuskubo paeiliui atsakyti.
— Kur? O kas jį žino? Jis eina ir eina.
— Bet kada? kada?
— Kada? Gi, tur būt, dar prieš piet.
— Kada prieš piet? Kelintą valandą?
Senukė pailsusiai į jį pažiūrėjo. Tie skuboti klau

simai matomai vargino jos protą. Bet atrodė, kad 
ji nieko neslepia. Ji vargiai ir suprato, koks čia 
dalykas, nors į žandarą žiūrėjo išsigandus.

— Ponuli, kad pas mus nėra laikrodžio, tai ir 
nežinau.

Sunku buvo kas nors tikslaus iš jos iškvošti.
— O kur tavo vyras? — toliau klausinėjo Poma

dinas.

Harrison-Kearny,
Sodalietės stropiai rengia

si nepaprastam švč. Panelės 
stovylos apvainikavimui, ku
ris įvyks gegužės 25 dieną.

gai, net ir Vilnių Lietuvai 
grąžino, kad jie visuomet 
rėmę lenkų skriaudžiamus 
lietuvius ir t.p. Bet dabar, 
kai Maskvos caras Lietuvą 
turi tvirtai suspaudęs savo 
naguose, jam gerintis lietu
viams nebėra reikalo. Gi 
„atsiskaitymo dienoje” Len
kijos balsas gali būti galin
gesnis nei lietuvių, todėl 
Maskva iš anksto jau pra
deda gerintis lenkams.

Amerikoje leidžiamas so
vietų propagandos žurnalas 
anglų kalboje „Soviet Russia 
Today” neseniai turėjo 
straipsnį „Poles in the new 
region.” Jame begėdiškai 
meluojama, kad, Lietuvai 
susigrąžinus Vilnių, ten tuoj 
prasidėjęs lenkų ir kitų ne
lietuvių persekiojimas. Tas 
persekiojimas pasibaigęs tik 
tuomet, kai Lietuva pata
pusi sovietinė. Užbaigiama 
tokiu sakiniu:
Polish people and culture 
in Vilno hold an important 
and honored place in the 
life of the city and the 
whole country.”

Aiškiai matyti, kad lietu
viai Maskvai pasirodė daug 
pavojingesni nei lenkai. A.

Today, the

Gegužės 11 d. L. Vyčių 
kuopa surengė gražų moti
nų dienos minėjimą. 9 vai. 
rytą kuopa organizuotai da
lyvavo mišiose, priėmė Ko
muniją. Mišias atlaikė ir 
patriotinį pamokslą pasakė 
kleb. kun. L. Voiciekauskas. 
Per mišias gražiai giedojo 
seselių pranciškiečių išmo
kyti vaikučiai. Po mišių šv. 
Vardo dr-jos salėje įvyko 
bendri pusryčiai.

Pusryčių programai turi
ningai vadovavo P. Velyvis. 
Seselių pranciškiečių išmo
kyti berniukai ir mergaitės 
pasirodė įvairiausia progra
ma, praturtindami iškilmes. 
Pusryčiuose dalyvavo ir vy
čių motinėlės. Atitinkamas 
kalbas pasakė kun. Murphy, 
Kearny miesto tarybos na
riai Healy ir Vincent, Juo
zas Bulevičius, adv. K. Pau
lauskas, „Amerikos” redak
torius. Viskas praėjo jau
kiausioje nuotaikoje.

Vaidinimas pasisekė
Motinos dienos proga, Har- 

rison-Kearny augantis jau
nimo choras, sesučių pran
ciškiečių vedamas, puikiai 
pasirodė scenoje. Pasipuo
šę senovės elegantiškais kos
tiumais, sėkmingai suvaidi-

So. Boston, Mass

Ar

vadina- 
Housing 
Apgriu- 

apylinkė

lietuviams teks palikti 
savo bažnyčią?

Vieta, kurioje randasi lie
tuvių Šv. Petro bažnyčia, 
yra jau paskirta 
miems „Low-rent 
Preject” namams, 
vusi apie bažnyčią
bus visai nugriauta ir nau
ji namai pastatyti. Bet koks 
likimas ištiks lietuvių baž
nyčią, dar nežinoma. Beveik 
visi lietuviai pageidauja, kad 
bažnyčia būtų valdžios pa
imta kartu su kitais trio- 
besiais ir nugriauta, nes iš 
tos apylinkės beveik visi lie
tuviai yra išsikraustę į ge
resnes vietas ir bažnyčia pa
siliko labai n 
toje. Tuorn 
įsirengti a;ės 4 
nyčia daujoninėj, ~-mi 
gesnėje vie?-- 67 nro 
lu, rodos, laukiama 
Em. Kardinolo patvarkymo.

Bolševikų pagyrai
Kai Maskvai reikėjo už

maskuoti savo groboniškus 
tikslus Lietuvos atžvilgiu, 
bolševikai visur bubnijo, ko
kie jie dideli Lietuvos drau-

rankioję vie- 
^tų galima 

ti baž- 
pato- 

reika- 
iš Jo

Toronto, Ont
Šokiai
Lietuvių 
gegužės 
lietuvių 
kampas

Taryba 
17 d., 8 
parapi- 
Dundas 
pavasa-

Kanados 
šeštadienį, 
vai. vak., 
jos salėje, 
ir Gorevale, rengia
rinio sezono užbaigimo sma
gius šokius. Bus gera mu
zika. Įžanga 20 centų.

Prašome visų lietuvių at
silankyti, nes K. L. Tary
bos parengimai yra visų 
lietuvių. Rengimo kom.

gražia dikcija ir lygiais bal
sais pildęs muziką. Pažy
mėtinai geras solistas P. An- 
dreičikas, kuris turi lengvo 
tembro tenoro balsą, labai 
gražiai pildo muziką, malo
niai dainuoja. Taipgi jis iš
auklėjo savo dukrelę Mari
joną, kuri dar jaunutė, tu
ri žemąjį alto balsą ir la
bai gražiai sudainavo duetą 
su Juliu Sidnickiu „Mudu 
Kavalieriai.”

Stebėtinai gražų balsą tu
ri Staniulytė (sopranas), ku
ri dainavo duetą su Anrei- 
čikaite. Juozui Bakanauskui 
sekėsi groti armonika, tik 
jam patartina groti stovint, 
ne sėdint, ir neskaityti tak
to su koja. Iš jo tikimasi 
sulaukti gero artisto.

Mišrus suaugusio jauni
mo choras pildė dainas la
bai gerai, pagal mokytojo 
Voverio skonį. Pertraukoje 
teko išklausyti Lietuvos pre
zidento A. Smetonos kalbą, 
kuri buvo perduota publi
kai per garsiakalbį. Pabai
goje programos netikėtai iš
šauktas K. B. Kraučiūnas, 
brooklynietis, kuris savo po
ra dainelių iššaukė publiko
je smagaus juoko. Jam a- 
kompanavo P. Dulkė, Brook
lyn© vargonininkas.

Vakaras baigtas šokiais 
ir margučiais. Nors jau 
buvo po Atvelykio, bet pa
sirodė tikros Velykos, nes 
buvo labai daug margučių. 
Prie skanaus alučio paste
bėta, kad iš Pennsylvanijos 
atvykę du jaunuoliai labai 
daug dainų moka ir labai 
gražiai lietuviškai kalba, kuo 
vietiniai lietuviai labai džiau
gėsi.

Great Neck, N
Paterson, N. J

Gegužės 4 d. suruošta 
gražia pramoga, kuria daug 
rūpinosi kleb. kun. J. Kin
ta. Koncerto programą pri
ruošė varg. Bronius Vove
ris.

Garbė varg. Voveriui, ku
ris iš mažai lietuviškai kal
bančio jaunimo sukūrė gry
nai lietuvišką meną. Ypa
tingai vertas dėmesio ma
žųjų jaunuolių choras, labai 
gražiai ir muzikališkai, su

Birželio 21 d. L. Vyčiai 
Knickerbocker Yacht klube 
minės savo gyvavimo 7 me
tų sukaktį linksmais šokiais.

Šiemet šv. Aloyzo par. 
klebonas kun. Donovan mi
ni kunigavimo 35 metų su
kaktį. Ruošiamasi plačiai 
ją paminėti. Žadama su
rinkti 3,500 dol. dovaną, o 
ka s bus viršaus — parapijos 
fondui. Lietuviai taip pat 
prisideda darbu ir aukomis. 
Sukaktis bus minima birže-

lio 8 d. iškilmingomis u 
šiomis parke. Birželio 9 IĮŲ/0 .
Garden City Hotel patalp 
se įvyks vakarienė. Prie su/** 
kakties minėjimo vyčiai pi - 
sideda su 25 dol. auka, 
Federacijos skyrius su : 
dol. ff

Ralienės

įjugijos vy-Great Necko lietuviai n 1 ,
šiasi gausiai dalyvauti kiį..y 
J. Balkūno pagerbimo vak draugijos 
rienėje, birželio 1 d., Klai 
čiaus salėje, Maspethe. F 
deracija organizuoja aut 
busą. ? 
pas Blažonį, Radzevičių 
Vasiliauską. .. ..........
dol., kelionė autobusu 5 
Autobuse vietų tik 30, t 
paskubinkit užsakymus. Pi 
dovanos Federacija prisk 
da su 15 dol., vyčiai su j 
dol. Vietini

jj i Buvo 
-visus para- 
įtouti.

Bilietų galima gal pavasario
Pod^iXin J

Bilietai po ^darbinio- 
dalingos ko-

-į-iėmė laivu 
$ pardavi-

L. VYČIŲ VEIKLA J ssiMsmini- 
______ j įįtii įvyksta

L. Vyčių New York - N ^eDi Par- 
Jersey apskritis liepos 6 |Į» 25c. 
sekmadienį, Patrylow’s d "•

Kenilworth, N. J., rj Komu- 
----- --— - jįfanadienį, 9

Visos mer-

L. VYČIŲ VEIKLAI

ze, .
gia didelę pramogą - išvaž 
vimą. Rengėjai kviečia j I 
sus, jaunimą ir vyresni 1 dalyvauti, 
siuosius, būtinai atsilanl - 
ti į šią gražią pramo; į susirinki- 
Prašome kitas organize T ; “ 
jas tą dieną susilaikyti 1 jn, tuoj po 
rengimo įvairių pramogų."...*'

fekvieną pir-

guoliai pra- 
iir pasimoky- 
rangliškų dai-

Tol.: 3-4747

Dr. M. J. C O L N E Y 
r (Aukštakalnis) J

, 148 Grand Street
Waterbury, Conn.

Vartojam Saules Spinduliu ^1^;. 
Diathermy, Ir kitus modemu 
kus Išradimus nuo aukšto 
žemo kraujo spaudimo, viduti 
Ir širdies Ilgu. r

aokos įvyk- 
ketvirtadienio 
salėje, 8 vai.

•jaučiaus dr-
Reumatism< jįjįnkinias į-

Tonslls ir odos Ilgu, su geroi .. .
pasekmėm. ^b11

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

GKABOKIBS — 
BALZAMUOTOJAS

siems pamaty 
kite birželio 2

Geg. 4 d. i 
ralienės bažm 
Hills, vyskupą 
teikė Sutvirti 
mentą 626 : 
kurių tarpe b 
ir 2 kiniečiai.

Šį sekmadi 
bažnyčiose bus 
Rašto savaitė.

Kiekvieną še; 
sekmadienį nal 
Trijų Karalių l 
9 gatvė, netoli 
Brooklyne, būi 
Visiems kata! 
nori visą sek 
leisti kur tyr 
tartina atlikti 
pareigą anksti

-Tikrinių pa- 
s :arapijos eks- 

ūkimas šau- 
\ ia tad visos 

ii kviečiamos 
iltį skubiems 
as aptarti, 
tys valdyba.

Limas

Laisniuotas New Yorko ..,.. 
ir New Jersey valstybių .

310 John Street 
Harrison, N. J.

VYRŲ i

— Mano senis? Nugi, tur būt, kieme.
— Kad kieme nieko nesimato.
— Na tai kur nors pašiūrėj — ar aš žinau?
— Tai, sakai, senis nepabėgo? O Andrius kur 

pabėgo?
Senukė į jį pažiūrėjo, nesuprasdama, apie kokį 

pabėgimą čia jis kalba.
— Nepabėgo, ponuli, ko jam bėgt?
— Nė Andrius nepabėgo?
Senukė vėl nuostabiai pažiūrėjo.
— Ar tai čia kokia bėda? — ji paklausė žandaro.
Pomadinas pamatė, kad su ja nesusikalbėsi. Kvai

la, ar gudriai įmokyta? — švystelėjo jam per gal
vą. Tur būt, kvaila, ir tiek. Ji nieko gal nė nežino 
apie sūnaus darbus. Bet tėvas — tai kas kita. Jis 
žino. Jis būtinai reikia surasti. Tad greičiausiai 
į pašiūrę — nusprendė Pomadinas. Bet jei An
drius kur stuboj užsislėpęs? Nueisi į pašiūrę, o 
jis šmukšt ir pabėgs. Pomadinas, valandėlę pa
mąstęs, apžiūrėjo visus kambarius, bet nieko nera
do. Gal kur palėpėj? Reikėtų apieškot visus pa
kampius. Bet, jei tėvas, suuodęs pavojų, paspruks 
tuo tarpu į girią? Nei tėvo, nei sūnaus. Pomadinas 
nežinojo ką daryti. Gal paprašyt šitų ponų pada- 
bot namus, o pačiam ieškoti senio? Bet ai’ gali
ma jiems pasitikėti? Sumanus, pilnas resursų žan
daras matomai įlindo į skylę. Tuodu negalėjo ne
pastebėti jo keblios padėties. Vaišmantas sardo- 
niškai šypsojosi. Bitinas švilpavo kažkokią linksmą 
ariją. Pomadinas siuto. „Palaukite, pergreit ne
džiūgaukite, dar ir mano gatvėje bus šventa, — 
kalbėjo į save sukandęs dantis. O jūs juokaukite 
sau sveiki, tas jūsų naudai neišeis. Aš nepamir
šiu nė vieno jūsų šposo. Kvailiai! Jie nesupran
ta, kad, taip elgdamiesi, jie kaip tiktai save įduoda.”

Vaišmantas, tur būt, įspėjo žandaro mintis ir pa
merkė Bitinui, kad perdaug neparodytų savo pasi
tenkinimo. Bitinas, lyg ir nepastebėjęs daromųjų 
jam ženklų, nutraukė ariją ir buvo jau nepradedąs 
„Marsiljezą,” bet laiku susigriebė ir nusuko į kaž
kokį linksmą maršą. Nuotaika susidarė tiesiog 
skandalinga. Bet čia Pomadinas vėl pasirodė visoj 
savo talento pilnumoj. Jis staiga nusikvatojo.

— Dovanokit man, ponai, už linksmumą, bet aš, 
tur būt, nuo jūs užsikrėčiau. Situacija iš tiesų su
sidarė labai komiška. Aš norėjau tam vaikinui 
pranešti, kad jam yra laiškas mūsų kanceliarijoj. 
Kodėl jis per mūs rankas atėjo ir kas jame yra, 
aš negaliu įsivaizduoti. Taigi, maniau sau, iškrėsiu 
mažiuką šposą. Smarkiai pulsiu namiškius ir ge
rokai juos pakamantinėsiu apie Andrių. Dėl efek
to, žinote. Kartais užeina žmogui kvailas noras 
paišdykauti. Bet dabar matau, kad aš ir jums 
padariau linksmumo. Tur būt, manėte, kad aš

rimtai noriu Andrių suimti ir įsivaizduojant sau ma
no apsivylimą, kad jo čia nėra. Juk linksma ma
tyti žandarą tokioj padėty? Cha, cha, cha! Bet, 
ponai, aš tą suprantu. Aš pats mėgdavau iškrėsti 
žandarams šposų, kai buvau studentas. Smagu 
kartais patraukti žandarą už nosies — cha, cha, cha!

„žiūrėk, koks velniūkštis! Ir kaip greit ir gabiai 
atsigriebė!” — pamanė Bitinas. Bet Pomadinas ne
davė jam daug laiko galvoti.

— žinote ką, ponai, — tarė. Jūs čia gerai peržiū
rėkite visas pakampes ir jei rasite Andrių, tai jam 
pasakykite, kad aš turiu jam laišką, o aš tuo tar
pu nueisiu paieškoti jo tėvo.

— Aš neįtariu, tik žinau, kad jis veidmainiauja, — 
atsakė Vaišmantas. — Bet gerai tu sakai, kad rei
kia surasti Andrius. Tik jau maža kur liko mums 
vietos jo ieškoti, nes žandaras jau beveik visur iš- 
šnipinėjo.

Ir juodu puolėsi visur, kur tik žmogus gali įlysti, 
bet Andriaus niekur nebuvo. Jų nuostaba maišėsi 
su džiaugsmu. Kur jis dingo? Tiksliai ar netiks
liai prasišalino? Ar iš tiesų jam pavojus gresia? 
Jei taip, tai kas jį perspėjo? Tie klausimai skverb
ta skverbėsi jiems į galvą ir nebuvo galimybės į 
juos atsakyti.

Tuo tarpu Pomadinas neleido laiko veltui. Nu
ėjęs į pakluonę, ten greit surado Andriaus tėvą. 
Senis Stuobrys matomai visai nebandė slėptis ir nė- 
kiek nesuvokė Pomadino atsilankymo tikslo, žan
daro išvaizdos jis, žinoma, išsigando, kaip kiekvie
nas tų laikų lietuvis: nu juto, kad tokio svečio atsi
lankymas nieko gera nelemia. Taigi, nugąstau
jančiu veidu ir drebančiom rankom jis nusiėmė ke
purę. Pomadino nėkiek nesujaudino pasigailėjimo 
verta senio išvaizda. Jis žiauriai ir piktai puolė 
jauno nusikaltėlio tėvą.

— Kur pabėgo tavo sūnus? — užgriovė Poma
dinas.

Senis siekė jam ranką bučiuoti. Žandaras nesi
davė, bet, griežtai jį atstūmęs, papurtė už pečių.

— Kur dingo tavo sūnus?
. — Ar... ar ponulis jo ieškote? Jis dar neseniai 
čia buvo, — atsakė drebančiu balsu senis.

Pomadinas dar labiau supyko. Ar čia iš jo ty
čiojamasi, ar ką? Ir ta kurčiokė senė tą patį sakė. 
Nėra didesnio piktumo žuvininkui, kai stambi žuvis 
nušoka nuo kabliuko ir pliumpt atgal į vandenį! Ir 

! Pomadinui taip pat buvo pikta. Ilgai laikomą pyktį 
L jis išliejo ant senio Stuobrio.

iiėtės suvai- 
; operetę „Pe
lito Kurpe- 

* tojo Rožan- 
h vaidinimo

— Tai kaip tu nežinai, kur tavo sūnus išėjo? K x
tu tėvas? Tu atsakysi už jo darbus!

Senis Stuobrys puolė ant kelių. gražiai pa-
— Ponuli, kaip prieš Dievą sakau, aš nežir $ verta vi-

kur jis eina nė ką jis daro. 1—
— Nežinai!.. tu nežinai!.. — šniokštė žandara nn>inT.T 

net užsimojo kirsti seniui į sprandą. Tas visai
silenkė prie jo kojų ir mušti buvo neparanku, si kambariai

— Jūs visi toki... maištininkai... vagys ... 4$]^ įr 
naudeliai!... Tėvai ir vaikai tos pačios gyva j ' ■ .
lizdo ... ; ’ L0™.*118’

Ir spyrė seniui į pašonę. Bet klausinėti tol 
buvo bergždžia, 
taip, kaip ta kurčiokė jo boba.
tą buvo susidūręs su panašiais tipais ir iš prityri •- 
žinojo, kad gaila tik laiko juos kamantinėti. I 
to, iš stubos jau išėjo Vaišmantas su Bitinu ir a 
nosi į pakluonę. Pomadinas tuoj permainė balsi 
toną. Į

— Na, na, seni, kelkis — ko nusigandai?
vaizduokite sau, ponai,

?-i gražiai pa-

Brooklyn, 
Mokas nuo 

Senis arba nežino, ar nepasak gaj. 
’ . Pomadinas nek

Gegužės 18 < 
popiet, Šv. Vž 
Brooklyne ture 
seną. Vaikšty 
nuo Atlantic A 
Avė. eis į E 
Susirinkus vi 
viams, bus ma 
minimas.

Lietuviai vyr; 
eisenoje gausi; 
Labai svarbu 
pasirodyti gy 
Kristaus kariai 
tuviai katalike 
me, kas tik gz 
rodykime kitat 
Brooklyne mūs

Dalyvaus pa 
Iš Williamsbur; 
žinosime gatvei 
stojimo vietos 
sirinkti prie l 
1 vai. po piet.

Angelų Kai 
vyrai susirinks 
955 Dean St.; 
štę eis No. 3 < 
ims 3 skyriuje 
reiškimo parap 
930 Dean St.; 
No. 3 durimis 
skyriaus sėdyi 
gio parapija s 
991 Dean St; 
No. 19 durimis 
36 dalies sėdyi

Parapijų w 
neatsisakyti m 
eisenoje ir par 
tingai jaunimą 
šiai dalyvauti.

Be Brookly 
Šv. Vardo dra 
ir visoje Lonj 
linkėję.

GERAI PU 
,1 GREITAI PARDl

— kreipėsi jis linksmi , ...
prisiartinančius savo kelionės draugus — kad /flraū“()s ’ insurance reikan 
šis senis manė, kad atėjau areštuoti jo ar jo padės tuose reikaluoi
naus. Aš dar truputį jį spustelėjau, tai ir visas Puošęs ir patyręs brokeris - 

,smuko — cha, cha, cha! šiandie man sekasi. 1 lAcj
seni, nenugąstauk. Aš tik atvykau pranešti, <N5. P. MACHULIS 
pas mane yra laiškas tavo sūnui. Tegu nesislaps 
Nevisada žandaras nori areštuoti. Ir jis turi 
įį^Cha, cha, cha! Na, važiuokim ponai.

j.1 svečiai kaip netikėtai atvyko, taip skubiai 
vyko. Visu keliu jų nuotaika buvo nejauki. Į 
madinas mėgino juokauti, bet tas jam nevisai sek 
Lyg kokia nepasitikėjimo dvasia perlėkė per jų 1 
pą. Žandaras jautė, kad jo kelionės draugai ne 
jo apsimetimu. Ir jie jautė, kad jis tai jauči 
visiems buvo nejauku. Taip kartais žmonės 
žodžių daug iškalbingiau pasišneka ir viens kitą 
riau supranta.

Parvežęs juos namo, Pomadinas mandagiai 
sakė nuo madeiros, kurios jam buvo pasiūlę, ir 
nuvažiavo savais keliais.

Woodh
Tel Virginia 7-1896

^RAKANDŲ ERA

(Bus daugiau)

lengviems išmokėjimams be m

vm.
Eugenija perspėja

Kur dingo Andrius? Ar jis tiksliai buvo pas 
pęs, ar Pomadinas tik taip jo nesurado?

Su Andrium išėjo gana įdomi istorija. Lik’ 
tik per sprindį ištraukė jį iš žandaro nagų, 
šitaip įvyko.

Itend Street Bro<
TeL EVergreen 7-8451

AI GEROS RŪŠIES RAK; 
gurėti mūsų parduodamus re 

te kainas su kitomis krautuv

MEKDR NEGAUSITE PIGU 
teip Petraičių Krautuvėse

TIENE IR St
už rakandus, o ne už iš
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Gegužės-^

ir lygiais bal- 
mziką. Pažy- 
solistas P. An- 
.s turi lengvo
• balsą, labai 
muziką, malo- 
Taipgi jis iš- 
dukrelę Mari-
• jaunutė, tu- 

balsą ir la-
dainavo duetą 
ickiu „Mudu

lio 8 d. išK j 
šiomis parku 
Garden City g; 
se įvyks vak^ 
kakties minėjC 
sideda su 25 
Federacijos 
dol.

. May 16 d., 1941 m.

u Karalienes 
’arapija

siems pamatyti. Nepamirš 
kite birželio 20 dienos!

Įd

’ažų balsą tu- 
sopranas), ku- 
Btą su Anrei- 
l Bakanauskui 
irmonika, tik 
groti stovint, 
eskaityti tak- 
š jo tikimasi 
rtisto.
igusio jauni- 
dė dainas la- 
gal mokytojo

Pertraukoje 
Lietuvos pre- 
etonos kalbą, 
"duota publi- 
<albį. Pabai- 
3 netikėtai iš- 

Kraučiūnas, 
:uris savo po
ruke publiko- 
oko. Jam a- 
Dulkė, Brook- 
nkas. 
gtas šokiais

Nors jau 
Zkio, bet pa- 
Velykos, nes 
ig margučių, 
alučio paste- 
ennsylvanijos 
nuoliai labai 
oka ir labai 
:ai kalba, kuo 
ii labai džiau-

1. L. Vyčiai 
Yacht klube 
'avimo 7 me- 
imais šokiais.

Aloyzo par. 
Donovan mi- 
35 metų su- 
nasi plačiai 
Žadama su- 
1. dovaną, o 
— parapijos 
ai taip pat 
ir aukomis, 

linima birže-

Great NecV 
šiasi gausiai į
J. Balkūnopagirdo draugijos vy- 
rienėje, birį' H d-, nutarė daly
čiais salėje, jį • Vardo draugijos 
deracija org^ 1Q 
busą. Bilietu

11 d„ nutarė daly-

geg. 18 d. Buvo 
aginti visus para-

pas BlažonįJ’118 dalyvauti.

Vasiliauską, į> a būsimo pavasario 
dol., kelionė geg. 23 d., reika- 
Autobuse vietą kti baliui darbinin- 
paskubinkit uį: įtos reikalingos ko- 
dovanos Fedeį
da su 15 dol, ? lrįe pasiėmė laivu 
dol.

Geg. 4 d. Kankinių Ka
ralienės bažnyčioje, Forest 
Hills, vyskupas Molloy su
teikė Sutvirtinimo Sakra
mentą 626 atsivertėliams, 
kurių tarpe buvo 31 žydas 
ir 2 kiniečiai.

i

geg. 23 d., reika-

os bilietų pardavi-

L. mę.
jos pasilinksmini- 
laimėjimai įvyksta 
į trečiadienį par. 
įlietai po 25c.

Jersey apskritį k 
sekmadienį, 
že, Kenilworth, 
gia didelę prat čių bendra Komu- 
vimą. Rengėjį "
sus, jaunimą į- 
siuosius, būtię 
ti į šią graį 
Prašome kite 
jas tą dieną & ssta kiekvieną pir- 
rengimo įvairiu

šį sekmadienį, 9 
jų metu. Visos mer- 
•ašomos dalyvauti.

Ratelio susirinki-

Tel: 3 -4747

vakarą, tuoj po 
Visi jaunuoliai pra
jauti ir pasimoky- 
škų ir angliškų dai-

Dr. M. J. C( ---------
r (Aum bes pamokos įvyk-

148 Gnu! vieną ketvirtadienio
par. salėje, 8 vai.

Vartojam S»a
Diathermy, ir t jus susirinkimas 
kus išradimui c 
temo kraujo ęt;

Šį sekmadienį katalikų 
bažnyčiose bus minima Šv. 
Rašto savaitė.

Kiekvieną šeštadienio prieš 
sekmadienį naktį 12:45 vai., 
Trijų Karalių bažnyčioje, So. 
9 gatvė, netoli Bedford Ave., 
Brooklyne, būna Šv. Mišios. 
Visiems katalikams, kurie 
nori visą sekmadienį pra
leisti kur tyrame ore, pa
tartina atlikti sekmadienio 
pareigą anksti.

ojo Rožančiaus dr- 
TonSnr m bus susirinkimas į- 

pa«te sekmadienį, gegu- 
-------- 1, po vakarinių pa- 

Dėl parapijos eks- 
susirinkimas šau- 

anksčiau, tad visos 
B. J.Sh<aloniai kviečiamos 

.^susirinkti, skubiems 
reikalams aptarti.

Dr-jos valdyba.

Tel. HAnisonf

1'1

VYKŲ EISENA

Field, 
daly- 

palai-

Laivu IŠVAŽIAVIMAS
Birželio-June 7,1941

Visi Kviečiami Ruoštis Dalyvauti
Didžiulis, puošnus „CLERMONT” laivas, vėl šiemet paims Brooklyno lietuvius 

iš Metropolitan uosto.

Pereitų metų išvažiavimas šiuo laivu, paliko neišdildomo įspūdžio dalyvių 
tarpe. Dar nežinoma buvo išvažiavimo laikas, o jau keliolika asmenų teiravosi 
apie įsigijimą bilietų šių metų išvažiavimui.

Bilietai: suaugusiems į abi pusi $1.00 — Vaikams 50c.

SAVOS MOKYKLOS SVARBIAUSIOS

Pusryčiai
Motinos Dienoje mūsų jau

nimas prėjo prie Šv. Komu
nijos ir po mišių turėjo pus
ryčius Koss’ valgykloje. Gra
žus būrelis jaunimo atsilan
kė. Klebonas pasakė pritai
kintą kalbą

Sodalietes
Sodaliečių draugijos vai

nikavimas Švč. Panelės sto- 
vylos įvyksx gegužės 25 d.

Choras
Metinis New Jersey para

pijinių chorų sąjungos pik
nikas įvyksta šį sekmadie
nį, gegužės 18 d., Patrilow’s 
Grove, Kenilworth, N. J. No
rintieji važiuoti prašomi su
sirinkti prie bažnyčios po 
Sumos J.

Daugiela, Barnotas. Salėje 
dirbo: Lučinckienė, Stanka- 
čiutė, Ribokas, Romas, Lu- 
činckas, Minalga, Boleika, 
Mikuckis, Mockevičius. Vi
siems vaidintojams: choris
tams ir ne choristams, vi
siems kurie pasidarbavo, 
publikai, kurios centais gau
tas gražus pelnas parapijai, 
visiems kurie tik kuo nors 
prisidėjo prie šio vakaro, 
širdingiausias ačiū!

Gegužės 25 d. bus priau
gančio choro — vaikų paren
gimas. Suvaidins gražų vei
kalą „Ir aš nepaisau.” Bus 
ir suaugusiųjų. Maloniai 
kviečiami visi atsilankyti.

O.

LIETUVOS VYČIŲ
SEIMAS

Bridgeport, Conn. Lietuvos Vyčių organiza
cijos 29-tas seimas įvyks š. 
m. rugpiūčio 12, 13 ir 14 d. 
d. Šv. Vincento parapijoj, 
Pittsburgh, Pa. Šį seimą 
didžiausiu atsidavimu ruo
šia L. Vyčių 62 kuopa ir 
tikisi jį padaryti visais at
žvilgiais sėkmingu.

Atsižvelgiant į laikų rimtį 
ir ypač į tėvynės Lietuvos 
nelaimingą padėtį, šis sei
mas yra nepaprastai dide
lės svarbos ne tik Lietuvos 
Vyčių organizacijai, bet ir 
visai mūsų visuomenei. Tad 
nuoširdžiai kviečiame šiame 
seime dalyvauti netik L. Vy
čių organizacijos atstovus, 
bet ir svečius, mūsų veikė
jus bei vadus ir tuo prisi
dėti aptarti ir nustatyti jau
nimo ateities veiklos eigą, 
liečiančią mūsų tautos ir 
Bažnyčios reikalus.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

Motinų dienos sekmadienį, 
šv. Jurgio parapijos choras 
surengė vakarą motinoms 
pagerbti. Suvaidino gražią 
dramą „Motinos širdis.” Vai
dintojai buvo šie: motina — 
Tatariunienė; Antanas, jos 
sūnus — Andriulaitis; Marė, 
jo moteris — Einoriutė; Onu
tė — Radvilienė; Jonukas — 
Radvilas; Skuckis — Klimai- 
tis; Barbora — Einorienė; 
Baltrus — Boleika; Daktaras 
— Mockevičius; Anufras — 
Boleika. Visi vaidintojai la
bai gražiai suvaidino. Pub
lika labai ramiai užsilaikė, 
tai tikrai gražu, kad žmo
nės suprato dramos vertę. 
Su tokiu veikalu jaunimui 
reikėtų ir kitur pasirodyti. 
Solo padainavo Barnotas, 
Boleika, Radviliutė. Choras 
padainavo įdomių dainų. Dul- 
biūtė ir choras sudainavo 
pirmą kartą: „Tu ir aš,” 
Vanagaičio. Salėj matėsi biz
nierių, profesionalų ir kitų. 
Komitete daug darbavosi Bo
leika, A. Stanišauskas, Dul- 
biutė, Radvilienė, Radvila,

mokslą, neužtenka jiems 
baigti pradžios mokyklą, bet 
reikia tęsti mokslą high 
school, vėliau kolegijoj, ar 
universitete įsigyti parink
tos sau specialybės. Kadan
gi daugelyje lietuvių para
pijų įsteigta pradžios mo
kyklos, tai lietuviai privalo 
savo vaikelius leisti į tas 
mokyklas, bet ne į kitas 
kokias. Mes turim berniu
kams Marianapolyje High 
School ir Kolegiją, kuri kas 
metai išleidžia lietuvių in
teligentų būrelį; jie žymiai 
prisideda prie kultūrinio 
darbo lietuvių tarpe. Lietu
viai jaunuoliai, eikite į tą 
kolegiją visi, kurie tik tu
rite galimybės ją pasiekti.

Bet, kad patekti į bet ko
kią aukštąją ū^čj^klą, rei
kia pirmiaw. High
School. Tąjį^nkai neU mer
gaitėms me^ Viską*- Chica- 
goje, Pittsburgn^''ir Juoza
po Marijos Viloj, Newtown, 
Pa.

Šį kartą mes kreipiam sa
vo dėmesį į pastarąją mo
kyklą. Ji skiriama rytiniu 
valstybių lietuvaitėms, nors 
priimama iš visur, ir veda
ma visiems mums žinomų 
Seserų Kazimieriečių. Kad 
čia gaunama geresnis auk
lėjimas, negu viešosose mo
kyklose ir kad toj vietoj 
auklėjimui daug geresnės 
apystovos, abejoti netenka. 
Be to svarbu tas, kad toj 
mokykloj auklėtinės pagili
na lietuvių kalbos žinojimą. 
Čia mergaičių sielose skiepi
jama kilnios idėjos, ugdoma 
Lietuvos meilė ir pasiaukoji
mo dvasia. Tad, mergaitės, 
į Juozapo Marijos gražią
ją Vilą, brangiąją mokyklą. 
Tėveliai, siųskite tenai sa
vo dukreles, jeigu norit tu
rėti iš jų paguodos ir pri
sidėti prie Lietuvos gelbėji
mo.

Gyvenimo ir mokslo są
lygos Viloj yra tuo pato
gios, kad tai kainuoja pa
lyginant pigiai. Apie sąly
gas galima sužinoti tiesio
giniai kreipiantis į Vilos Se
seris. Patariama nevėluoti 
su pareiškimais. Jeigu ne
atsiras gana kandidačių į 
mokyklą iš lietuvaičių tar
po, teks priimti ir kitatau
tes, kurių netrūksta.

Iki šiol lietuviai tinkamai 
įvertino Seserų Kazimierie
čių darbuotę ir mokyklos 
svarbą, ruošiamuose kasmet 
Juozapo Marijos Viloj pik
nikuose gausiai dalyvauda
vo. Tiek vasarą, tiek rude
nį tenai atvykę ramiai, jau
kiai ir linksmai praleidžia 
pusdienį iki sutemai. Jiems 
pažįstami Vilos laukai, miš
keliai ir visi kampeliai, jiems 
platusis sodnas su pavėsiu 
lyg savas, nes ten pasiren
ka jiems tinkamą vietą.

Tikimasi, kad ir šiais 
metais birželio 8 d., į Vi
los pikniką atvyks lietuviai

Tėvyne brangioji, kas lie
tuvių tavęs šį momentą ne
sigaili, kas neužjaučia tavo 
vargų ir skausmų bolševiz
mo vergijoj! Visi esam 
dvasios skausmo prislėgti, 
išėmus tuos, kurie išsižadė
jo tavęs ir savo sielos, jas 
perdavę svetimiems. Sielo
jasi lietuvės, lietuviai min
tyje ir baimėj: Kas bus su 
mūsų tėvyne! Mūsų širdys 
suskaudėjusios, bet ne be 
vilties; nes tikim į Lietu
vos prisikėlimą, jos garbin
gą ateitį ir dvasios galią. 
Ta viltis vienų viešai reiš
kiama, kitų sielos tylumoj. 
Lietuvą atstatysim, bet ji 
priešų bus pirmiau apiplėš
ta, sunaikinta, jos siela su
drumsta svetimų gaivalų. 
Pagalbos maldaujančių iš 
Lietuvos krašto mes girdim 
dabar, garsesnį šauksmą iš
girsim vėliau, mūsų gi šir
dis neliks kurti į maldau
jančių balsą, kaip nebuvo 
iki šiol.

Šį kartą atstatytai Lietu
vos valstybei neužteks vien 
materialės pašalpos, jai rei
kės daug moralės ir intelek- 
tualės pagalbos, kurios bus 
tikimasi daugiausia iš Ame
rikos. Bolševikai žudo, ka
lina, ar skubiai, slaptai ve
ža į tolimus, nežinomus 
kraštus inteligentus, ku
riuos Lietuva spėjo paruoš
ti per savo 22 metų gyva
vimą.

Bolševizmui nuslinkus nuo 
Lietuvos padangės į šalį, ar 
jam visai žlugus, mūsų tė
vynė bus baisiai nuteriota, 
moraliai nuvarginta, be in
telektualių pajėgų.

Ir štai kenčiančiai ir pa
galbos šaukiančiai tėvynei 
mes, Amerikos lietuviai, pri
valome skubotai ruošti in
teligentų, kurie padėtų Lie
tuvai atsistatydint, susitvar
kyti; mes visi privalom, 
kas tik išgali, leisti savo 
sūnus ir d ukras į mokslą ir 
tai į lietuvių mokyklas, kad 
jie, tenai įgavę mokslo ir 
tėvynės meilės, panorėtų ir 
sugebėtų darbuotis, kuomet 
Tėvynė juos pakvies į 
bą, į garbingą ir svarbų 
tuvos atstatymo darbą.

Amerikos lietuviams
bėti savo tėvų žemę — ta 
idėja nėra tai vien svajonė, 
ar geri norai, bet faktas, 
kurį privalom įvykdyti; mes 
stovim akivaizdoj mums pri
valomos ir šventos pareigos. 
Visų srovių lietuviai turi 
krypti į vieną, galingą ir 
šventą tėvynės gelbėjimo 
srovę. Jeigu savo ir arti
mų kančiose artimo meilės 
spindulių nepraleistumėm iki 
mūsų sielos dugno, tai bent 
tėvynės su jos siela ir kū
nu meilė tesujaudina mus 
ir sužadina šventus jausmus. 
Dievo ir tėvynės meilės var
dan, lietuvės-lietuviai, į vie
ningą darbą.

Norint duoti vaikams

kun. 
me-

Bazaras
Sekmadienį kleb. 

Kemežis pranešė apie 
tinį bazarą, kuris buvo la
bai sėkmingas. Pelno liko 
daugiau nei pernai Klebonas 
širdingai dėkojo visiems au
kotojams, darbininkams ir 
rėmėjams. Sekantieji auko
jo bazarui: Mykolas Akia- 
lis iš Newark — $10; po $5: 
Mrs. Mačionis, Mrs. Minkus, 
Mr. and Mrs. P. O’Reilly, 
Mr. and Mrs. J. Aukštolis, 
Mrs. Sabulis, Mrs. Puzinas, 
Jonas Delionis, Mrs. Martin- 
kus, Ted Fleming ir Juozas 
Butkus. Keturis dolerius au
kojo Estelle Myler. $2 au
kojo Mrs. Pozerienė, Mrs. 
Kalinauskienė ir Mr. and 
Mrs. Januša. Po pusbačkę 
alaus aukojo Zaikauskas, Te- 
leiša ir Szostak. Daug žmo
nių aukojo įvairių daiktų.

Bazaro metu dirbo: Ka
zimieras Marcinka, parapi
jos trustistas, buvo bazaro 
gaspadorius ir tvarkė pini
gų reikalus. Iš parapijos 
dirbo A. Dapkiūnas, J. Zin- 
kus, Mrs. Kappil ir Mrs. 
Žvirblis. Iš choro — J. So- 
daitis, J. Lipinskas, J. Sable, 
Victor Dobbs, Ch. Sable, V. 
Justas, Mrs. Justas, Mrs. Li
pinskas, Marion Dedella ir 
Leonora Dedella. Iš vyčių 
— Ch. Bason, P. Leven- 
dauskas, Margaret Bason, 
Ann Bason, Elizabeth , Ba
son, Florence Teleisa, Jose
phine Sable, Mary Sidtis. 
Iš sodaliečių — Mildred An
drews, Anelė Andrews, Vic
toria Janužis, Edith Minkus, 
Ann Barutis ir El. Kvieska. 
Iš Šv. Jurgio dr-jos — V. 
Jocius ir K. Marcinkienė. 
Iš rožančiaus dr-jos — Zin- 
kienė ir Minkienė. Iš Šv. 
Vardo dr-jos — J. Jocius. 
Kun. Kemežis kas vakaras 
prižiūrėjo, kad viskas eitų 
tvarkingai. Jeigu vardai ku
rių darbininkų praleisti per 
neapsižiūrėjimą, prašau 
leisti.

Garbė mūsų parapijai, 
yra daug tokių žmonių, 
rie pasiaukojo, dirbo
vakaras. Didesnė darbinin
kų dalis buvo iš parapijos 
jaunimo, kuris parodo, kad 
mūsų parapijos ateitis la
bai graži.

Gegužės 18 d., apie 2 vai. 
popiet, Šv. Vardo draugija 
Brooklyne turės didžiulę ei
seną. Vaikštynės prasidės 
nuo Atlantic Ave ir Bedford 
Ave. eis į Ebbetts 
Susirinkus visiems 
viams, bus maldos ir 
minimas.

Lietuviai vyrai turėtų šioje 
eisenoje gausiai dalyvauti. 
Labai svarbu šiais laikais 
pasirodyti gyvais, tikrais 
Kristaus kariais. Taigi, lie
tuviai katalikai, dalyvauki
me, kas tik galime ir pasi- 
rodykime kitataučiams, kad 
Brooklyne mūsų yra daug.

Dalyvaus parapijų benai. 
Iš Williamsburgo aikštės va
žiuosime gatvekariais iki su
stojimo vietos. Reikia 
sirinkti prie bažnyčių 
1 vai. po piet.

Angelų Karalienės 
vyrai susirinksime ties
955 Dean St.; į Ebbetts aik
štę eis No. 3 durimis ir už
ims 3 skyriuje sėdynes. Ap
reiškimo parapija sustos ties 
930 Dean St.; į aikštę įeis 
No. 3 durimis ir užims 4 
skyriaus sėdynes. Šv. Jur
gio parapija susirinks ties 
991 Dean St.; į daržą įeis 
No. 19 durimis ir užims No. 
36 dalies sėdynes.

Parapijų vyrai prašomi 
neatsisakyti nuo dalyvavimo 
eisenoje ir pamaldose, 
tingai jaunimas turėtų 
šiai dalyvauti.

Be Brooklyno, bus
Šv. Vardo draugijos eisenos 
ir visoje Long Island apy
linkėje.

su- 
apie

Coney Island jau pasipuo
šė ir laukia atidarymo va
saros sezono. Daug pataisy
mų padaryta. —

GRABOET 

BALZAI 
kus vaidinimas

.dienį, birželio
r. salėje, 8 vai. vak. 
) Sodalietės suvai- 
'eiksmų operetę „Pe- 
’ba „Aukso Kurpe- 
įgia Gyvojo Rožan- 
-ja. Po vaidinimo 
Įžanga 35c.
ė” labai gražiai pa- 
operetė, verta vi

Laisniuotas N-r 
ir New Jersey L.

310 Jobui
Harrison!

- Tai kaip tu nežinai, kur tavo sirs 
ivas? Tu atsakysi už jo darbus! 
mis Stuobrys puolė ant kelių.
- Ponuli, kaip prieš Dievą saL 
jis eina nė ką jis daro.
- Nežinai!.. tu nežinai!.. 
užsimojo kirsti seniui į sprandą.! 
ike prie jo kojų ir mušti buvo nf
- Jūs visi toki... maištininkai...’ 
lėliai!... Tėvai ir vaikai tospi

20,

_šni0gŲS KAMBARIAI 
nojami 6 kambariai 
aliniu apšildymu ir 

patogiais įrengimais, 
ipter St., Brooklyn, 
vienas blokas nuo 

spyrė seniui į pašonę. Betlt tve. gatvekario. Kai- 
"“"M narna.> bergždžia. Senis arba nežino, t 

, kaip ta kurčiokė jo boba. Poc 
uvo susidūręs su panašiais tipais i 
jo, kad gaila tik laiko juos kaus 
š stubos jau išėjo Vaišmantas
į pakluonę. Pomadinas tuoj

- Na, na, seni, kelkis — ko niš 
duokite sau, ponai, — kreipėsi į 
artinančius savo kelionės draup 
senis manė, kad atėjau areštuoti 
5. Aš dar truputį jį spūstelėjau, ir 
ko — cha, cha, cha! šiandie 
, nenugąstauk. Aš tik atvykau! 
mane yra laiškas tavo sūnui. Tef- 
isada žandaras nori areštuoti, k 
Cha, cha, cha! Na, važiuokim pJ 

svečiai kaip netikėtai atvyko, K 
j. Visu keliu jų nuotaika buvo: 
inas mėgino juokauti, bet tas jam- 
kokia nepasitikėjimo dvasia perfc 
žandaras jautė, kad jo kelionės f 

psimetimu. Ir jie jautė, kad ju 
ras buvo nejauku. Taip kart^ 
ių daug iškalbingiau pasišneka ir’ 

supranta.

irvežęs juos namo, Pomadinas $ 
nuo madeiros, kurios jam buvo p 

ižiavo savais keliais.

par.
No. Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Ypa- 
gau-

dar

įAMUS GERAI PIRKTI 
LRBA GREITAI PARDUOTI
sokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
nti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACHULIS
> — 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7 -1896

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

B

£ha>S<

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
eikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

s

rs 
m

dar-
Lie-

gel-

at-

kad 
ku
kąs

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

vm.
Eugenija perspėja 

ir dingo Andrius? Ar jis tiksliai; 

ar Pomadinas tik taip jo nesuras- 

i Andrium išėjo gana įdomi ist^j 
per sprindį ištraukė jį iš žandam 

p įvyko.

uodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Vestuves
Geg. 10 d., mūsų bažny

čioje apsivedė Joseph Far
rell iš St. Gedaus par. su 
Domicėlė Čapaityte, mūsų 
parapijos, šliubą davė kun. 
Belger iš St. Nicholas par. 
Vestuvių bankietas įvyko 
par. salėje. Laimingiausio 
gyvenimo jaunavedžiams!

su savo šeimomis maloniai 
praleisti poilsio valandas, pa
simatyti su atvykusiais gi
minėmis bei pažįstamais.

Lietuviai - lietuvės, laukia
me jūsų atvykstant.

Kun. Pr. Vasiliauskas.
(Bus daugiau)

-i-—.-..,.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

T

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

i
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RUOŠIASI VESTUVĖMS

Gegužės - May 16 d., 19 |^Įp

Brooklyno ir Maspetho Lietuvių Parapijų

Laivu Išvažiavimas
Į RYE BEACH . . S.S. CITY OF NEW YORK

Sekmai, Gegužės-May 25d., 1941

AMERIKA

Adelines V. Dragūnaitės 
ir Antano Samalionio jung
tuvės įvyks birželio 1 d. 
Šliubas bus Apreiškimo par. 
bažnyčioje, 5 vai. popiet. 
Busimoji jaunavedė yra pa
sižymėjusi solistė. Jos su
žadėtinis taip pat priklau
so Apreiškimo par. chorui.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

RADIJO VALANDA

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

;pradžioje ga- 
dno „Amc- 
> Pr. Juš-

AMERIKOS LIE 

LIKŲ VISOM 

KULTŪRINIO 

SAVATH

EINA KAS PE

Entered as Second-C 
Office aį Brooklyn,

Bendradar
niam Di

Laivas išplauks iš Metropolitan Pier - uosto 10 vai. ryte
Išvažiavimo vieta — Rye Beach yra labai patogi vieta linksmai laiką pra

leisti kaip jaunimui taip ir senesniems.
Važiuojant laivu visą laiką gros geras orkestras.

Bilietai gaunami klebonijose ir pas draugijų valdybų narius.

Bilietai: suaugusiems į abi pusi $1.00 — Vaikams 60c.

LIETUVIŲ DIENOS KO
MITETO NARIAMS

IŠVYKO CHICAGON

susirinkimo 
penktadienį, ge- 

d., į Apreiškimo 
tuoj po gegužinių 
Susirinkimas pra-

Gegužės 15 d. Chicagoje 
įvyko Lietuvai Gelbėti Ta
rybos posėdis, į kurį gegu
žės 13 d. išvyko „Ameri
kos” redaktorius, L. G. T. 
narys. Iš Chicagos 
šios savaitės gale.

tos dėl jos sesers Mortos 
Mereškevičienės mirties; taip 
pat ir sąjungietei Onai Lau
kaitienei dėl jos sesers Lie
tuvoje mirties. O. P.

kiek plačiau

Šuliauskas gi- 
prieš 62 m.

grįš
Šv. Jurgio Parapija

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienos Komiteto na
riai svarbaus 
kviečiami 
gūžės 23 
par. salę, 
pamaldų.
sidės tuoj po Federacijos 
apskrities susirinkimo. Abu 
susirinkimai trumpi, bet la
bai svarbūs. L. D. Komite
to nariai kviečiami atsilan
kyti.

Maspetho Žinios

FEDERACIJOS NARIAMS

’ L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas šį mėnesį turėtų įvyk
ti paskutinį penktadienį, ge
gužės 30 d., bet kadangi tai 
yra „Decoration Day” šven
tė, todėl susirinkimas bus 
viena savaite anksčiau — 
penktadienį, gegužės 23 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje. Šiame susirinkime 
bus renkama nauja apskri
ties valdyba. Draugijų at
stovai ir veikėjai prašomi 
iš anksto įsidėmėti.

Valdyba.

MASPETHO SĄJUNGIEČIŲ 
GRAŽI PARAMA

Mot. Sąjungos 30 kuopa 
gegužės 11 d. Maspetho par. 
salėje suruošė rožių balių, 
kurio pelno dalis skirta ir 
„Amerikai.” Gegužės 12 d. 
į „Amerikos” įstaigą atsi
lankė kuopos raštininkė, nuo
latinė „Amerikos” bendra
darbė, Ona Petrulienė ir į- 
teikė $20.00, kaip kuopos 
dovaną „Amerikai.” Įteik
dama dovaną, p. Petrulienė 
pareiškė, kad tai daugiau 
nei pusė gautojo pelno. Są
jungietės labai branginan
čios „Ameriką,” todėl pasi- 
ryžusios ir ateityje nuošir
džiai paremti.

Nuoširdus ačiū Maspetho 
sąjungietėms, visada verti
nančioms ir remiančioms 
savo spaudą.

NAUJOJE VIETOJE

Adv. Wm. J. Drake (Dra
gūnas) praneša perkėlęs sa
vo raštinę naujon vieton. 
Jo įstaiga dabar yra 225 
Broadway, New York.

— Gegužės 6 d. susirin
kime sąjungietės nuoširdžiai 
prisidėjo prie kun. J. Bal- 
kūnui pagerbti rengiamo ban- 
kieto. Paskyrė $25.00 gra
žiai dovanai nupirkti. Ban- 
kietas įvyks birželio 1 d. 
Bus paminėta jo kunigavimo 
15 metų sukaktis. Išrinktos 
atstovės į parapijos paren
gimų komitetą.

— Gegužės 11 d. sąjun
gietės gražiai paminėjo mo
tinų dieną. Tai buvo kuo
pos metinė šventė. Pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
J. Balkūnas. Visos narės 
priėmė Komuniją. Seselių 
pranciškonių rūpesčiu, alto
rius skendo gėlėse. Po mi
šių įvyko bendri pusryčiai, 
kuriem vadovavo pirm. M. 
Tamošauskienė. Dalis cho
ro, muz. Vismino vadovybė
je, padainavo keletą daine
lių. EI. Nedzinskaitė pa
dainavo ir paskambino pia
nu. O. Petrulytė padekla
mavo. Kalbas pasakė kun. 
J. Balkūnas, grab. V. Va
lantiejienė, O. Petrulienė.

— Geg. 11 d. par. salėje 
įvyko sąjungiečių suruoštas 
rožių balius. Atsilankė vie
tiniai kunigai, „Amerikos” 
redaktorius. Už gražiausias 
rožių puokštes dovanas lai
mėjo A. Jocienė, M. Zabel- 
skienė ir O. Laukaitienė. 
Daugiausia bilietų išplatino 
O. Bagočiūnienė ir laimėjo 
gražią dovaną. Kuopos na
rės aukojo dovanas. Dides
nė baliaus pelno dalis ($20) 
paskirta „Amerikai.” Vi
soms darbuotojoms ir au
kotojom lietuviškas ačiū, šį 
balių gražiai parėmė būrys 
vyrų, kaip Petrauskas, Gra
žulis, Navickas, Augustinas, 
Petrulis, Kabašinskas, Bago- 
čiūnas ir kiti.

— Kuopos narei A. Galčiu- 
vienei ir jos šeimai sąjun
gietės reiškia gilios užuojau-

Geg. 11 d. sodalietės la
bai iškilmingai minėjo Mo
tinos Dieną. Rytą drauge 
ėjo prie Komunijos, vieno
dai apsirengustos. 7 vai. 
vak. turėjo procesiją. Ne
paprastai gražūs įspūdis bu
vo, kai Adelė Bartkiutė, tu
rėdama dešimtį palydovių, 
apvainikavo puikiai išpuoš
tą Švč. Panelės stovylą, tarp 
gėlių ir šviesų, o Elena Mi- 
linavičiūtė, turinti gražiai 
švelnų baisą, prisiartinus 
prie stovylos, jautriai su
giedojo „Avė Maria.” Tai 
dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė svečias kun. V. Ma
siulis.

Salėje sodalietės suvaidi
no religinio turinio dramą 
„Liurdo Bernadeta.” Visos 
savo roles gražiai ’ atliko, y- 
patingai Stasytė Gadeikytė 
Bernadetos rolėje ir Euge
nija Karpiūtė — Švč. Pane
lės.

Mažesnės sodalietės su
vaidino — „Motinos Užva
duotojai.” Veikalai buvo la
bai pritaikinti prie tos die
nos.

Sodalietės pavaišino ir pa
šoko su savo motinomis. 
Tos iškilmės paliko malonų 
ir neišdildomą įspūdį visiems 
atsilankiusiems, ypatingai 
Mamytėms.

Sesutėms pranciškietėms 
priklauso didelė padėka už 
taip artistišką papuošimą 
bažnyčios ir prirengimą so- 
daliečių procesijai ir pro
gramai. A. M. A.

Motinos Diena praėjo į- 
spūdingai. Daug žmonių ėjo 
prie Dievo stalo. Pritaikin
tą, gražų pamokslą pasakė 
kun. V. Pinkus. Klausant 
jo pamokslo, neatrodo, kad 
jis būtų čia gimęs, taip pui
kiai vartoja lietuvių kalbą. 
Rodos nebuvo nė reikalo 
kalbą taip studijuot, nes 
neteko jam anksčiau būti 
lietuvių parapijose. Tai gra
žus pavyzdys visiems čia 
gimusiems.

Iškilmingos laidotuvės
Pereitos savaitės „Ameri

koj” buvo trumpa žinutė 
apie a. a. Juozo šuliausko 
mirtį. Kadangi velionis turi 
daug nuopelnų, ypač šv. 
Jurgio parapijoj, tai pra
vartu apie jį 
prisiminti.

A.a. Juozas 
mė Lietuvoj
Kabinės kaime, Ūdrijos pa 
rapijoje, (Dzūkijoj). Į Ame
riką atvažiavo prieš 50 me
tų. Visą laiką buvo arti 
savo tautos ir katalikų Baž
nyčios. Pradėjus kurtis šv. 
Jurgio parapijai, jis buvo 
pirmųjų eilėse. Ėjo rinkti 
aukų naujai parapijai kar
tu su kun. Kuodžiu. Vėliau 
buvo pakviestas į kolekto
riaus ir trustisto vietą, ku
rios pareigas ėjo ligi pat 
mirties.

Nebuvo Brooklyne patrio
tinio parengimo, kurį jis 
būtų praleidęs. Plačiai rė
mė tautos reikalus ir kata
likų spaudą. Buvo malonaus 
būdo ir inteligentiškai atro
dė. Buvo vedęs, bet šeimos 
neturėjo. Jo žmona mirė 
prieš 4 metus. Ji sunkiai 
sirgo 3 m^tus, tačiau nie
kas negžf 4 (p\įras 
kam mV x Viską jis 
pavesde gy valiai. Šeš
tadienį p~ - iš darbo, nu
siskundė, kad nesijaučia ge
rai. Sekmadienį buvo iš
vežtas į Samaritan ligoninę, 
o pirmadienį, geg. 6 d. mi
rė.

Už velionio vėlę atlaikytos 
5 šv. mišios, vienos su asis- 
ta. Vargonininkų ansamblis 
giedojo bažnyčioje ir ka
puose. Jo karstą gaubė dau
gybė degančių žvakių. Gra
žų atsisveikinimo pamokslą 
pasakė kleb. kun. Paulionis. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus ka
puose šalę savo žmonos. Li
ko nuliūdime velionio bro
lis, sesuo ir jų šeimos.

Kad daug mes turėtume 
nors panašių, kaip a.a. Šu- 
liauskas, tai aimanuoti ne
reikėtų visokiais nepasiseki
mais. Jo rimtumas rodo ir 
tą, kad vienam darbe išbu
vo per 30 metų.

Ilsėkis, šv. Jurgio parapi
jos pionieriau, o tavo siela 
teilsisi Aukščiausiojo malo
nėje.

Lietuvių Radijo Draugija 
praneša, kad nuo gegužės 
15 d. (ketv.) programos bus 
duodamos pilną valandą ket
virtadieniais (7-8 v.v.), šeš
tadienio programos 5:30-6 
v. v., pirmadieniais — 8:30-8 
v. v. Stotis WCNW, 1600 k. 
Ad. Jezavitas pakviestas 
nauju radijo muzikos vedė
ju.

Muzikai, dainininkės, dai
nininkai, chorai ir kiti kvie
čiami kreiptis; ketvirtadie
nio programos ypatingai bus 
skiriamos paskaitoms.

Programos ‘ vedėju lieka 
komp. Ričardas Kurdinaitis, 
reikalų vedėju — ,,Uncle Joe” 
Ginkus.

Draugijos raštinė: 495 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-7142.

KARIŠKOS VESTUVĖS

Gegužės 3 d. puošniame 
Lombardy' viešbutyje New 
Yorke įvyko leitenanto Er
nest Grauno su p-le Elz. 
Lund vestuvės. Jaunoji yra 
suomė. Šliūbą davė kun. 
vienuolis domininkonas.

Svečių buvo apie 100, ku
rių tarpe matėsi ir lietuvių; 
tai p-lės Kralikauskaitės, 
viena iš Newark©, kita iš 
Brooklyn©; P. Mikulienė su 
dviem dukterim, Brundzai 
ir jaunojo tėveliai. Ponai 
Graunai gyvena Ozone Park, 
L. I. Išauklėjo du sūnus.

Linkėtina jaunai porai 
daug laimės ir ilgo gra
žaus gyvenimo.

DAILĘ MĖGSTANTIEMS

Meno Ratelis ką tik už
baigė tris parodas: Maspe- 
the, C. Brooklyne ir Williams- 
•burge), kurios buvo gausiai 
lankomos meną mėgstančių 
lietuvių.

Dabar, prieš iškrinkant 
atostogų, visi dailininkai, 
būsimi dailininkai ir dailę 
mėgstą lietuviai kviečiami 
pamatyti įžymaus dailinin
ko Wayman Adams, N. A., 
tapybą aliejiniais dažais. Tas 
bus atlikta spalvotuose pa
veiksluose (technicolor film), 
kurie yra arti valandos il
gio. Matysite visą paveiks
lo gaminimo darbą, nuo pra
džios iki užbaigos. Įžanga 
dykai ir nebus rinkliavos. 
Paveikslai rodomi piliečių 
klubo salėje, 280 Union Avė., 
šeštadienį, gegužės 17 d., 
8:30 vai. vak.

ŠALTENIŲ VESTUVĖS

i LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučernčse ir grocernėse

MAISTAS BRAND HAM
A

Šį sekmadienį šv. Vardo 
dr-jos nariai ir šiaip visi 
vyrai maršuos gatvėmis. Mūs 
parapijos vyrai susirenka 
prie bažnyčios 1 vai. ir drau
ge važiuos į nuskirtą vie
tą.

Gegužės 10 d. šv. Aloy
zo bažnyčioje, Great Necke, 
susituokė lakūnas Povilas 
Šaltenis su Birute Klimaite. 
Liudininkais buvo Julius Ba
ranauskas, Leopoldas Gri
gonis, Kazys Peikus, Elž
bieta Baranauskaitė, Sofija 
Šimkiūtė ir Aldona Klimai
te. Vestuvių pokylis įvyko 
Port Washington, N. Y. 
čių buvo per 150.

Jaunavedžiai medaus 
nėšio praleisti išvyko
tuvu. Jų draugai ir pažįs
tami linki jiems daug švie
sios laimės.

Sve-

mė- 
lėk-

Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Import and 
Export Corporation užsakymu pagal specialų lietuvišką 
receptą. Skardine papuošta puikia ’’Maisto” pavyzdžio 
etikete, 
saldainių.

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City

Tel. REctor 2-2785

Mes dar turime ir iš Lietuvos importuotų 
Visus užsakymus siųskite:

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
Šią savaitę aukojo:

A. Tvaskienė, Brooklyn, N. Y........
Povilas Augustinas, Maspeth, N. Y.
P. Joneliūnienė, Blissville, N. Y. ....

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

$1.00
1.00
1.00

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Ą įžymaus vi- 
įskutį su... 

Laiško pir
atai jums 

įškai spaudai 
kad visi

, .Amerikos”

spaudos rė- 
j 15 dol. su 
^ais žodžiais:

Ryšium su 
Day” švente, 
„Amerika” bus 
viena diena a 
bendradarbiai 
korespondencij 
prisiųsti iki p 
gūžės 26 d.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N

MIRĖ

Gegužės 8 d. po ilgos li
gos mirė Morta Mereškevi- 
čienė, 67 metų amžiaus, 
gyv. 56-29 Remsen Place, 
Maspethe. Paliko dideliame 
nuliūdime savo vyrą Myko
lą, sūnus Adomą ir Petrą, 
keturius anūkus, seserį An
taniną Galčiuvienę.

Velionė kilusi iš Trakų 
apskr. Amerikon atvyko 
prieš 48 metus. Priklausė 
tretininkėms, rožančinėms, 
šv. Altoriaus dr-jai. Palai
dota gegužės 12 d. šv. Jo
no kapinėse iš Maspetho par. 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
V. R. Valantiejienė.

Gegužės 11 d. Kings Coun
ty ligoninėj mirė Rose Ellis, 
74 m. amžiaus, gyvenusi 
78-22—19th Rd., Woodhaven 
N. Y. Velionė palaidota geg. 
14 d. Kalvarijos kapinėse iš 
Šv. Elžbietos bažnyčios. Pa
tarnavo grab. Shalins-Šalins- 
kas.

Gegužės 8 d. mirė Vincas 
Senertas, 58 m. amžiaus, 
gyvenęs 251 Union Avė., 
Brooklyne. Palaidotas gegu
žės 10 d. šv. Jono kapinė
se iš Apreiškimo par. baž
nyčios. Patarnavo grab. Mat
thew P . Ballas-Bieliauskas.

Gegužės 11 d. mirė Julė 
Gaudieszius, 55 amžiaus, gy
venusi 289 Front St., Brook
lyne. Palaidota gegužės 15 
d. šv. Jono kapinėse iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Pa
tarnavo grab. J. Garšva.

- ^us įvertini- 
s ^.pastangų ir

New Yor
Birže

Brangūs Va- 
žodį ir gra

Williamsburgo dalie 
ventojai vėl pradėjo 
ti miesto, kad leistų 
busus, kurie vežtų už 
tus į Coney Island m 
nes.

U visai arti, 
įjija neturėtų 
- tinkamo šios 
j paminėjimo, 
į susirinkimai, 
į-ržimai kovai 
įj lydėti tos

Nepa
isą gilaus su
it taip pat ir 
įs, naudingos

Floyd Bennett lėktui 
tis Brooklyne perduot 
merikos laivyno žiniai! 
bus laivyno lėktuvų s

s labai svar
ainis nusi- 

pvikai sten- 
klietuvių pasi
ngomis, savo 
i Paverskime100 New Yorko ir a ... 

kės konti aktorių gav«’!'p * ’ 
džios, ginklų, laivų ui 
mus. Bus dirbami na» “TOS 
taisomi seni kariški 1 ?

Prezidentas Roosevelj 
toj Myron Taylor, sa| 
stovu prie Šv. Sosto ] 
.nė JlazYild ITJJtman, ku 
lankėsi pas ŠvTTevą.

;iitę gauta .ži- 
jevikai Palan- 
Dr. Joną Šliu
ksėsi sulaukusį 
mus, Jis esąs 
kata ir kita ži
ojos lietuvių

Gegužės 19 
sudaryta Bali 
Dienai pamir 
įurio sąstatą 
tuviai, latviai 
mis dienomis 
gubernatorius 
skirtų Biržė 
kaip Lietuve 
Estijos Dien 
New Yorko 
ventojus ati1 
minti šių pag 
žmones, jų v 
tomą turėti 1

Tikimasi, ' 
ni miestai N 
stybėje, kur 
giau lietuvių 
dam, Rochest 
Albany, Syr 
Falls, Utica, 
kitur, tinke 
paminės.

Visi lieti 
padaryt reil 
kad birželi 
būtų reikšn

JAPONAI
SI

Turintieji silpnus, 
dančius dantis turi prane- 
daugiau žalių kopūstų 
pustai sulaiko dantų 
mą ir sutvirtina juos.

U. Šliupas pa- 
ii buvo pasida-

Didžiulis vėjas su 
Missouri ir Arkansas į 
stybėse padarė daug

'akydavęs Pa- 
Jq bažnyčią iš-

\x ' j įstebėtume, jei 
tolių. Žuvo 8 gyventoji tapęs nuo- 

---------------- JM8 lankytoju.
— „Tarybų Lietuva” 3ii dar stam

bia, kad pavergtoje : nmi bedieviai, 
voje stinga 400 mok Sutvėrėjo prie- 
maskolių kalbai dėstyt 
tai reiškia, kad Lietu1 
bus rusinama?

as labai gaila, 
senyvo amžiaus 

veikėjas sa
rę krašte sodi- 

leško Darbiniu į“,;. Jo„ di‘

Tokio. — 
sienių reikal 
suoka ir Ri 
rius Smetai 
seniai pasi: 
kūmo ir n< 
ties patvi: 
Matsuoka : 
reiškė dide 
sutartimi, ; 
ji yra pa 
viam bendr 
nei taikai.

Japonai 
bės narian 
puotą. Tu< 
ta Stalinu 
net buvo 
sisveikinti

□įkaitimas” —

MOTERŲ ŠOKIAI
Penktadienį, gegužės 16 d., 

McAlpin viešbutyje, įvyksta 
metiniai Moterų Vienybės 
šokiai. Paruošta įdomi pro
grama, įvairūs margumynai. 
Bilietai po 1 dol.

VIEŠĖJO LEITENANTAS
Praeitą savaitę pas tėvus 

Maspethe viešėjo Aleksan
dras Navickas, tik ką bai
gęs karo aviacijos mokyklą 
ir pakeltas į aviacijos lei
tenantus.

Gegužės 9 d. Kings Coun
ty ligoninėje mirė Karolius 
Albavičius, 43 m. amžiaus, 
gyvenęs 586 DeKalb Ave., 
Brooklyne. Palaidotas geg. 
13 d. šv. Jono kapinėse iš 
šv. Aloyzo bažnyčios, 
navo grab. Matthew 
las-Bieliauskas.

Ieškau darbininko b 
mynos — vištų ūkiui. I 
tis į „Amerikos” adi tikinti Water- 
traciją — 222 So. 9tl 1 katalikų jau- 
Brooklyn, N. Y. Tel. ^didelėse debatų 
2-2133.

jame. Tik 
L. Vyčian

NAUJA VALDYBA

Gegužės 13 d. Baltijos A- 
merikos dr-ja estų klubo pa
talpose turėjo savo metinį 
susirinkimą, kuriame per
žvelgta praeitų metų veikla 
ir numatytos gairės ateičiai. 
Išrinkta nauja valdyba. Pe
reitais metais draugija į- 
vykdė daug svarbių darbų. 
Svarbiausias - suruoštoji Pa
baltijo tautų diena pasauli
nėje parodoje.

Patar-
P. Bal-

PetrasGegužės 5 d. mirė
Paliliunas, 55 metų amžiaus, 
gyv. 73 Gold St., Brookly
ne. Palaidotas gegužės 9 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse, Pine 
Lawn, N. J.

Patarnavo grab. J. Garš
va.

Gegužės 3 d. savo ūkyje 
Milford, N. J., mirė Vincas 
Lietuvninkas. Patarnavo gra- 
borius S. Aromiskis.

Liko žmona Viktorija, 
sūnus Edwardas, marti Ona, 
anūkas Pranas; duktė Olga, 
žentas šeškas ir anūkas Vin
cukas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

East New Yorko gyven
tojai reikalauja, kad mies
tas pastatytų toje apylinkė
je miesto ligoninę.

Pietų 1 
ilgą laiką 
geliu atž 
jie kentė 
buvo kan 
dėtis dab 
zilijoje j? 
koję jaur 
gažinskas 
gentinoje 
su kun. 
kyje. A 
zilijoje ja 

i sinis at 
Ge- nelaimė 

liui akis 
si tikyb 

i Gauta 
* reikalais giliai nia — p 

14 vyresnieji gal vajaus 
p jo tinkamai apie 10 
hį Kearny-Harri- rijonai 

P aūlo šaukti vi- jonierių 
prikos lietuvių Ilgai p; 
h pasisakytų už bus tini 
h darbą Lietuvos vydę tik 

pybei atsteigti. rą, jie ' 
h šiuo metu jųjnui gyv 

painumo. Svar
ai, kad jaunimas 
takais reika-

tarp daugelio ki- 
;nnandų laimėjo 
I Debatus su-

Telephone Resld .. v. .
ev 7 -1670 vi 7-1^ Vyčiai ir

JOSEPH VASTUNi V-—------
REAL ESTATE INSURAN

and LIFE INSURANCE 
Mortgages Loaned and Bo® 
496 Grand St., 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, P Connecticut

ft. Lietuviai lai
sto čempionatą, 
5rę ir aukso me-

Brooklyn, J į. ,, - . „
Ji dabar mėgins

iatalikų jaunimo 
žs laimėti, 
is pasisekimo!HAvemeyer 8 - 0259

RALPH K R U C1
FOTOGRAFA' Lietuvos ir lie-

65 - 23 GRAND AVE
Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKAS
RESTORANA!

BAR & GRILL j 
Gaminam valgius amerj 
niško ir lietuviško stilil 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo ir 1 
portuotų degtinių, visol 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidat

Savininkas
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

jonierių

Mūsų 
mijoje 
si per

Ji savo šių metų I iškilmii 

ir turėtų tvir- Taline.
$ į Lietuvos ne- įdomų 
ybės atstatymo sime ki 
H Tuo neabejo-1 meryje
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