
■ooklyno Lietuviai (T

TU W7 i i elio Penkiolikta. John Waluk J j §nupo dalia.

L No. 6th Street

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 23 d., 1941 m. Kaina 5c.Nr. 21 (379)
H

Į' imas laikosi.
k merikos lietuviai.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.
222 SOUTH 9th STREET, 

BROOKLYN, N. T.

Tel: STagg 2-2133

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS.

EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

AI KAIP
jums bomba.”

savaitės pradžioje ga- 
;nimpą artimo „Ame- 
bičiulio kun. Pr. Juš- 

I Cambridge, Mass., 
I klebono, įžymaus vi- 
ninko, laiškutį su ...
čekiu. Laiško pir- 

žodžiai: „Štai jums 
Į katalikiškai spaudai

, Tikiu, kad visi 
prie „Amerikos” 

o.”
malonus spaudos rė- 

1 atsiuntė 15 dol. su 
1 lydimaisiais žodžiais:
* ka tebūna jums žen-
* lano gilaus įvertini- 

lų gražių pastangų ir
SALDAINIŲ PALOd

jums, Brangūs Va- 
mielą žodį ir gra- 

GeJamą!

A. Petriką
TTŲ GYDYTOJAS)
. So. 4th Street

Bendradarbiu Malo
niam Dėmesiui

igg2-7177

Alfred J. Went
(Vendus)

ADVOKATAS

Ith Street, 
(Williamsburgh Bridge

Ryšium su „Decoration 
Day” švente, kitą savaitę 
„Amerika” bus spausdinama 
viena diena anksčiau. Visi 
bendradarbiai savo raštus, 
korespondencijas, prašomi 
prisiųsti iki pirmadienio, ge
gužės 26 d.

ręreen 4 - 7142

New Yorke Mines
Birželio 15

GERIAUSIOS RŪŠIE , 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Bu į 5 

J—PIETŪS—VAKARIENE (
AS gamintas namie B geriausio! eį , 
vorų. Parengimams priimami užsakė

Juozas Cinkus
d Street,

I R Ė

lio 15 d. visai arti, 
na kolonija neturėtų 

į Bva nuo tinkamo šios 
s dienos paminėjimo.

Os, vieši susirinkimai,

8 d. po ilgos li- 
lorta Mereškevi- 
metų amžiaus, 
Remsen Place, 

Paliko dideliame 
avo vyrą Myko- 
tdomą ir Petrą, 
ūkus, seserį An- 
iuvienę.
dlusi iš Trakų 
įerikon atvyko 
lėtus. Priklausė 
>, rožančinėms, 
is dr-jai. Palai- 
js 12 d. šv. Jo- 
iš Maspetho par. 
Patarnavo grab, 
itiejienė.

* pasiryžimai kovai
- . * ui turėtų lydėti tos 

aplinkumą. N e p a- 
le tą dieną gilaus su- 
no, bet taip pat ir 
r veiklos, naudingos 

- ,ndos.
Floyd Bec ' laikais labai 

tis Brooklyn .onių dvasinis 
merikos laiv 3. Bolševikai 
bus laivyno! lodyti lietuvių 

-į savo jėgomis,
100 New I ateitimi. Paverskime 

kės kontrak sietuvos nepriklauso- 
džios, ginklų 
mus. Bus di: 

;aisomi seni

ventojai 
ti miesto, t 
busus, kurie 
tus į Conej 
nes.

svar- 
nusi- 
sten- 
pasi- 
savo

prismaugimo metinę 
dvasinės tautinės 

s diena.

,ą savaitę gauta ži

Gegužės 19 d. Brooklyne 
sudaryta Baltijos Valstybių 
Dienai paminėti komitetas, 
kurio sąstatan įeina lietu- 
tuviai, latviai ir estai. Šio
mis dienomis laukiama, kad 
gubernatorius oficialiai pa
skirtų Birželio Penkioliktą 
kaip Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Dieną, kviesdamas 
New Yorko valstybės gy
ventojus atitinkamai prisi
minti šių pagrobtų valstybių 
žmones, jų vargus. Numa
toma turėti vieši minėjimai.

Tikimasi, kad visi dides
ni miestai New Yorko val
stybėje, kur tik gyvena dau
giau lietuvių, kaip Amster
dam,.Rochester, Binghamton, 
Albany, Syracuse, Niagara 
Falls, Utica, Schenectady ir 
kitur, tinkamai šią dieną 
paminės.

Visi lietuviai kviečiami 
padaryt reikalingus žygius, 
kad birželio penkioliktoji 
būtų reikšmingai atžymėta.

METAI IX.

A. A KUN. IGNAS ZIMBLYS, į 
Philadelphijos šv. Jurgio par. klebonas, miręs 
gegužės 12 d., palaidotas gegužės 17 d. Apie 
velionį plačiai rašoma penktame puslapyje.

DARBININKAI NEUŽDIRBA i)UONAI

Vokiečiai Jau Kretos Saloje
KUNIGAI RŪPINASI BIRŽELIO 15

 <S—-------------------------------------------------------

Gegužės 20 d. pas Kuni
gų Vienybės Rytų Provinci
jos pirm. kun. J. Simonai
tį Elizabethe įvyko provin
cijos posėdis, kuriame tar
tasi Lietuvos žiaurios oku
pacijos vienerių metų liūd
nos sukakties paminėjimu. 
Nutarta suruošti gražų ti
kybinį paminėjimą birželio 
15 d. Tam numatyta šv. 
Petriko katedra New Yorke. 
Minėjimo komisiją sudaro 
kunigai J. Simonaitis, J. 
Balkūnas, J. Aleksiūnas, J. 
Kinta ir M. Kemežis.

53 Kardinolai
Vatikanas. — Kardinolui 

Kasparui, Prahos arkivys
kupui, šiomis dienomis mi
rus, kardinolų skaičius su
mažėjo iki 53. Paprastai, 
pilnas kardinolų skaičius yra 
70, tad popiežius gali pa
skirti 17 naujų kardinolų. 
53 kardinolų tarpe 31 ita
las ir 22 neitalai.

Netrukus popiežius turės 
kardinolų susirinkimą, ta
čiau numatoma, kad naujų 
kardinolų nebus paskirta.

NAUJA GYNIMOSI ĮSTAIGA
Suomiai Skolas

Vėl' Mokės
saugumu, 

reikalingą 
jei šalis 

Šios įstai- 
paskirtas

mayoras La

Prezidentas
oi MvronliP bolševikai Palan- 

tovu prie L _ . v . .
T* ° mevnesl sulaukusi 

mirė Koše pas
maus, gyvenusi
1 Kd., Woodhaven į Turintieji 
ionė palaidota geg. dančius dant 
/arijos kapinėse iš daugiau žali;
tos bažnyčios. Pa- pustai sulai 

rab. Shalins-Šalins-lmą ir sutvir.

emė Dr. Joną Šliu- JAPONAI PATVIRTINO 
SUTARTĮ

kovo mė- 
Lietuvos 
kurį čia

----------  Didžiulis
s 8 d. mirė Vincas Missouri ir

58 m. amžiaus, stybėse pate
251 Union Avė., tolių. Žuvo!

e. Palaidotas gegu- —- 
l. šv. Jono kapinė- — „Taryt 
^reiškimo par. baž- bia, kad p 
’atarnavo grab. Mat-voje stinp 
. Ballas-Bieliauskas. maskolių b į0 

------  ' tai reiškia.
ės 11 d. mirė Julė bus rusinąs 
zius, 55 amžiaus, gy- 
289 Front St., Brook- 
’alaidota gegužės 151 
Jono kapinėse iš šv.
par. bažnyčios. Pa- 

) grab. J. Garšva.

i į amžiaus. Jis esąs 
_ L Gauta ir kita ži- 

irazilijos lietuvių 
’ turinti tikrų prane- 
1d dr. J. Šliupas pa- 

laiku buvo pasida- 
li tikybinis žmogus, 
lien lankydavęs Pa- 

* ratalikų bažnyčią iš- 
mišių.

,ek nesistebėtume, jei 
ipas būtų tapęs nuo- 
bažnyčios lankytoju. 
. žinomi dar stam- 
vadinami bedieviai, 
savo Sutvėrėjo priė
ji Mums labai gaila, 

j senyvo amžiaus 
b lietuvis veikėjas sa
liname krašte sodi- 
kalėjiman. Jo 

■s nusikaltimas 
:us lietuvis.

Tokio. — Japonijos už
sienių reikalų ministeris Mat- 
suoka ir Rusijos ambasado
rius Smetanin pasikeitė ne
seniai pasirašytos draugiš
kumo ir neutralumo sutar
ties patvirtinimo raštais. 
Matsuoka ir Smetanin pa
reiškė didelio pasitenkinimo 
sutartimi, pažymėdami, kad 
ji yra pagrindas tarpusa- 
viam bendravimui ir pasauli
nei taikai.

Japonai Rusijos atstovy
bės nariams pagerbti iškėlė 
puotą. Tuomi lyg atsilygin
ta Stalinui, kurs Maskvoje 
net buvo atėjęs į stotį at
sisveikinti su Matsuoka.

di-
jame. Tik daugiau paramos 
L. Vyčiams.

laišką, į-

Marijona Morkūnas, „A- 
merikos” skait., gavo savo 
pussesers draugės, 
nesį išvykusios iš 
Vokietijon, laišką, 
dedame:

„Rašau jums šį
prašyta jūsų pussesers Ma
rytės, nes ji iš Lietuvos ne
gali jums parašyti, kaip ten 
blogai yra. Kai rusai už
ėmė Lietuvą, labai bloga 
pasidarė gyventi. Visokį tur
tą nuo žmonių atima, baž-

Ieškau ė 
mynes

---- įtraciją-- 
įžės 9 d. Kings Coun- !BrOoklyn' 
minėje mirė Karolius 2-2133. 
čius, 43 m. amžiaus,!------

___ ,cie pasveikinti Water- 
b .etuvių katalikų jau- 
"j turs didelėse debatų 

j iėse tarp daugelio ki- 
į komandų laimėjo 

' vietą. Debatus su-
?s 586 DeKalb Ave.’, n—' Kolumbo Vyčiai ir 

Į m t-Artl I 1 f\-r 1 1 T r i «-» i lot
lyne. Palaidotas geg.| 

šv. Jono kapinėse išl 
loyzo bažnyčios. Patar- 
grab. Matthew P. Bal- 

ieliauskas.

dovybė. Lietuviai lai- 
iniesto čempionatą, 
3 taurę ir aukso me- 

BEJįf;
r, ėtojai dabar mėgins 

JS tiprumą Connecticut

Tdepttf
EVj.lfl

MortpP

gūžės 5 d. mirė Petras 
iunas, 55 metų amžiaus,

73 Gold St., Brookly-jir^ 

Palaidotas gegužės 9 d. 
Kazimiero kapinėse, Pine Jį 
m, N. J. 
atarnavo grab. J. Garš-

87-31^

Gegužės 3 d. savo ūkyje 
Iford, N. J., mirė Vincas 
etuvninkas. Patarnavo gra
nus S. Aromiskis.
Liko žmona Viktorija,! 
mus Edwardas, marti Ona, | 

lūkas Pranas; duktė Olga, 
mtas šeškas ir anūkas Vin- 
ūkas.

is katalikų jaunimo 
rbėms laimėti. Ge- 
jiems pasisekimo!

_-- __
Lt mas Lietuvos ir lie- 
autos reikalais giliai 
i, tik vyresnieji gal 

' > tinkamai 
Štai, Kearny-Harri- 

Čiai siūlo šaukti vi- 
Amerikos lietuvių 

Įnirs pasisakytų už 
j 3snį darbą Lietuvos 

JĮf,’ lusomybei atsteigti.
1 Sime šiuo metu jų 
. ) tinkamumo. Svar- 

« rėžti, kad jaunimas 
| lietuviškais reika-

prie jo 
fe'*,. | Štai TCps

Pietų Amerikos lietuviai 
ilgą laiką buvo užmiršti dau
geliu atžvilgių. Labiausiai 
jie kentė dvasiniai, nes ne
buvo kam jais rūpintis. Pa
dėtis dabar pasikeitė. Bra
zilijoje jau turima pasiau
koję jauni kunigai, kaip Ra- 
gažinskas ir Arminas. Ar
gentinoje įsikūrė marijonai 
su kun. J. Jakaičiu prieša
kyje. Argentinoje ir Bra
zilijoje jaučiamas didelis dva
sinis atgimimas. Lietuvos 
nelaimė irgi atvėrė dauge
liui akis. Daugiau domima
si tikybiniu gyvenimu.

Gauta nauja maloni ži
nia — pasirūpinta ir Urag- 
vajaus lietuviais, kurių esą 
apie 10,000. Ten tėvai ma
rijonai nusiuntė uolų misi- 
jonierių kun. J. Kamandulį. 
Ilgai pamiršti uragvajiečiai 
bus tinkamai aprūpinti. Iš
vydę tikybinio gyvenimo auš
rą, jie bus ir tautos kamie
nui gyva šaka.

Londonas. — Iš čia pra
nešta, kad praeitos savaitės 
gale bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje, Suvalkijos dalyje, 
buvęs nusileidęs vienas an
glų karinis lėktuvas. Vokie
tijoje lėktuvui pritrūkę gą
sdino, tad lakūnas pasukęs 
Lietuvos kryptimi.

Vietos gyventojai aprūpi
nę lakūną maistu, o val
džios pareigūnai pristatę ga- 
solino. Viskuo apsirūpinęs 
lakūnas pakilo ir laimingai 
pasiekęs Angliją.

nyčių nebepripažįsta. Iš baž
nyčių sau padarė butus, 
šventą dieną i^ikia dirbti. 
Jie Dievo nepripažįsta, per 
radiją ir iš kilų valstybių 
perduodamas pamaldas nu
traukė, n eb girdėti pabal
dų. Darbininkai neuždirba 
nei duonai. Viskas nežmo
niškai brangu.

„Marytė jums rašė kelis 
laiškus, bet jūs gal nega
vot. Aš jos gera draugė iš
važiavau į Vokietiją. Ji 
verkdama įprašė, kad aš 
parašyčiau jums apie jų da
bartinį gyvenimą. Ji su sa
vo vyru prašo atsiimti juos 
į Ameriką, nes dabar daug 
kas išvažiuoja. Jei jūs pa- 
reikalautumėt jų, jie am
žinai būtų dėkingi, nes iš- 
gelbėtumėt iš Rusijos ver
govės. Ten kasdien eina 
blogyn, nekaltus žmones ki
ša į kalėjimus ir žmones 
žudo. Jau nemažai kunigų 
sėdi kalėjimuose. Neduok, 
Dieve, kas ten dabar yra. 
Parašykit Marytei, kad ga
vot mano laišką. Aš labai 
džiaugiuosiu a t v a ž iavusi. 
Ačiū Dievui, kad išsigelbė
jau iš tų rusų valdžios.”

Washington. — Preziden
tas Roosevelt savo įsakymu 
įkūrė — Civilinio Gynimo Į- 
staigą, kuri turės rūpintis 
civilinių asmenų 
jų įtraukimu į 
gynimosi darbą, 
patektų į karą, 
gos direktorium 
New Yorko 
Guardia.

Pirmas naujo direktoriaus 
žygis buvo įsakymas mais
to komisijonieriams pasirū
pinti padalinti New Yorko 
miestą į rajonus, kad būtų 
žinomas reikalingo maisto 
kiekis. Taip pat įsakyta ko
voti prieš nepateisinamą mai
sto gaminių kainų pakėlimą.

I
Washington. — Suomijos į- 

galiotas ministeris Procope 
pasirašė su iždo sekretorium 
Morgenthau susitarimą, pa
gal kurį Suomija vėl pra
dės mokėti savo skolą. Suo
mija nuo 1914 -1918 m. ka
ro laikų Amerikai yra sko
linga 8,126,622 dol. Birže
lio 15 d. suomiai sumokės 
iždui 13,695 dol.
Šalia senos skolos, Ameri

ka yra leidusi Suomijai kre
ditan pirkti šioje šalyje už 
3-5 imli-jonus ’ dolerių.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė oficialiai pranešė, 
kad gegužės 20-21 d.d. į 
Kretos salą įsiveržė vokie
čiai parašiutais, sklandytu
vais (bemotoriniais 
vais) ir milžiniškais 
vais. keliose vietose 
išlaipino ir iš mažų 
Dalis parašiutininkų 
Naujosios Zelandijos 
drabužiais.

Kretos saloje buvo 
kijos karalius Jurgis, - ang
lų, graikų, australiečių ir 
zelandiečių k a r i u o menės. 
Kretos sala vokiečiams la
bai svarbi, nes, ją turėdami 
savo rankose, lengviau ga
lėtų veikti prieš Turkiją ir 
greičiau pasiektų Iraką per 
Siriją.

Pranešimai iš Berlyno sa
ko, kad graikų karalius iš 
Kretos salos jau pasišali
nęs. Vokiečiai sako, kad jų 
kariai apsirengę tik vokiš
kais drabužiais. Kretos sa
loje mūšiai vedami didžiau
siu įtempimu.

lėktu- 
lėktu- 
karius 
laivų.

esą 
karių

Grai-

Akademijos Rėmėjui 
Seimas

VAIRIOS ŽINIOS

East New Yorko gyven
tojai reikalauja, kad mies-Į 
tas pastatytų toje apylinkė-i! 

"’esto ligoninę.

yčiai savo šių metų 
galėtų ir turėtų tvir- 
jungti į Lietuvos ne- 
somybės atstatymo 

į darbą. Tuo neabejo-

v

Mūsų korespondentas Suo
mijoje gegužės 1 d. klausė
si per radiją bolševikiškų 
iškilmių Kaune, Rygoje ir 
Taline. Apie tai jis parašė 
įdomų laišką, kurį paskelb
sime kitame „Amerikos” nu
meryje.

VOKIEČIAI NEUŽMIRŠTA BALTIJOS
Stockholmas. — Nors vo

kiečiai su rusais dabar pa
laiko labai glaudžius santy
kius, bet vokiečiai nepamirš
ta Baltijos jūros pakraščių 
ir jų gyventojų. Kopenha
goje neseniai vienas vokie
čių mokslininkas laikė vie
šą paskaitą, kurioje nurodė 
vokiečių gilų domėjimąsi Bal
tija. Jis pažymėjo, kad ru
sų siekiai Baltijos jūroje 
dar nėra pilnai patenkinti, 
todėl visada yra pavojus.

Savo kalboje vokietis mi
nėjo ir apie vokiečių ben
dradarbiavimą su anglais, 
kad Skandinavija būtų ap
saugota.

KARPATUOSE! POTVYNIAI

Budapeštas. — Pietinėje 
Karpatų dalyje šios savai
tės pradžioje buvo dideli po- 
tviniai, kurie padarė milži
niškų nuostolių. 17 žmonių 
neteko gyvybės.

FORDO DARBININKAI 
BALSAVO

Detroit. — Gegužės 21 d. 
80,000 Fordo automobilių 
dirbtuvių darbininkų ėjo prie 
balsavimo dėžių ir pasisakė 
už jiems patinkamą uniją. 
Rinkimų daviniai bus žino
mi šios savaitės gale.

VARŽO SVETIMŠALIUS

Washington. — Vyr. pro
kuroras Jackson kreipėsi į 
Kongresą prašydamas pri
imti griežtesnį įstatymą ne- 
piliečių reikalams tvarkyti. 
Jis nori įstatymo, kurs leis
tų vyriausybei laisviau pa
sielgti su nepageidaujamais, 
neištikimais svetimšaliais.

Šiuo metu šalyje yra su
imtų 500 nepiliečių, kurių 
vieni kaltinami nelegaliu at
vykimu, kiti — neištikmu el
gesiu šios šalies atžvilgiu. 
Suimtųjų daugiausia vokie
čių ir italų.

PRANCŪZAI DARO NUOLAIDAS
ISLANDIJA ATSISKYRĖ

Stockholmas. — švedų 
spauda pranešė, kad Islan
dijos salos gyventojų nuta
rimas atsiskirti nuo Dani
jos labai paveikė danus. Nors 
sąjunga buvo silpnoka — tu
rėta tik tas pats karalius, 
tačiau danams Islandija bu
vo labai brangi daugeliu at
žvilgių.

138 AMERIKIEČIAI VO
KIEČIŲ NELAISVĖJE

Šios savaitės pradžioje 
pranešta, kad Egipto laivas 
„Zamzam” nuskandintas. Jis 
plaukė iš Amerikos į Afri
ką ir turėjo 322 keleivius, 
kurių 138 amerikiečiai, dau
giausia misijų darbui pasi
aukoję. Bijota, kad visi ke
leiviai bus žuvę.

Vokiečiai praneša, kad lai
vas tikrai nuskandintas, ta
čiau visi keleiviai esą išgel
bėti ir patalpinti viename 
Prancūzijos mieste.

Paskutinėmis žiniomis, vo
kiečiai sutinka tuojau palei
sti 138 amerikiečius, kurie 
galėsią grįžti Amerikon per 
Ispaniją ir Portugaliją.

Vichy. — Maršalo Petain 
vyriausybė veda tolimesnius 
pasikalbėjimus su Hitlerio 
pasiuntiniais Berlyne. Vokie
čiai sumažino prancūzams 
jų okupacinės kariuomenės 
išlaikymą vienu ketvirtada
liu. Netrukus žadama pa
leisti 100,000 belaisvių (vy
resnio amžiaus). Žadama ir 
daugiau nuolaidų, bet už tai 
prancūzai stumiami į arti
mą bendradarbiavimą su vo
kiečiais.

Vokiečiai 
kų Sirijoje 
iš kur jie
gai siųsti savo kariuomenę 
prieš a nglus. Už šias nuo
laidas vokiečiai siūlo pran
cūzams glaudų bendradarbia
vimą.

nori laisvų ran- 
ir gal Afrikoje, 
galėtų sėkmin-

WPA Darbai
Mažinami

Washington. — Preziden
tas Roosevelt naujame siū
lyme kongresui numato su
mažinti WPA darbininkams 
pašalpas 109 milijonais do
lerių. Sekantiems metams 
numatoma pašalpos darbi
ninkams paskirti 886 mil. 
dolerių. Pašalpos darbinin
kų, numatoma, būsią vienas 
milijonas.

Ūkininkų reikalams numa
toma papildomai paskirti 
500 mil. dolerių.

Chicago. — Gegužės 22 d. 
čia įvyko šv. Kazimiero Se
serų Akademijos rėmėjų są
jungos 22 seimas, kuriam 
vadovavo pirm. A. Nausė
dienė. Seimo dalyviai savo 
sveikinimus parėmė stam
biomis aukomis. Akademi
jai palaikyti' suaukota arti 
4,000 dolerių. RėmėjaUsav©' 
pranešimuose parodė dide
lio džiaugsmo, kad gali pa
remti lietuvių katalikų mok
slo gražųjį židinį.

Roma. — Italų kariuome
nės Etiopijoje vadas kuni
gaikštis Aosta pasidavė an
glams su 7,000 karių, ku
rie per kelis mėnesius tvir
tai gynėsi. Pats Aosta taip 
pat paimtas nelaisvėn. An
glai, įvertindami Aostos ka
rių narsumą, leido belais
viams karininkams dėvėti 
kardus.

Šios italų kariuomenės lik
vidavimas paliko anglams 
laisvesnes rankas kovoje 
prieš italų ir vokiečių jung
tines pajėgas Libijoje, Egip
to pasienyje.

<

KROATAI TURĖS KARALIŲ ITAL^
Roma. —Šios savaitės pra

džioje Romoje lankėsi Kroa
tijos delegacija, kuri papra
šė Italijos karaliaus paskir-

Irake Mnšiai 
Neužbaigti

an-

lėktuvai. Ira- 
yra atvyku- 

lakūnų, kurie 
Graikijos, pa-

ti kroatams karalių. Kroatų 
delegaciją sudarė daugiausia 
buvę Jugoslavijos tremtiniai, 
turėję prieglaudą Italijoje. 
Kroatų karalium paskirtas 
Italijos karaliaus brolėnas, 
kunigaikštis Spoleto, kurs 
vadinsis Aimone v ardu.

Pagal pasirašytas sutartis, 
Kroatija bus visiškoje Ita
lijos globoje ir apsaugoje. 
Labai stambi Dalmacijos sri
tis, kurios gyventojų apie 
80 nuošimčių kroatai, pa
likta Italijai. Naujo kara-— 
liaus vainikavimas įvyksiąs 
už kelių mėnesių.

išvykti. Anglų 
santykiai labai 
Siriją atvyko 

aviacijos minis-

Bagdadas. — Irako ir 
glų kariuomenės turi daž
nus susirėmimus. Daugiausia 
veiklos rodo 
kui pagalbon 
šių vokiečių 
čia atlėkė iš
sinaudodami sustojimais Si
rijos lėktuvų stotyse.

Anglijos konsulas Sirijoje 
paprašytas 
ir prancūzų 
įtempti. Į 
Prancūzijos
teris, kuriam pavesta pa
ruošti Sirijos gynimą, jei 
jon žygiuotų anglų kariuo
menė. Londone Prancūzijos 
konsulas paprašytas pasiša
linti.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė, kad 
Airija gali pirkti sau mais
to Amerikoje ir čia pasi
samdyti du laivus perveži
mui. Be to, Airijai leista 
pasinaudoti pusės milijono 
dolerių paskola maisto pir
kiniams. Airiai galės pirk
ti Amerikoje tik maistą, o 
ne ginklus
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PAMAŽU, BET — Į PRIEKĮ

Lietuvos nepriklausomybės prismaugimas užklupo ir Lie
tuvą, ir lietuvių išeiviją labai neprisiruošusias. Paskutinio 
dešimtmečio nepriklausomybės laikotarpio santvarka, auk
lėjusi valstybėje lūžtančias asmenybes, ieškojusias laikinų, 
grynai asmeninių pasitenkinimų ir 1938 metų kovo mėnesį 
lengvas nusilenkimas lenkų ultimatumui davė tamsių vaisių. 
Valstybėje nebeliko dvasinio atsparumo, to ryžtingumo ir 
laisvės pamėgimo, kurs degte degė pirmaisiais nepriklau
somybės kūrimo metais.

Lietuvių išeivija, ypač stambiausioji (Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse) 1940 m. birželio 15 įvykių rasta labai 
susiskaldžiusi. Lietuvos atsakingi pareigūnai laiku ne
kreipė į ją tinkamo dėmesio. Labai stambios asmenybės 
į amerikiečius lietuvius žiūrėjo kaip į merdintį kūną, ku
riam gyvybė nebepranašauta. Išeivija sielojosi Lietuvos vi
daus nelaimėmis, vargais, o iš ten nesulaukta jokių dides
nių susidomėjimo atgarsių. Susidariusios vadinamos sro
vės dėl ypatingų aplinkybių buvo apsitverusios kiniška 
siena.

Turint tai dėmesyje, labai lengvai suprantama, kodėl 
dar ir šiandie vadinamas bendras Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti darbas neįgyja tiesių formų ir aiškaus turinio. 
Katalikai, pati stipriausia ir organizuočiausią išeivijos da
lis, pirmieji pernai rugpiūčio mėnesį ištiesė ir pasiūlė de
šinę bendram darbui. Nereikalauta jokios pirmenybės, jo
kių išimtinų teisių. Siūlyta tik lygios teisės ir lygios parei
gos.

Gegužės 15 d. Chicagoje, Amerikos Lietuvių Tarybos 
reikšmingame posėdyje, paaiškėjo, kad kitos išeivijos da
lys dar nepasiruošusios didesniems darbams. Katalikai 
pasisiūlė aiškiais planais, bendro darbo programa ir darbui 
paremti neišvengiamai reikalinga finansine parama. Bet 
į tai atsakyta, kad kitoms grupėms iki šiol dar nebuvo aiš
kus reikalas kelti fondus Lietuvos nepriklausomybės kovai 
paremti. Joms dar neaiškios darbo ir kovos priemonės. 
Tačiau pareikšta ir teigiama, kūrybinė nuomonė: nu© šiol 
ir socialistinė, ir tautininkiška visuomenė pradėsianti aiš
kesnį, apčiuopiamesnį darbą.

Aštuoni mėnesiai praleisti delsimui, galvojimui, tarimui- 
si. Bet vis dėlto neatsisakyta naudingos išvados: Lietu
vos nepriklausomybei atsteigti paramos darbui reikalin
gas ne tik karštų žodžių ir gilių įsitikinimų viešas pareiš
kimas. Tam reikalingas ir gyveniškomis priemonėmis ap
sirūpinimas. Tikėkime, kad nuo šiol visos visuomeninės 
grupės pažiūrės į visą darbą giliau veriančiais žvilgsniais, 
kad bus parodyta didesnio pasiaukojimo. O kur rasi reikš
mingesnį pasiaukojimą, kai atitrauksi bent truputėlį nuo 
to, kas pačiam reikalingai

Nors telkimasis į šventą Lietuvos nepriklausomybei at
steigti paramos darbą vykdomas labai pamažu, bet vis dėl
to jis stumiamas į priekį. Katalikų visuomenė ir neturėtų 
tenkintis, sukėlusi beveik visą nusistatytą Lietuvai Gel
bėti Fondo vajaus kvotą. Paramos reikalingų darbų ir as
menų tiek daug, kad surinktieji devyni tūkstančiai dolerių 
tėra labai ir labai mažytė suma. Jos turėtų užtekti iki ru
dens, kada reiktų vėl padidinti Fondo auginimo vajų. Kitos 
tautos, kad ir proporcingai žvelgiant į jų dydį, išleidžia 
tautinei propagandai ir nelaimėn patekusių savo tautiečių 
pašalpai keleriopai daugiau. Tad ne laikas stovėti vietoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
PAREIŠKIMAS s

Amerikos Lietuvių Taryba, susidariusi iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių lietuvių amerikiečių visuomenės visų 
srovių, ištikimai stovinčių už laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą, savo posėdyje, įvykusiame 1941 m. gegužės 15 d. — 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 21 metų sukakties dieną — 
Morrison viešbutyje, Chicago, Ill., nutarė šiaip pasisakyti:

Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) reiškia vieningą A- 
merikos lietuvių visuomenės daugumos nepalaužiamą pasi
ryžimą dirbti ir kovoti, kad Lietuva būtų išvaduota iš bol
ševikiškos Rusijos okupacijos ir būtų atsteigta kaip ne
priklausoma, demokratinė valstybė jai priklausančiose ri
bose.

A.L.T. giliai tiki, kad Lietuvos išlaisvinimo darbas turi 
būti glaudžiai derinamas su demokratijų pastangomis ko
voje prieš totalitarines diktatūras, nes tik demokratiniai 
dėsniai pripažįsta visoms tautoms savarankišką valsty
binį gyvenimą.

Kovoje dėl savo laisvės visos diktatoriškų agresorių pa
glemžtos tautos privalo eiti išvien, todėl A.L.T. artimai 
bendradarbiaus su kitų tautų panašiomis įstaigomis, kad 
demokratinės pajėgos dirbtų tampriausioje vienybėje.

A.L.T. reiškia lietuvių visuotinį pasitenkinimą, kad Lie
tuva, nors ir okupuota, ir jos žmonių balsas žiauriai slopi
namas teroristinės bolševikų diktatūros, susilaukė gilios 
demokratijų užuojautos, nes nei J.A.V., nei Anglija, nei 
kitos demokratinės šalys nėra pripažinusios Lietuvos oku
pacijos.

A.L.T. jaučia savo pareigą ginti Lietuvos žmonių rei-

....V

TREMTINIŲ GYVENIMAS BERLYNE
Lietuvių koloniją Berlyne 

sudaro veik išimtinai atbė- 
gėliai iš maskolių bolševikų 
okupuotosios Lietuvos. Lie
tuviai atbėgėliai yra susi
spietę aplink Lietuvos Pi
liečių Sąjungą. Iš viso Ber
lyne gyvena apie 500 atbė- 
gėlių; likusieji atbėgėliai ap
sigyveno kituose Vokietijos 
miestuose.

Dauguma Sąjungos narių 
yra buvusieji protinio dar
bo darbininkai: tarnautojai, 
karininkai, advokatai, mo
kytojai, kunigai, universite
to dėstytojai, gydytojai, in
žinieriai, studentai ir gim
nazistai. Jų bendras išsi
mokslinimas yra tarp ketu
rių klasių gimnazijos ir uni
versitetinių laipsnių. Dide
lė dauguma pragyvena iš 
savo darbo, dirbdami dvie
jose didesnėse Berlyno fir
mose. Tačiau yra nemaža 
ir negaunančių darbo. Jie 
sunkiai vargsta ir yra rei
kalingi paramos.

Su šeimomis yra 38 Są
jungos nariai. Daugiausia 
narių yra tarp 28 ir 38 me
tų amžiaus.

Sąjungos valdybą sudaro: 
adv. R. Skipitis, Dr. P. Kar
velis, adv. J. Našliūnas, prof, 
kun. St. Yla ir Dr. P. An- 
cevičius.

Sąjunga daugiausia rūpi
nasi savišalpos reikalais, bū
tent, šelpia nepasiturinčias 
šeimas su vaikais, remia be- 
s i m o k ančiąją jaunuomenę, 
sušelpia naujai atbėgusius, 
kol jie gauna darbo ir pir
mąjį atlyginimą, teikia pa
skolas drabužiams įsigyti, iš
laiko vaikų darželį ir kt. Be 
to, Sąjungos valdyba nema
žai rūpinasi ir kultūriniais 
atbėgėlių reikalais. Praėju
sį rudenį kun. Ylos inicia

tyva Sąjunga įsteigė vaikų 
darželį, kuriame dabar bu
riasi visi mažyčiai atbėgė
liai. Darželiui vadovauja 
Railienė. Sąjungos pirmi
ninko adv. Skipičio rūpes
čiu praėjusį rudenį Berlyne 
įsisteigė lietuvių atbėgėlių 
choras. Šis choras labai 
gražiai pasirodė per šių me
tų Vasario 16 d. minėjimą. 
Chorui vadovauja pilnas pa
siryžimo ir seniai jau toje 
srityje dirbąs mūsų tautie
tis p. Nakas.

Sąjungos valdyba deda žy
gių įsteigti atbėgėlių vai
kams vasaros koloniją. Val
dyba taip pat rūpinasi į- 
steigti specialius dviejų pa
skutinių gimnazijos klasių 
Lietuvos programa kursus. 
Tokie kursai duotų galimy
bės čia atbėgusiems gimna
zistams įsigyti brandos a- 
testatus. Vokiečių atitinkamų 
įstaigų sutikimas tam rei
kalui jau yra gautas.

Paskutiniu laiku padidė
jus atbėgėlių skaičiui, pa
didėjo ir Sąjungos reikalai 
bei jos veikimas.

Sąjungos finansinė padė
tis yra s unki. Iki šiol Są
junga vertėsi daugiausia iš 
surinkto narių mokesčio ir 
iš Amerikos lietuvių para
mos. Padidėjus Sąjungos vei
kimui, ypač kultūrinėje sri
tyje, ji iš turimų nedidelių 
pajamų negalės išsiversti, o 
tuo labiau negalės išlaikyti 
numatytų kursų. Taigi, jos 
darbų pasisekimas ir būti
niausių atbėgėlių materiali
nių ir kultūrinių reikalų pa
tenkinimas daugiausia pri
klausys nuo to, kiek užjūrio 
lietuviai Sąjungą parems fi
nansiškai. Visų atbėgėlių 
viltys yra į juos nukreiptos.

IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲJŲ ALPIŲ 
PRIE LAISVĖS STATULOS

Per Ispanijos žemę
Visad nešiojau širdyje no

rą aplankyti Ispaniją, pa
matyti tą šalį, kuri seno
vėje net Romai davė dide
lius valdytojus, kaip Teodo- 
rijų, kuri išleido Kolumbą 
suieškoti naujų žemių, su
rasti Naująjį pasaulį, kuri, 
turėdama XVI - XVII šimt
mečiais drąsiausius jūrinin
kus, apiplaukė visą pasau
lį, kolonizavo beveik visą 
atrastą kontinentą, davė pa
sauliui įdomiausius rašyto
jus su Servantes priešaky, 
mene konkuravo su Italija. 
Gi tuo metu, kai Europoje 
užvirė suirutės, iš vienos 
šalies į kitą plėtėsi religi
niai maištai ir kovos, ji, 
kaip ir Italija, pasiliko iš
tikima Kristaus mokslui ir 
Bažnyčios reformą vedė prie
šingai germaniškoms tau
toms: ji nenaikino sakra
mentų, nedegino iš bažny
čių išplėštų paveikslų, negrio
vė statulų, bet tai, ką iš se
no ji girdėjo skelbiant, nu

valiusi žmogiškų silpnybių 
apvalkalą, tą mokslą vykdė 
gyvenime. Ir todėl ji vie
na XVI - XVII š. šventaisiais 
pralenkė visą likusią Euro
pą. Atnaujinimas karmelitų 
vienuolijos, įkūrimas Jėzui
tų - Jėzaus draugijos Ispa
nui j ai davė šventąja aureo
le papuoštų išpažinėjų ir 
misijonierių kankinių: Šv. 
Teresė Didžioji, šv. Jonas 
nuo kryžiaus, šv. Pranciš
kus Borgia, šv. Ignacas Lo
yola, šv. Prane. Ksaveras - 
Indijos apaštalas, šv. Turi- 
bas, Peru apaštalas — tai re
liginio gyvenimo vadovai ne 
vien savo tėvynėj, bet visoj 
Katalikų Bažnyčioj.

Nenusileisdavo saulė
Anuose amžiuose spindėjo 

karališkasis dvaras. Jo val
džia apsupo visą pasaulį. 
Neveltui sakydavo, kad is
panų karalystėje saulė nie
kuomet nenusileidžianti. Tai 
buvo tiesa: kai Ispanijoj — 
Metropolijoj ji nusileisdavo, 
patekėdavo jos kolonijose:

kalus, teikti visokią galimą pagalbą jų kovoje prieš bol
ševikiškus okupantus ir rūpintis, kad nebūtų pažeisti gy
vybiniai Lietuvos valstybės interesai per tą laikotarpį, ku
rio metu ji bus nelaisvėje.

Juo daugiau pajėgų mes ir Lietuvos išeivija kitose šaly
se įdėsime į dabartinę demokratijų kovą prieš totalitarines 
diktatūras, kurios kėsinasi pavergti visą pasaulį, juo dau
giau svers lietuvių balsas būsimoje demokratijų konferen
cijoje, kuriai teks spręsti pokarinio atstatymo klausimus.

Amerikos Lietuvių Taryba yra įsitikinusi, kad atsteig- 
tos nepriklausomos Lietuvos valstybinė santvarka bus pa
remta tais demokratybės dėsniais, kurie buvo paskelbti 
1918 m. vasario 16 deklaracijoje ir buvo inkorporuoti į Lie
tuvos Steigiamojo Seimo priimtą Respublikos Konstituciją.

A.L.T. įsakmiai pabrėžia savo gilius siekimus, kad ne
priklausomoje Lietuvoje turės būti patikrintos visiems pi
liečiams asmens ir sąžinės laisvės ir lygios politinės bei pi
lietinės teisės, užtikrinant darbo žmonių gerovę socialinio 
teisingumo įstatymais.

Amerikos Lietuvių Taryba laiko reikalinga jungti į vie
nybę Lietuvos vadavimo darbui visas kūrybines mūsų vi
suomenės pajėgas, tačiau šį darbą pagrindžiant aiškiais 
demokratiniais dėsniais.

Amerikoj ir Azijoj. Ji tuo
met valdė beveik visą pietų 
Ameriką, Meksiką, Vakari
nę dalį Jungt. Amerikos V- 
bių, Filipinų ir kitas salas. 
Saulutė iš tikro švietė Ispa
nijoj ne tik iš dangaus, ne 
vien šventaisiais, garsiais, 
užkariautojais, rašytojais, 
bet neatsiliko mene ir moks
le. Velasquez ir Goya meno 
istorijoj nebus niekad pa
miršti, taip, kaip Italijoj 
Raphaėlis ir Mykolas Ange
las. Salamanko universite
tas įgijo pasaulinio garso 
vardą, kaip Paryžius XIII š.

Kaip ispanai smuko
Tame pražydėjime, ypač 

parsigabendama perdaug 
aukso iš savo surastų ir už
kariautų kolonijų, ji per
daug pralobo. Energinges- 
ni, palikę savo tėvynę, iš
vyko į kolonijas, ištisos 
provincijos ištuštėjo. Gyven
tojai gyvendami pertekliuje 
aptingo darbui. Ir taip Is
panijos garbės saulė pradė
jo leistis. Ją paveržė pra
džioj Prancūzija, o paskiau 
— Anglija, kai 1588 m. Is
panijos Armada — jūrų lai
vynas Anglijos buvo sumuš
tas. Su laiku Ispanija pra
rado visas kolonijas ir liko 
vidutinė valstybė, kuri nie
kuo kitu nebegarsėjo, kaip 
tik bulių kovomis, Madeira 
vynu ir dažnomis revoliuci
jomis. Mūsų laikais ji ne
paprastai išgarsėjo žiauriu 
pilietiniu karu, kuris ją dar 
daugiau nualino. Ne vienas 
šiandien klausia: kaip at
rodo toji šalis, kaip jos at
sistatymas, ar žymu dar 
liekanos revoliucijos ir ar 
„ašis” neturi joje perdaug 
įtakos savo politikai? Ke
lionėje praleidau 3 dienas. 
Nuo Prancūzijos sienos prie 
Viduržemio jūros pravažia
vau iki Portugalijos, susto
damas Barcelonoj ir Madri
de. Trumpai suglaudus pa
tirtus įspūdžius, štai kaip 
atrodo šiandien Ispanija.

Nelengva patekti
Civilinio karo metu buvo 

užginta įžengti į šią Pyrė- 
nėjų šalį. Ant visų užsie
nio pasų būdavo įspaudžia
mi prierašai: „tinka į visas 
šalis, išskyrus Ispaniją.” 
Tai Buvo suprantama, nes 
Tautų Sąjunga tuo norėjo 
užkirsti kelią vadinamiems 
„savanoriams.” Bet ir da
bar, kai nuo pasų tie užra
šai nuskusti, vistiek į Is
paniją nelengva patekti, net 
gi gauti tik pervažiavimo 
vizą. Priežastys gali būti 
keleriopos: apsisaugoti nuo 
suplūdimo pabėgėlių iš ka
riaujančių šalių, apsaugoti 
savo kraštą nuo šnipų, iš
vengti apsunkinimo trauki
nių, nes stinga po karo su
sisiekimo priemonių. Neste
bėtina, kad Šveicarijoj teko 
net 9 savaites laukti vizos, 
nežiūrint, kad buvo telegra
ma pasiųsta. Įvažiavimo ce
remonijos muitinėje irgi var
ginančios. Ypač atjausti rei
kėtų moteris ir mažus vai
kus. Nejuokai eilėje pasto
vėti prie bagažų, pereiti še- 
rengą besiregistruojant pi
nigus ir net kiekvieną čekį 
atskirai. Visa ši ceremoni
ja pareikalauja apie 4-5 va
landas. Išvažiuojant iš Is
panijos šiek tiek trumpiau. 
Nors traukinys į Port Zon, 
pirmąją Ispanijos stotį, at
vyko po pietų, begalėjome 
iškeliauti sekantį ankstų ry
tą. Surasti nakvynę pusiau 
sugriautame miestuke ne
lengva. Jau pačioje stotyje 
buvusio karo liekanos kal- 
ka pakeleiviui apie bombar
davimus, o nusileidus prie 
Viduržemio jūros, ten tarp 
uolų, kur atbėga bangos, 
kur buvo gražūs kurortiniai 
viešbučiai, dabar — likę vien 
griuvėsių mūrai, plytgaliai, 
kur gyveno apie 5,000 gy
ventojų, šiandien beskaito 
tik nepilnus 2,000. Kur ki
ti? — Iškeliavo kitur, kai 
židinys sugriautas ir nėra 
lėšų jo atstatyti. Viešbutė-

PRITARIA VISUOTINIAM SEIS
Pasaulio lietuviai nuo pe

reitų metų skaudžių įvykių 
liko dvasioje labai sužaloti, 
susilpninti. Lietuvos nepri
klausomybės netekimas vi
siems geriems lietuviams 
yra toks smūgis, jog atrodo 
sunku kęsti ir išlaikyti. Mū
sų brolių ir seserų kančios 
Lietuvoje ir visoje Europo
je jaudina mūsų širdis ir 
net svaigina mintis. Kiek
vienas sveikai manantis lie
tuvis ir lietuvė, ar iš Lie
tuvos atvažiavę, ar čia gi
mę, jaučia ko tai labai bran
gaus netekę.

Mes, šioje šalyje gyvenan
tieji lietuviai, turėdami pro
gos mūsų tautą gaivinti, ir 
nors kartą savo klaidas ir 
senus vaidus užmiršę, galė
tume naudingą darbą atlik
ti. Matome, kad mūsų se
nesniosios kartos jėgos yra 
kiek apsilpusios, tad tautos 
gaivinimo, jos gyvybės pa
laikymo darbas turėtų būti 
perimtas jaunosios kartos.

Lietuvos Vyčių 90 kuopa, 
Kearny-Harrison, New Jer
sey, šioms mintims pritarė 
ir nutarė pareikšti viešai.

Kadangi mūsų kuopa pri
taria šventam lietuvių tau
tos gyvybės palaikymo dar-

---- --- ] |
bui; kadangi mūši ftl fĮ F ■ ■ Ii 
supranta, kad L. V III B" 
ganizacija yra seni LI
sipriausia jaunimo or • " ■ ^7 
ei ja; kadangi mūsų V
zacija, kaip nedalys 
litikos vaiduose, g: — ————.---- —
prisidėti vienybei s1 
tautos darbe praves 
kuopa nutarė kreipi 
tuvos Vyčių centro 
prašydama, kad cei 
matytų būdus ir 
visuotinį Amerikos \ 
seimą kurioje nors 
kolonijoje, kurio tik 
tų aptarti mūsų' tai 
vybinius klausimus 
rasti būdus, kad 
veikla būtų vieningi 
tų vien tik Lietuvo 
klausomybės.

Redaguoja Eleonora Bartkev

Mrealie
,tartą girdė
jus karto- 
juelis, mano 
į vandenyno 
je Amerikoje, 
Arba:-Ver

pti į Kanadą, 
L. Vyčių 90 kuop j ten kokiais 

da dar vieną prašyi gkliūtų į tą 
mas turi būti suša .jjneriką. 
visų organizacijų, ^Amerika, 
lietuviškų kolonijų, j - sav: 
atsisakant tų organi f •
asmenų, kurių tiks

nei vieno, kuris 
jęs sulietuvintus 
žodžius, kaip „n 
iti” — ir k.t., t 
prastus Amerikc 
kau nei vienos 
kuri man būtų s 
kalbame lietuviš 
kučiai — tik su

Apsistojusi si 
nakvynės p. Jus 
noje šeimoje, m 
sistebėti, kad tf 
ten gimę, augę, 
patys mokėdami 
cūzų kalbas, sai 
iš pat mažens 
tuviškai. Tokių 
visa eilė. Prieš 
mas tenka su p 
ti galvą. Per t 
nežus mūsų gi 
vių kalba išeivi

Reikalinga
Kalbos Y
Šeima padeda 

muosius tvirtus 
tuviškame aukl

Nors šeimoje 
ma lietuvių k: 
to neužtenka p 
tuvių kalbos ž

Iš tėvų ir is 
jų sužinojau, k 
laiko, montrea 
net kelias lieti 
kieles. Dabar 
priežasčių, nėr 
Nesiimu aiškir 
viena žinau, k; 
vai, lietuvišk 
kaip Montreal 
reikalinga lie 
mokykla priai 
tai. Tai dide 
tai milžiniška

Jei jau nebe 
■ ti didesnio ma 
• lėlės, privatini 
. tys lietuvių '
- daug pagelbėt
- jaunimo, vai!

mui — juos 
atskirose 
Šventai tikiu, 
liečiai tam k 
paremti nepag 
kito.

Sveikintinas 
gražios vilties tėveliai šutei! 

! kartoje. kučiams prog 
zikos. Sutika 
Jokubauskaitę 
goninkauja p 
pijoje. Dauge 
čias piano j 
nos žvaigždui 
moniūtė, tik 
žiaus, o jau 
lėto, akrobati

.'menką.

savo na- 
jpu apie vie- 
•ja, kaip apie

neigti visa, kas gei į. pie 
vių . tautoje ir An nag. 
Tunme pripažint.. K
izmus” — „lietuvis 
demokratizmą.”

L. Vyčii

rwenimas ro-.O*
nepavydėtinas.
Kanados lietu

ms buvo mažai 
• pats jų vei- 
nklus, uždary
simo lietuvių 

žiavimą Kaune žen 
vice-komisaras Šklė v 
reiškė, kad dabar 
neturi bijoti, jog ji Ja 
gintųjų gyvulių n 
kur dėti. Pasak jo, 
dien, socialistinėje v 
je, joks prieauglis nė 
didelis.” Tikra Tiess i 
nų maskolių vis v ^ontreaU! 
prisotinsi! ■

.— Komisarų taryl 
mininko įsakymu, K įa.
Vilniuje atidarė savo ds.
ras maskoliškoji 
uGlav vtercermet. S 
nė turi monopolį 1 •• tj 
patvoriais visus gelt į į u. 
ir grūsti juos Mas. 6
Be minėtos maskolii . 
monės niekas neturi 
supirkinėti geležies į 
Už tai gresia sunkio 
mės, o įmonių vedė; 
asmeniškai atsako, k 
vienas geležgalis nep 
kitiems į rankas.

— Žeimelio apylink dio metalo ap
niukai gegužės pradži žtovė, kurioje 
nebuvo pradėję kult: i Kanados pa
ly- iškaba, ku-

— Kažkokia M. Ra įytį flew Yor- 
nė aprašinėja,’ kaip! 
dabar kirpyklos, tvai 
maskoliškųjų : 
grindais. Ji rašo: ,, 
pros. Nr. 14 yra ki 
kuri labai apsileidusi 
ir tvarkos atžvilgiu, 
džio 17 d. 10 vai.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

kailius. Iš 
greičiausia, 
dešros . . .
miesto vyk-

— „Maisto” bendrovė skel
bia, kad ji perkanti net ir 
šunų bei kačių 
šunų ir kačių, 
bus gaminamos

— Panevėžio
domasis komitetas pradėjo 
leisti savaitinį laikraštį. Jo 
redaktorium paskirtas Abe
lis Kacas.

— „Tarybų Lietuva” skel
bia, kad Raseinių koopera
tyve „Dubysa” pardavinėja
mi sugedę saldainiai, nuo

neišvažiuoja- 
metu nebuvę 
visais forma-

plūgų fabri- 
oficialinėmis

— Vilkaviškio ir Panevė
žio apskrities kalvės, kaip 
skelbia sovietų spauda, ne
galinčios normaliai dirbti, 
nes negaunama geležies. Vil
kaviškio apskritis negaunan
ti miško medžiagos, nes ke
liai pasidarė 
mi, o žiemos 
apsidirbta su 
lumais.

— Rokiškio 
kas „Plūgas,”
žiniomis, negali normaliai 
dirbti, nes, kaip skelbiama, 
„būna atsitikimų, kad fa
brikui siunčiama žaliava ke
lyje užtrunka net iki trijų 
savaičių.” Naujosios Vilnios 
linų fabrikas sausio mėn. 
iš ūkininkų teišspaudė 30 
nuoš. numatytojo linų kie
kio.

— Žiežmarių valsčiaus nau
jakuriams buvę paskirta 2,- 
520 kubinių metrų miško 
medžiagos trobesių statybai. 
Tačiau esant žiemos keliams 
išvežta tiktai 170 kubinių 
metrų, nes valsčiuje 
bolševikėliai tvarkosi 
chanoviškai!

— Per veterinarijos
dytojų ir zootechnikų suva-

sėdį 
sta-

gy-

lis perpildytas, todėl mane 
apnakvydino kaimynystėje, 
privačioj šeimoj suradę kam
barėlį.

K. A. Deksnys.
(Bus daugiau)

lietuvių Tary
ti dalyvauti 
Koncerte, turė- 
atyti Kana-

ūaitoma apie 
i Penki tūks- 
li didelė šaka

•erta visų dė-

"tikresnį vaiz-
Kanados lie-

ntur, lietuviai 
i darbo dirbtu- 
£ Yra ir biz- 
šį savo pramo- 
& Kaip pav. 
• D. Norkeliū-

? parodoje.
Skundžiama

artelii įįonalų stoka, 
i cn • 1 _ v. •,••

gyvena
azio ± < a. jlu vai. .

.v , -.t 5 daugino gra-susisukuoti plaukus .
metų. Buvę du kirpo. m“r 

r • jn vienų ar siūle palaukti (nes
1 t rr t T* -i 1 ‘buvo užimti) trečio k 

kuris ateisiąs po 10 
čių.
pralaukiau ligi 1 v 
min., kol pasirodė tl 
kirpėjas — kirpyklos Į 
jas.”

— Kažkoks Jonas 
nas paskirtas sovietą, 
tuvos komisarų taryto 
mininko pavaduotoju.. 
kiu būdu M. Gedvilą, ^Pa" 
sarų tarybos pirmir 
gavo jau net ketvirt 
vaduotoją.

Bet vietoje 10
Saaža dalis jų 
Kanadą iš Ne- 
1 Lietuvos tik 
metų. Senieji yra laimėjusi 

regiausia at- lų ir prancūz 
lelijos. Tas pa
lamino są- 
J palankios. Be 
Jbir pažvelgsi, 

darbštumas

„Amerikos” Naujo Intertypo Fond
Šią savaitę aukojo:

Kun. Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass. . 
Žilmas .................................................. ..........
Kun. K. Paulionis, Brooklyn, N. Y...........
Kun. J. Lietuvninkas, Baltimore, Md. ... 
Kun. A. Dubinskas, Baltimore, Md.........
Kun. Dr. L. J. Mendelis, Baltimore, Md. 
C. Koules, Brooklyn, N. Y....................
Elena Tarnauskienė, Maspeth, N. Y.......
Frank Milas, Brooklyn, N. Y....................

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvis!
du

Visą buvo 
lydėjo vietin 
ras nuoširdų■r vienas sve-, 

vienas darb- Programos n 
tinai ramiai 

į, . prastu atidui
f ,^u“'|nininkės B.

kų melodijų 
Tiesa, por

ipati buvo p: 
ko j, nesigaili 
ji jautė pul 
mą, įvertinin 

® malonu, kad “ šie mor 
4 linksta prie talP

r vos maloniu 
, t kurie šiand 
įlietuVIŲ kenčia, vien 
•U y?’ .širdys 

tėvynės, sav< 
didesnis džiaugs- meile.
'šeimas, kuriose Toji dar 
Nikiai vartoja tėvų žemės

Nesutikau!kas lietuvišl

lietuvės man I 
* gerą įspūdį, 
■-lankyti namų,] 

^paprastą tvar- 
torg kitos, ne 
ūošai pasišven-

- -
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šaulio lietuviai nuo pe- 
metų skaudžių įvykių 

dvasioje labai sužaloti, 
pninti. Lietuvos nepri- 
lomybės netekimas vi- 
s geriems lietuviams 
:oks smūgis, jog atrodo 
i kęsti ir išlaikyti. Mū
relių ir seserų kančios 
voje ir visoje Europe- 
.udina mūsų širdis ir 
vaigina mintis. Kiek- 
s sveikai manantis lie- 
ir lietuvė, ar iš Lie- 
atvažiavę, ar čia gi- 

lučia ko tai labai bran- 
netekę.
i, šioje šalyje gyvenau- 
ietuviai, turėdami pro- 
lūsų tautą gaivinti, ir 
kartą savo klaidas ir 
vaidus užmiršę, gale- 

naudingą darbą atlik- 
Atome, kad mūsų se
sios kartos jėgos yra 
.psilpusios, tad tautos 
imo, jos gyvybės pa
to darbas turėtų būti 
as jaunosios kartos, 
ivos Vyčių 90 kuopa, 
r-Harrison, New Jer- 
oms mintims pritarė 
irė pareikšti viešai, 
ingi mūsų kuopa pri- 
ventam lietuvių tau
tybės palaikymo dar-

siprit 
cija;

litikU 
prisiiį-l 
taufe'I 

kuopa 
tuvonį 
pratofer 
matjtiį 
visuofea

kolo^l 
tų ųJ 
vybita 
rasti į

Moterį) Gyvenimo Aidai
♦

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė

Minčių Žiupsnelis

Tėvynės meilė turi eiti iš 
širdies ir kraujo. Tėvynės 
meilė pasirodo ir pasireiškia 
tuo, kiek žmogus ar visa 
organizacija yra davę sa
vam kraštui, Kiek jie sa
vo dvasia ir charakteriu pa
jėgus, kiek ir kaip savo 
kraštu jie sielojasi.

Alfa Sušinskas.

M. Pečkauskaitė

AUKLĖJIMAS IR TIKĖJIMAS

s Montrealiečius

Komuniją. Dabar jau bai
gia.

Beveik kiekvienas svar
besnis gyvenimo nuotykis 
duoda progos priminti vai
kui kokią tiesą ir pakelti 
mintis pas Dievą. Pavyz
džiui, mirė koks kaimynas 
— galima pasakyti vaikui, 
kad siela jau atliko Dievo 
teismą ir dabar gal labai 
reikalinga mūsų maldų. Iš
girdo vaikas apie kokią pik
tadarybę — galima nurodyti, 
kaip čia užgauta Dievas ir 
todėl mums reikia būti dar 
geresniems, kad atsilygintu
me nors maža dalele Jam 
patiektojo skausmo.

Susirgo pats vaikas — rei
kia jam priminti, kaip Kris
tus kentėjo ir kaip įsakė 
žmonėms visuomet kantriai 
pasiduoti Dievo valiai. Tuo 
būdu vaikas mokos visur 
pažinti ir matyti Dievo ga
lybę, išmintį ir gerumą, ste
bėtis jais ir juos garbinti.

Ir tai kaip tik ir yra re
ligija, ryšys tarp Dievo ir 
žmogaus. Tikrai religingas 
tikįs žmogus yra ne tas, 
kurs tik kalba poterius, 
vaikščioja į bažnyčią, o šiaip 
jau gyvenime nė kiek ne
atsimena esąs Dievo vaikas.

Tikrai tikįs, pamaldus 
žmogus yra tas, kuris vi
suomet, visur, ką tik be
dirbdamas, jaučiasi pareinąs 
nuo Dievo, jaučiasi esąs 
Dievo siųstas j žemę pildy
ti šventosios Jo valios, ži
noma, toks žmogus irgi mel
džiasi ir vaikščioja į baž
nyčią, nes jis turi išreikšti 
regimu būdu Dievo meilę ir 
pagarbą, kurių pilna jo sie
la. Bet vien pati malda ir 
paviršutinis pamaldumas, be 
tos meilės, ir ryšio, ir atsi
davimo Dievui — yra niekai.

Neužmirškite anksti įdieg
ti į vaiko širdį šveRČiau^ 
sios Paneles meilę ir gar
binimą. Kokią daugybę žmo
nių ta kūdikystėje įsikero
jusi meilė yra apsaugojusi 
nuo pražūties, smarkioms 
vėlybesnio amžiaus pagun
doms užėjus! Kiek ji yra 
išgelbėjusi tokių, kurie jau 
buvo pražuvę!

Gegužės mėnesyje visuo-. 
met padarykite altorėlį ir 
raginkite vaikus puošti. 
Kiekvieną vakarą susirinku
sios savo būrelį, garbinkite 
Mariją. Mažesnių vaikų ne
verskite dalyvauti visose pa
maldose, nes jos jiems dar 
per ilgos. Jei jie patys no
ri — nekliudykite.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Kaip reikia aiškinti, tegu 

parodo šis pavyzdys. Imki
me penktąjį prašymą: „At
leisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame sa
vo kaltininkams.” Sakoma 
taip: „Juzė tave vakar mu
šė. Jis tave nuskriaudė. Čia 
yra jo kaltė, jis yra tavo 
kaltininkas, kol tu jam at
leisi. Bet tu neseniai jam 
pamelavai, juk nebeatsime
ni? čia tu negerai pasiel
gei, užrūstinai Dievą, čia 
yra tavo kaltė. Jei tu neat
leisi Juzei, tai Dievas ne
atleis tau. Taigi, nepyk ant 
Juzės, atleisk jam kuogrei- 
čiausiai ir tuomet paprašy
sime Dievą: „atleisk mums 
mūsų kaltes...” Taip rei
kia paaiškinti kiekvieną da
lį, imant pavyzdžius iš pa
ties vaiko gyvenimo. Tuo
met jis tikrai jas supras 
ir atjaus ir netarškės kil
niosios maldos, lyg koks 
varnėnas arba papūga.

Reikia žiūrėti, kad, kal
bėdamas poterius, vaikas ge
rai ištartų kiekvieną žodį 
ir neskubėtų. Skubant, pro
tui ir vaizduotei nėra laiko 
darbuotis ir vaikas taria po
terių žodžius, lyg mašina. 
Vienas aiškiai ir palengva 
sukalbėtas „Tėve mūsų” yra 
daugiau vertas už dešimtį 
skubiai atitarškėtų. *

Vaikui paaugus, motina 
tenuveda jį į bažnyčią, pir
mą kartą geriausia ne pa
maldų laiku. Tegu parodo 
jam tenai šį ir tą, paaiš
kina kam yra toks daiktas 
ir kartu su juo pasimel
džia. 'Paskui paimkite jį į 
pamaldas, tik, kaip jau sa
kyta, nelaikykite ilgai baž
nyčioje, daugiausia tik per 
vienas mišias.

Jei vaikas šventadienį lie
ka namie, tai rūpinkitės, kad 
jis sumos metu pasimelstų. 
Bet ir be visų tų paskirtu 
laiku kalbamųjų poterių, rei
kia vaiko sielą dažnai kreip
ti prie Dievo.

Palaimintosios Katarinos 
Emerichaitės tėvas, eidamas 
dirbti į lauką, dažnai im
davęs drauge tą savo duk
relę. Atėjęs. į vietą, jis vi
suomet atsiklaupdavęs kar
tu su Ja trumpai valandė
lei, prieš pradėdamas darbą. 
Jei tuo metu artimoje baž
nyčioje būdavo laikomos 
mišios, tėvas beardamas daž- 
dažnai primindavęs vaikui: 
— Dabar yra pakėlimas. 
Dabar kunigas priima šv.

Nuoširdi Padėka
Dainininkės B. Darlys ir 

savo vardu tariu širdingą 
padėkos žodį Kanados Liet. 
Tarybai, rašytojai Marijai 
Aukštaitei ir visai jos šei
mai už nuoširdų priėmimą. 
Dėkojame už vaišes Navi- 
kevičiams, Juškevičiams, Ar
lauskams, Navickui, Vaišno
rai, Pundžiams, Vilkaičiams, 
Bakanui, Marozienei, Lazow- 
skams, žižiūnams ir visiems 
taip daug nuoširdumo paro- 
džiusiems.

Širdingiausias ačiū Mari
jai Aukštaitei ir p. S. Pun- 
džiuvienei už puikias gėles.

Nuoširdžiai dėkoju moky
tojui P. Tautkui už suteik
tą visokeriopą pagalbą, man 
renkant „Amerikos” prenu
meratas.

Visų taip malonus priėmi
mas liko įamžintas mūsų 
atsiminimuose.

Be meilės nėra pažangos, 
nėra prakilnumo, nėra val
džios, nėra karalystės, be 
meilės pačiam gyvenime sto
ka yra gyvumo.nei vieno, kuris būtų varto

jęs sulietuvintus angliškus 
žodžius, kaip „runiti,” ,,mix- 
iti” — ir k.t., taip labai į- 
prastus Amerikoje. Nesuti
kau nei vienos motinėlės, 
kuri man būtų sakiusi:- Mes 
kalbame lietuviškai, bet vai
kučiai — tik supranta . . .

Apsistojusi su p. Darlys 
nakvynės p. Juškevičių jau
noje šeimoje, negalėjom at
sistebėti, kad tėvai, būdami 
ten gimę, augę, mokslus ėję, 
patys mokėdami anglų, pran
cūzų kalbas, savo mažuosius 
iš pat mažens moko tik lie
tuviškai. Tokių šeimų yra 
visa eilė. Prieš tokias šei
mas tenka su pagarba lenk
ti galvą. Per tokias šeimas 
nežus mūsų gražioji lietu
vių kalba išeivių tarpe.

ivoje ne kartą girdė- 
senus tėvelius karto- 

veikla'įg.— Mano sūnelis, mano 
va le irgi už vandenyno 

klausima, bet ne Amerikoje, 
L ^madoje. Arba: — Ver

da dar - s išvažiuoti į Kanadą, 
.‘ eliau iš ten kokiais 

keliais pakliūtų į tą 
šalį — Ameriką.

g Kanada su Amerika, 
Įu kūdikiai savo na- 
ttuo tarpu apie vie- 

r skamba, kaip apie 
kunigaikštytę, o apie 
aip suvargusią naš- 

, Tad daugeliui ir Ka- 
’ ^lietuvių gyvenimas ro- 

yisai nepavydėtinas, 
kada Kanados lietu- 
venimas buvo mažai 
įnomas, pats jų vei- 
labai kuklus, uždary- 
lo platesnio lietuvių 
0. A

realis—Ne Visa

nu- 
ir užsiprenumeruo- 
Amerika” dabar yra 
pavergtųjų brolių,

mas fe. 
visų fe 
lietuvį

asmenų 
neigti fe 
vių ta 
Turime 
„izmta

PAVERGTOJE If
laisto” bendrovė skel
ti ji perkanti net ir 
ei kačių kailius. Iš 
’ kačių, greičiausia, 
ninamos dešros ...

nevėžio miesto vyk- 
komitetas pradėjo 

.vaitinį laikraštį. Jo 
num paskirtas Abe- 
is.
arybų Lietuva” skel- 
1 Raseinių koopera- 
'ubysa” pardavinėja- 
idę saldainiai, nuo 
alima susirgtį. Ko- Į: 
<je\nesą druskos. 
Aka.visk.io ir Panevė- 
skrities kalvės, kaip 
i sovietų spauda, ne- 
ios normaliai dirbti, 
igaunama geležies. Vil- 
cio apskritis negaunan- 
iko medžiagos, nes ke- 
pasidarė neišvažiuoja- 
> žiemos metu nebuvę 
irbta su visais forma
ts.
Rokiškio plūgų fabri- 
„Plūgas,” oficialinėmis 
mis, negali normaliai 
i, nes, kaip skelbiama, 
a atsitikimų, kad fa
il siunčiama žaliava ke- 
užtrunka net iki trijų 
ičių.” Naujosios Vilnios 
fabrikas sausio mėn. 

.kininkų teišspaudė 30 

.. numatytojo linų kie-

V • • Alziavuną i. 
vice-koc 
reiškė, b 
neturi f Knmrla 
gintųjų ivanaaa 
kur dėtildos Lietuvių Tary- 
dien, sdakvietimu dalyvauti 
je, joks r 
didelis." pgą pamatyti Kana- 
nų mask idmiestį 
prisotins’

T? K°- — tai didelė šaka 
miniuko į įetuvių tautos ka- 
Vilniuje i icurį verta visų de
ras iRnegali būti pamirš- 

nė turi 
patvoriai

d. Koncerte, turė-

Montrealą, 
i priskaitoma apie 
etuvių. Penki tūks- 

■ ■— tai didelė šaka

Montrealis, tai ne 
nada, bet jame gali- 
daryti tikresnį vaiz- 
pačią Kanados lie-Be minė: 

monės ę yvenimo būklę, 
supirkta. įr kitur, lietuviai 
Už tai f na į§ darbo dirbtu- 
mės, o f saigose. Yra ir biz- 
asmenišb ;urinčių savo pramo- 
vienas $ 'btuvėles. Kaip pav. 
kitiemsi

—Ž®

minkai gK
1 ‘ uai y L<X JLVCAJLJLCXV4.V7O

le uvo p didžiulė iškaba, ku- 
lų.

:aičių, D. Norkeliū-
I. Šarkio metalo ap-

dirbtuvė, kurioje
.daryta Kanados pa-

) matyti New Yor- 
ulinėje parodoje.

ir nusiskundžiama 
profesionalų stoka,

- 1. ' ne aprt.
dabar to
maskoliit yra gražįos vilties

Žiežmarių valsčiaus nau- 
iriams buvę paskirta 2,- 

kubinių metrų miško 
ižiagos trobesių statybai, 
iau esant žiemos keliams 
ižta tiktai 170 kūbinh 
:rų, nes valsčiuje sėd. 
sevikėliai tvarkosi sta- 
.noviškai!
— Per veterinarijos gy- 
:ojų ir zootechnikų šuva-

grindai;.
iros. Ni.
turi toto
ir tvarto

11 tuvių

įčioje

iziai
labai

susišilto:

kartoje.

Gyvena 
džiugino gra- 
įsigyvenimas. 

yra vienų ar 
savininkai.5 JM 

namų
siūlė f pu nemaža dalis jų 

o į Kanadą iš Ne- 
omos Lietuvos tik 

Senieji 
;ai — daugiausia at-

buvo ta-
kuris £
čių. 0-15 metų.
pralauki
min.. to iš Anglijos. Tas pa-
kirpėjfi'

r jas." 'ana palankios.

perpildytas, todėl mane 
nakvydino kaimynystėje, 
ivačioj šeimoj suradę kam-

ad įsigyvenimo są-
- '’ . Be 

ūrint kur pažvelgsi, 
lietuvio darbštumas 

tuvosto.s taupumas. Tą pa- 
rtina ne vienas sve- 
s, ne vienas darb-

K. A. Deksnys.
(Bus daugiau)

kiu biJ 
sarųtį

i

„Amerikos” Naujo W
Šią savaitę aukojo:

Cun. Pr. Juškaitis, Cambridge, 
iilmas ........................................—
<un. K. Paulionis, Brooklyn, N. Y -"' 
Kun. J. Lietuvninkas, Baltimore, $ 
Kun. A. Dubinskas, Baltimore, Md- 
Kun. Dr. L. J. Mendelis, Baltimore,^! 

C. Koules, Brooklyn, N. Y. —-č 
Elena Tarnauskienė, Maspeth, NT' |i 

Frank Milas, Brooklyn, N. Y.

lylėsiu nepasakiusi,
ntrealo
labai
ko aplankyti namų,
,ndi nepaprastą tvar
dą,
inų ruošai pasišven- 
ienomis dirba. Ir iš
kaip malonu, kad 
širdis linksta prie

s gražu!

niršta Lietu viii 
Kalbos’ o[dar didesnis džiaugs-

|tyti šeimas, kuriose
i puikiai vartoja 

Į kalbą. Nesutikau

lietuves man 
gerą įspūdį.

nors kitos, ne

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

vieno atsilankiusiojo mon- 
trealiečio veide, kai gimta
jame krašte sukurta liau
dies dainelė palietė jų šir
dies stygas.

Montrealiečiai labai daug 
nuoširdumo parodė įsigyda
mi atskirus „Amerikos 
merius 
darni, 
balsas
kurie negali laisvai pratar
ti žodžio; ji — stiprus gink
las už pavergtos tėvynės 
išlaisvinimą.

Dėl Kanados Lietu- 
viii Tarybos

Kanados Lietuvių Tarybos 
veikla tik prasidėjo. Pra
džia labai graži. Tikslas yra 
vienas kilniausių: vienyti vi
sų lietuvių jėgas bendram 
darbui pavergtai Lietuvai iš
laisvinti.

Ir šiam kilniam tikslui^ 
šiuo momentu negalima tu
rėti dviejų nuomonių. Dar
bas skubiai reikalingas. Rei
kalingas ne vien Kanados

Kalbos Mokykla
šeima padeda kūdikiui pir-j lietuviams> vjso pasau_

muosius tvirtus pamatus lie
tuviškame auklėjime.

Nors šeimoje ir vartoja
ma lietuvių kalba, vis tik 
to neužtenka 
tuvių kalbos

Iš tėvų ir 
pų sužinojau, 
laiko, montrealiečiai turėjo 
net kelias lietuviškas moky
klėles. Dabar, dėl įvairių 
priežasčių, nėra nei vienos. 
Nesiimu aiškinti kodėl. Tik 
viena žinau, kad tokiai gy
vai, lietuviškai 
kaip Montrealas, verktinai 
reikalinga lietuvių kalbos 
mokykla priaugančiai kar
tai. Tai didelis trūkumas, 
tai milžiniška tautai žala.

Jei jau nebegalima įsteig
ti didesnio maštabo mokyk
lėlės, privatiniai, skrajojan
tys lietuvių kalbos kursai 
daug pagelbėtų. Didesniam 
jaunimo, vaikučių patogu
mui — juos galima turėti 
atskirose miesto dalyse. 
Šventai tikiu, kad montrea
liečiai tam kilniam tikslui 
paremti nepagailėtų cento ir 
kito.

Sveikintinas dalykas, kad 
tėveliai suteikia savo vai
kučiams progos išmokti mu
zikos. Sutikau jaunutę A. 
Jokubauskaitę, kuri jau var- 
goninkauja prancūzų para
pijoje. Daugelis ima priva
čias piano pamokas, 
nos žvaigždutė — Rūta 
moniūtė, tik 5 metų 
žiaus, o jau daug žada ba
leto, akrobatikos mene, 
yra laimėjusi dovanas ang
lų ir prancūzų teatruose.

pilnesniam lie- 
žinojimui.
iš vaikučių lū- 
kad prieš kiek

kolonijai,

Sce-
Kil-
am-

Jau

dimias
Visą buvojimo laiką mus 

lydėjo vietinių lietuvių tik
ras nuoširdumas. Koncerto 
programos metu visi stebė
tinai ramiai laikėsi, nepa
prastu atidumu klausėsi dai
nininkės B. Darlys lietuviš
kų melodijų.

Tiesa, ponia B. Darlys ir 
pati buvo pakilusioj nuotai
koj, nesigailėjo dainų, — nes 
ji jautė publikos nuoširdu
mą, įvertinimą. Pati sakėsi: 
— Šie montrealiečiai man 
taip gyvai primena Lietu
vos malonius lietuvius, tuos, 
kurie šiandien taip daug 
kenčia, vien todėl, kad jų 
visų širdys plakė brangia 
tėvynės, savo kalbos, žmonių 
meile.

Toji dar gyva liepsnelė: 
tėvų žemės meilės ir visko, 
kas lietuviška, spindėjo kiek-

Laikas — vagis, kurs ty
liai prie mūsų priselina, ir 
pavaidinęs nuolankų tarną, 
atsisveikindamas nusineša 
visus mūsų turtus ir drau
gus.

Mūsų darbai, kad ir ge
riausi — jei jie atliekami be 
Dievo meilės, be jokios min
ties dėl antgamtinio gyve
nimo, tai yra lyg parašyti 
ir išsiųsti laiškai be adresų. 
Argi laiškas nueis kur be 
adreso? Aišku, kad ne.

A. Aleksandravičius.

lio laisviems Lietuvos vai
kams. Kalbėti — daug kal
bama, rašyti — daug rašoma. 
Bet kur praktiškas veiki
mas, darbas?! Vagos dar 
siauros, išsijudinimas visur 
menkas. Didelio entuziazmo 
nėra.

Tad tiems, kurie jau ima
si darbo, veikimo nereiktų 
kliudyti dėl asmeniškumų, 
kritikuoti dėl garbėtroškos. 
Kas tikrai dirba ir apie 
darbą galvoja, tas neturi 
laiko kitų darbus kritikuo
ti, bet, kiek gali, pats pa
gelbsti.

Lietuvoj ašarų ir kraujo 
upeliai kasdien didėja, o 
mes susmulkėję dėl menkų 
dulkelių nesusikalbame. Kaip 
tai skaudu.

Kanados Lietuvių Tarybos 
kelias sunkus, nepraskintas. 
Vardan kenčiančios Lietuvos 
atsiras ištvermingų jėgų. 
Nereikia nusiminti.

Sveikinu ir linkiu ištver
mės kilniame Lietuvos va
davimo darbe.

Pats Montrealo miestas 
man labai gyvai priminė mū
sų brangią sostinę — sene
lį Vilnių. Tie seni Montrea
lo pastatai, tos skaitlingos 
bažnyčios turėjo kažką ben
dro. O žiūrint į tą baltą 
kryžių Montrealo kalne, vai
denosi Trijų Kryžių Kalnas 
Vilniuje, kur pavergtas lie
tuvis tiesė savo maldingas 
rankas, ties kuriais jo išvar
ginta širdis guodėsi, laukė 
laisvės, laukė švelnios Ne
priklausomos „ Lietuvqs ran
kos.

Pagaliau sugaudė džiaugs
mingai Vilniaus ir visų Lie
tuvos bažnyčių varpai. Nu
švito veidai. Brolis ištiesė 
broliui ranką. Tik akimirks
niui, tik minutėlei. . . Vėl 
tėvų kraštas skaudžioj ver
gijoj. Vėl paniekinta, nau
ju skausmu plakanti lietu
vio širdis maldauja pagal
bos.

Pravirko mano širdis ste
buklingoj Šv. Juozapo baž
nyčioj. Iš lūpų veržėsi mal
dų vainikas už kenčiančius 
lietuvius, už pavergtą Lie
tuvą. E. B.

Dažnai mes su žiburiu ieš
kome kilnaširdžių žmonių, 
rausiames viduramžių isto
rijoje jų ieškodami, ieškome 
jų kitų kraštų žmonių gy
venime, o čia pat savo pa
nosėje jų nematome, nors 
kasdien juos sutinkame.

A. L.

Vedybos santuoka yra 
kiekvienos kultūros pradžia 
ir ir viršūnė. Ji švelnina 
laukinį žmogų, o kultūrin
gam yra geriausia proga 
savo švelnumui parodyti. Ji 
privalo būti nesuardoma, nes 
duoda tiek daug laimės, kad 
vieno kito žmogaus nelaimė 
yra prieš tai niekis.

F. W. Foersteris.

Seimininkėms
Kaip mes valgome?

Pirmiausia atsimename, 
kad valgome tyliai, o tokių, 
kurie garsiai traukia j sa
ve sriubą pasitaiko visuo
se sluoksniuose. Tai didžiau
sia klaida, kuria dažnai į- 
žendžiame mandagumą prie 
stalo.

Turime valgyti sumauto
mis lūpomis, ne čiaukšno- 
dami. Prie stalo sėdime tie
siai, bet ne sulinkę visu 
svoriu į priekį. Kūnas ne
privalo liesti stalą; stalo 
prisiliečiame tik rankomis.

Su valgymo įrankiais ir 
indais apsieiname tyliai: 
jais nebarškiname, nemėto
me, rankomis nemosikuoja
me, ramiai valgome. Su ša
kutėmis ir peiliais nežai
džiame, duonos į kamuoliu
kus nevoliojame. Reikia mo
kėti įrankius tinkamai var
toti. Pasitaiko, kad šauku- 
tei tenka perdaug darbo. 
Paprastai šakutė turi bū
ti kairėj rankoj, o peilis 
dešinėj ir ant šakutės vis
ką užstumiame peiliu.

Bet pasitaiko, kad valgis 
lėkštėje supiaustomas, pei
lis padedamas, šakutė per
keliama į dešinę ranką. Ko
dėl duonos gabaliukas nega
li atstoti šakutės? Todėl, 
kad pirštai sumirksta į pa

dažą, susitepa; labai nehi
gieniška, nešvaru. Kitiems 
iš šalies žiūrint vaizdas ne
koks — koktu darosi, ape
titas gali nebetarnauti.

Pavartojus, šaukutę ir 
peilį nemeskime kaip pasi
taikė, bet padėkime ant lėk
štės tyliai. Jei po pietų sta
las atrodo netvarkingai, vis
kas išmėtyta, tai liudija 
apie didelį šeimininkės ir 
visų šeimos narių nerūpes
tingumą ir didelį netvar
kingumą. Tenka pripažin
ti, kad yra nemažai šeimi
ninkių, kurios į tai visai 
jokios domės nekreipia. Ar 
nevertėtų pagalvoti ir grįž
ti prie didesnio tvarkingu
mo? Netvarka neigiamai at
siliepia į visos šeimos auk
lėjimą,

Barščiai
Skanūs barščiai galima 

turėti iš burokų raugalo, 
kuris pagaminamas šitaip: 
nulupti, apiplauti, į gaba
liukus supiaustyti burokai 
sudėti moliniame inde, už
pilti drungnu vandeniu ir 
pastatyti šiltoje vietoje. Ke
lioms dienoms praslinkus, 
raugalas galima vartoti. No
rint ilgesniam laikui jo tu
rėti, puodas su juo reikia 
pastatyti į šaltą vietą. Rau
galo kiek paėmus, reikia pa-

pildyti šiltu vandeniu. Nuo 
to burokai negenda ir gali 
išstovėti kelias savaites.

Barščiai verdami: virti 
sriuba iš jautienos su kiau
liena, nugraibyti putos, įdė
ti keli džiovinti baravykai, 
2 svogūnai, kminų, pipirų, 
druskos, bobų lapų. Kai mė
sa išvirs, dapilti burokų rau
galo, tiek, kad barščiai ne
būtų perdaug rūgštūs, pa
virinti viskas kartu. Virinti 
neperilgiausiai, nes barščiai 
pames gerą skonį ir spal
vą. Jei barščiai būtų ma
žai raudoni, tai reikia sutar
kuoti žalias burokas, įdėti į 
koštuvą, per jį perpilti barš
čiai.

Ausiukės prie barščių
Sumalti virta jautiena, ga

baliukas lašinių, keli virti 
grybai. Pridėti truputis trin
to pyrago, druskos, pipirų, 
įmaišyti 2 kiaušiniai, svies
te pakepintas ir supiausty- 
tas svogūnas.

2 puodukai miltų sumin- 
kyti su kiaušiniu, vandeniu, 
druska į nekietą, liuosą teš
lą. Iškočiojus supiaustyti 
juostomis, o juostos įstri
žais gabaliukais. Ant jų pa
dėti truputis kamšalo, su
dėti pusiau, kaip skarelė, 
kraštus užspausti, o du il
gesnius kampus suvienyti. 
Tuomet tešla bus panaši į 
ausiukę. Įmesti į verdantį 
vandenį, ir kaip išplauks 
ant vandens paviršiaus, bus 
išvirtos. Galima dar apke
pinti skauradoje.

Meduolėliai
% svaro medaus,

1 svaras cukraus, 
% svaro migdolų, 
Va svaro riešutų,

2 svarai miltų,
2 šaukštukai cinamono,
2 šaukštukai maltų gvaiz- 

dikėlių,
3 šaukštukai kepamų mil

telių,
2 šaukštukai vanilos,
2 šaukštukai nutarkuotos 

citrinos žievės.

Nuluptus migdolus ir rie
šutus sukapoti, sumaišyti 
su cinamonu, gvaizdikėliais, 
citrinos žieve ir miltais. 
Cukrų su medumi šildyti 
taip ilgai, kol cukrus iš
tirps. Šiltą mišinį pilti ant 
sumaišytų miltų. Viską ge
rai išmaišyti. Masei atau
šus, sudėti kepami milteliai, 
ir ant lentos minkyti su mil
tais, kol tešla nebelips ir 
duosis kočioti. Iškočiojus — 
forma išspausdinėti pyragai
čius ir kepti ant sviestu 
išteptos skardos, kol pasi
darys šviesiai rudi. Dar šil
tus meduolius peilio pagal
ba nuimti nuo skardos ir 
ir laikyti dėžėj. Jie pigūs ir 
skanūs.

Arbatos Pyragaičiai 
l1/^ svaro miltų,

% svaro sviesto,
2 kiaušiniai,

y8 svaro cukraus,
5 šaukštai vandens.
Ištrinti sviestą su cukru

mi, įmaišyti kiaušiniai, pri
dėti kepamus miltelius su 
miltais, kiek vandens. Vis
ką suminkius tešlon — iško
čioti, vyno stikliuku išspau- 
dinėti apskritas plokšteles. 
Šakute įspausti lygius įdubi
mus ir taukuose kepti, kol 
pasidarys gražiai geltonos.

Juoktis Sveika

Paminklinis Medis
— Vakar pirmusyk buvau 

susibarusi su vyru. Kai su
sitaikėm, nuėjom į sodą ir 
tam įvykiui prisiminti pa
sodinome medelį.

— Puiki mintis! Jeigu mes 
su vyru taip būtume darę, 
būtumėm jau nemažą miš
kelį pasodinę.

Neaiškus Juokas
Lėktuvas buvo iškilęs į 

padanges net 5,000 pėdų, 
kuomet vairuotojas pradėjo 
histeriškai juoktis. Keleivis, 
negalėdamas tokio juoko su
prasti, paklausė:

— Dėlko gi tamsta taip 
juokies?

— Aš pagalvojau, ką sa
kys pamišėlių namo sargas, 
kaip sužinos, kad aš pabė
gau, — atsakė vairuotojas.

Tiesa
— Jonai,- ar tu nežinai, 

kad moterei — vairuojančiai 
automobilį reikia užleisti 
pusę kelio?

— Užleist užleisčiau, jei 
žinočiau kuria puse ji nori 
važiuoti, — atsakė draugas.
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Iš TOUAD IR IŠ TOLI

Ha r r i son-Kea rny, 
New Jersey

Šv. Vardo dr-jos susirin
kimas įvyko gegužės 12 d. 
savo salėje.
mai priimti. Draugijos rei
kalai tvarkingai vedami. 
Perskaitytas Marianapolio 
kolegijos vadovybės laiškas, 
kuriame prašoma aukos Kal
varijų statybai. Laiškas pri
imtas ir vieningai nutarta 
paaukoti iš draugijos iždo 
vienai stočiai įrengti — 500 
dol. Tai bus amžinas pa
minklas.

L. Vyčių 90 kuopa iškėlė 
sumanymą šaukti visuotinį 
Amerikos lietuvių seimą, ku
riame dalyvautų visi lietu
viai, išskyrus tuos, kurie 
nepritaria nepriklausomai 
Lietuvai. Susirinkimas pri
tarė ir valdybai pavesta pa
rūpinti atitinkama rezoliuci
ja, kuri pasiųstina „Ameri
kos” redakcijai.

Susirinkimui v a d o v a vo 
pirm. K. Nakrošius. Nariai 
dalyvavo visu 100 nuoš.

Visi praneši-

Gegužės 9 d. Kat. Susiv. 
165 kuopa suruošė judomų 
paveikslų vakarą. Rodė bro
liai Motuzai. Paveikslai vi
siems patiko ir pageidauta 
dar kartą juos pamatyti.

J. Stasilionis.

Waterbury, Conn

Sidabrinis Jubiliejus
Vietinės L. Vyčių 7-tos 

kuopos 25 metų gyvavimo 
sukaktis iškilmingai paminė
ta Motinų Dienos šventėje. 
Kyto- iškilmes sudarė Šv. 
Mišios ir bendri pusryčiai. 
Dalyvavo vyčiai, Šv. Jėzaus 
Vardo draugija, choras, so- 
dalietės ir jų brangiosios 
viešnios motinėlės. Atitin
kamas kalbas pasakė vyčių 
dvasios vadas kun. B. Gau- 
ronskas, vyčių garbės na
rys komp. A. Aleksis. J. 
Jenušaitis, A. Jerusevičius,

M. Andrikytė, P. Saldukas,
D. Gudiškytė ir P. Kau- 
neckis. Pagrindinis kalbėto
jas buvo iš pietinės Ame
rikos svečias kun. P. Ra- 
gažinskas, kuris Brazilijos 
liet, jaunimo vardu nuošir
džiai pasveikino vyčius - 
choristus sidabrinio jubilie
jaus proga ir ragino visuo
met nenuilstančiai dirbti bei 
siekti gražaus vyčių idealo
— „Dievui ir Tėvynei.”

7 vai. vak. įvyko 18 me
tinis Motinų Dienos pager
bimo koncertas - teatras, vad. 
komp. A. Aleksiui. Kleb. 
kun. J. Valantiejus pasakė 
gražią įžangos bei pasveiki
nimo kalbą, o svečias kun. 
P. Ragažinskas įdomiai pa
kalbėjo apie Brazilijos lie
tuvius ir jų veikimą. Kon
certinę programos dalį šau
niai išpildė J. Lušaitė, A. 
Ulinskas, D. Markiūtė, C. 
Smolskytė, K. Jegėlytė, S. 
Sapranienė, jaunamečių mer
gaičių ansamblis ir didysis 
mišrus choras.

Muzikos talentus parodė 
jaunutės O. Dulskytė, L 
Drevinskaitė, L. Valinčiūtė,
E. Padaigytė, E. Karvelytė, 
M. Grinčiūnaitė, G. Nekro- 
šiūtė ir P. Bogušas. Pui
kiai pasirodė ir muzikantai
— par. skudučių benas, vad. 
John W. Stokes ir akordio- 
nistas E. Digimas.

Scenoje suvaidinta 4 ak
tų veikalas „Motinos širdis.” 
Rimtesnes roles simpatingai 
vaidino A. Kanapkienė, J. 
Januša, A. Grėbliūnaitė, E. 
Jenušaitis, D. Gudiškytė ir 
T. Vyšniauskas.
kams patiko jauni meilužiai 
A. Jerusevičius- ir C. Smols
kytė. O pamatę J. Jenušai- 
tį, M. Andrikytę ir V. Ur
boną, visi pamiršo visus rū
pesčius ir vargelius. Buvo 
labai daug gardaus juoko. 
Publikai vaidinimas labai 
patiko — tą liudijo gausin
gi, net triukšmingi aplodis
mentai. Po programos sekė 
smagūs šokiai prie E. Di- 
gimo orkestro.

Atsilankė apie 600 žmo
nių. Rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja gerb. dvasiškijai ir 
brangiajai visuomenei už 
taip gražią bei didelę jau
nimo darbuotei paramą. Kal
bos nesakė, bet dalyvavo ir 
jaunasis vikaras, ypač jau
nimo labai mėgiamas, kun. 
A. Čebatorius. Buvo atvykę 
svečių ir iš toliau — O. Ša- 
liūnienė ir dukrelė Silvija 
iš Kingston, Pa., Bilijonai 
ir Klimai iš Terryville, Ka- 
rinauskai iš New Britain, 
Aleksandravičiai iš Torring
ton ir daugelis kitų iš apy
linkės miestų.

Motinėlės pagerbtos ir vy
čių jubiliejus paminėtas. 
Nuotaika buvo jauki ir links
ma. Tegyvuoja mūs jauni
mas. Valio jų gerieji tė
veliai ir vadai. Lyra.

Novenos pamaldas daž
niausiai veda kun. Ant. Ka- 
ružiškis, nebent kartais už
suka svečias kunigas arba 
misijonierius, tada maloniai 
pakviečia 
pritaikytų 
mokslėlių. 
mokslėlius 
konas kun. Kazim. Žvirblis. 
Angliškos pamaldos prade
damos 7 vai. vai., o lietu
vių kalba vedamos pamal
dos tuojaus po angliškų. 
Duok Dieve, kad greitai bū
tų išklausytos šių nuošir
džiai besimeldžiančių prie 
Šv. Antano maldos!

K. Čiulba.

svečią pasakyti 
pamaldoms pa- 
Geg. 13 d. pa- 

pasakė dominin-

dalietės gegužės karalaite 
išrinko J. Radzevičiūtę. Vi
sos mergaitės atitinkamai 
buvo apsirengusios ir ėjo 
giedodamos Marijos giesmes. 
Kleb. kun. S. Stonis pasakė 
atitinkamą pamokslą. Vi
siems procesija sudarė gi
laus įspūdžio. Garbė soda- 
lietėms už tai.

Pagerbė kleboną
Rožančiaus draugija savo 

klebono kun. S. Stonio var
do dieną užprašė šv. Mišias 
klebono intencijai. Visos na
rės išklausė mišias ir dau
gelis jų priėmė Komuniją. 
Gražu, kad savo dvasios va
dus gerbia.

busu. Pasakytos kalbos, a- 
titinkamai paminėta „Esu 
amerikietis diena.” Oras la
bai palankus, dvelkė malo
nus vėjelis, niekam neteko 
prakaito braukti nuo veido. 
Visi didingai jautė, kad Die
vas suteiks skaisčią laisve 
brangiajai Lietuvai. Tikime, 
kad Tėvynei sužibės laisvės 
saulė, skolindama mūsų pri
gimtos bažnyčios keturiems 
bokštams Evangelijos spin
dulius. Suspindės auksiniai 
obuoliai prie kryžių, skleis
dami nepaprastos šviesos 
spindulius visai Europai.

Romanti-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Taip nerangiai įsivėlęs į girios vagystę ir negar

bingą susirėmimą su ponais, Andrius buvo labai su
sikrimtęs. Jo riteriška savimeilė degte degė dėl 
tokio negarbingo įvykio. Andrius turėjo daug ri
teriško pojūdžio. Jo, mat, būta „klasinio.” Jau bu
vo bebaigiąs gimnaziją, kai užėjusi 1905 metų re
voliucija įvėlė jį į netikėtą įvykių sūkurį. Visa stu
dentija tada buvo sujudusi, neatsiliko nuo kitų ir 
Andrius Stuobrys. Ne tik neatsiliko, bet buvo vie
nas iš karštesniųjų vadų. Vienam masiniam su
sirinkime žandarai mėgino išsklaidyti susirinkusius 
žmones. Buvo susišaudymų. Šaudė kiti, šovė ii’ 
Andrius. Krito negyvas žadarų viršininkas, senis 
Pomadinas, mūsų pažįstamo Pomadino tėvas. Kas 
jį nukovė, Andrius iki šiai dienai negalėtų pasaky
ti, bet tikrai žinojo, kad jo revolverio kulka pra
švilpė pro šalį, mes jis taikė tik į orą. Andrius, 
kad ir labiausiai įsikarščiavęs, negalėtų taikyt į 
žmogų, nebent savo gyvybei apginti. Bet jis drau
ge su kitais buvo kaltinamas Pomadino nužudyme. 
Keletą studentų suėmė ir pakorė, jam pasisekė pa
sprukti. Ilgai slapstėsi po miškus ir pelkes, kol 
revoliucijos aidai nurimo. Paskui grįžo pas tėvus ir 
čia dirbo kaip paprastas bernas. Nieks nė neįtarė, 
kad tas nudriskęs Stuobrių Andrius yra buvęs re
voliucijonierius. Vaišmantas su Bitinu šį tą žinojo, 
bet gerai paslaptį užlaikė. Viskas, rodos, klojosi 
gerai. Ir štai įvyko tas kvailas susirėmimas gi
rioje. Iš to gali išeiti labai rimtų pasekmių.

Išėjęs į laukus, Andrius neva pjovė šieną, bet dau
giau svarstė nemalonią savo padėtį. Staiga iš
girdo arklio kanopų garsus. Pakėlęs akis, pama
tė raitelį jojant tiesiog į jį. Norėjo jau sprukti į 
netolimą alksnyną, bet, geriau įsižiūrėjęs, paste
bėjo, kad tasai baisus raitelis tai tik mergina. Tur 
būt, nori pasiklaust kelio. Andrius, atsitiesęs nuo 
darbo, laukė, ką ji pasakys. Buvo tai puošni pa
naitė, ant gražaus, išlavinto žirgo. Veidas lyg pa
žįstamas, lyg kui’ matytas. A! — tai ji, Tautgė- 
laitė! Andriui pasidarė taip nejauku, kad užkaito 
kaip vėžys. Vėl bus nauja istorija.

Bayoime, N. J

taiką su- 
ir tai kas- 
pritaikyto

Atvažiavęs į uolaus kle
bono kun. Kazėno bažnyčią 
Pittsburghe, vis ką nors 
naujo randi. Pernai lapkri
čio gale teko dalyvauti jo 
suruoštose pamaldose už tai
ką bei ramybę pasauliui. 
Malonu buvo užgirst, kaip 
jautriai bei nuoširdžiai kar
tu giedojo visa bažnyčia ir 
kunigas prie Švč. Sakramen
to, Taikos Kunigaikščio, kad 
„visam pasauliui 
grąžinti teiktųs” 
dien popiet, po
pamokslėlio, per visas 40 
vai. atlaidų dienas.

Šįmet geg. 13 d., užsukęs 
į tą pačią bažnyčią, randu 
ją pilną garsiai besimeldžian
čio jaunimo ir senimo, nuo
širdžiai siunčiančio savo 
karštus prašymus į Šv. An
taną, kad jis užtartų bran
gią mūsų Tėvynę Lietuvą 
pas Aukščiausiąjį, kad iš
prašytų iš Gailestingiausios 
Švč. Jėzaus Širdies (kuriai 
iškilmingai paaukota visa 
Lietuva 1934 m. per Pir
mąjį Tautinį Eucharistinį 
Kongresą Kaune) greitos 
pilnos laisvės bei nepriklau
somybės. Ir tai jau devin
tas antradienis iš eilės, kad 
taip gausiai susirenka! Tai 
gražus, tai sektinas visoms 
mūsų lietuvių bažnyčioms ir 
tikintiesiems pavyzdys!

40 Valandų Atlaidai
Gegužės 25, 26 ir 27 die

nomis įvyksta šv. Mykolo 
parapijos bažnyčioje 40 vai. 
atlaidai. Prasidės sekmadie
nį, per sumą 10:30 vai. ryte. 
Vakarais iškilmingi mišpa
rai, pamokslas ir palaimini
mas 7:30 vai. Rytais Švč. 
Sakramento išstatymas 6 
vai., suma 9 vai. Išpažinčių 
klausoma vakarais po pa
maldų, rytais prieš mišias. 
Pamokslus sakys žymiausie
ji apylinkės pamokslininkai. 
Atlaidai užsibaigs antradie
nio vakare 7:30 iškilmingais 
mišparais. Kviečiama,' kaip 
Bayonne, taip lygiai ir ki
tų apylinkės kolonijų lietu
vių atsilankyti į atlaidus ir 
pasinaudoti Dievo malonė
mis.

Ekskursija laivu
Birželio 7 d., šeštadienį, 

Bayonne lietuviai, drauge 
su Elizabeth ir Jersey City 
lietuvių parapijų lietuviais, 
turės išvažiavimą laivu 
„Claremont” į Rye Beach. 
Bayonne lietuviai traukiniu 
važiuos į Jersey City, o te
nai persės į laivą. Pirmoji 
šiais*~metais -ekskursija lai
vu, tikimasi turėti gražios 
publikos. Kviečiami visi 
ruoštis prie tos malonios 
ekskursijos ir nepraleisti 
geros progos pakvėpuoti ty
ru oru.

Sodaliečių procesija
Gegužės 18 d. sodalietės 

turėjo savo procesiją ir ap- 
nikavo Marijos stovylą. Šo

Choras
Par. choras ir parapijie

čiai gausiai dalyvavo New 
Jersey chorų sąjungos su
rengtam piknike geg. 18 d.

Dirmavone
Vaikučiai priims Sutvirti

nimo Sakramentą šeštadienį, 
gegužės 24 d., 2 vai. popiet, 
Mount Carmel bažnyčioje, 
Broadway, Jersey City.

Metinė laivu ekskursija 
šiemet įvyks šeštadienį, bir
želio 7 d. Laivas išplauks 
iš Central Railroad Pier, ga
las Johnston Avenue, 10:45 
vai. rytą. Crosstown arba 
Central Avenue autobusai 
priveža prie pat laivo. Eks
kursija važiuoja į Playland, 
Rye Beach, N. Y. Bilietai 
suaugusiems $1.25., vaiku
čiams 75c. Šiemet važiuo
jame kartu su Elizabeth ir 
Bayonnės lietuvių 
joms.

Sodalietės
Apvainikavimas 

Švenč. stovylos bus 
madienį, gegužės 25
vai. vak. Sodalietės 
ruošusios įspūdingoms 
mėms.

parapi-

Panelės 
šį sek- 
d. 7:30 

pasi- 
iškil- 

J.

Baltimore, Md

Geg. 18 d. buvo išvažia
vimas į Annapolį, kur ap
lankytas „Lietuvos ąžuolas.” 
Lietuviai nuvažiavo daug 
automobilių ir vienu auto-

Bet raitelė — tai iš tiesų buvo Eugenija — labai 
maloniai nusišypsojo. Atrodė labai susivaržiusi, bet 
nemalonią situaciją mėgino užglostyti malonia šyp
sena.

— Tamsta, tur būt, būsi Andrius Stuobrys? Man 
taip anie žmonės pasakė, be to, aš jau pati ma
tau, kad tamsta esi tas pats, kurs ...

Čia Eugenijos kalba nutrūko. Ji visiškai susimai
šė ir nuraudo.

— Kurs užvakar vogei mano girią — ar taip 
tamsta norėjai pasakyti? — negailestingai tarė An
drius. — Taip, panele, aš tas pats. Ai’ tam ma
nęs ieškojote? Nuo blogo darbo nesislėpsiu, žinau, 
kad man už tai reiks atsakyti.

Vaikino balsas buvo kietas kaip geležis. Euge
nija dar labiau užkaito. Ji visai susipainiojo.

O, ne, ne!... Aš visai ne apie tai... Aš ... Tam
stai gresia pavojus ...

— Aš tai žinau, — dar kiečiau atšovė kaimie
tis, — kada norite mane paimti?

Mergina buvo labai nervinga. Čia buvo skubotas 
reikalas, o ji turėjo tiek daug aiškinti. Jos mintys 
painiojosi. Galop, kiek atokus, ji ramiau prakalbė
jo.

— Aš matau, kad tamsta turi demesyje tą atsiti
kimą ... girioje ... Bet čia ne apie tai eina, 
stą nieks už tai nemano persekioti.

— Ne? — lyg netikėjo Andrius.
— Ne. Tai mažmožis. Nei aš, nei mano 

lis nenorime traukti jus atsakomybėn. Mes
me kaimiečių nusistatymą dėl girios. Tai jūs, tur 
būt,*nė vagyste nelaikote. Be to, jums bene kokia 
ten trioba sudegė. Reikia ji statyti, o čia nėr iš 
ko. Pono giria po šonu. Pagunda didelė. Mes tai 
suprantame. Bet čia yra kitas dalykas. Tamsta 
atsimeni tą poną, kursai buvo pagriebęs jūsų tėvą 
ir kurį tamsta paskui aplamdei?

— Kur gi neatsiminsi? — šyptelėjo Andrius.
— Taigi. Tas ponas prie mūsų šeimos nepriklauso 

ir ne jo dalykas traukti jus teisman. Bet jis nenori 
jums dovanoti — ne už kirtimą medžio, tik už jo 
asmens palietimą.

— Juk aš jį sveiką paleidau, — pastebėjo Andrius.
— Taip, sveiką ir gyvą. Truputį nukentėjo jo 

drabužiai, bet ir tie buvo tik sutaršyti, ne suplė
šyti. Čia jokios žalos nepadaryta.
bylinėtis. Bet užtai jo garbė daug nukentėjo, 
mano tamstoms nedovanoti.

— Bet ką jis gali padaryti, jei tikrieji girios 
vininkai nenori, kaip jūs sakote, mūs persekioti? — 
paklausė Andrius.

— Jis nori dalyką taip išpūsti, kad tamsta atro- 
dytumei kaipo užpuolikas, norėjęs jį nužudyti. Čia 
ne taip jau lengva prikibti. Juk faktinai jo nenu-

Tam-

tcve- 
žino-

Nėra del ko
Jis

sa-

Marijampolės bažnyčia su 
dviem aukštais ir dviem že
mesniais bokštais, baltojo 
vienuolio kun. Senkaus rū
pesčiu užbaigta, vaizduoja 
visą Lietuvos bažnyčios is
toriją. Pažinojau tą brangų, 
švento gyvenimo kun. Vin
centą Senkų nuo 1899 me
tų. Jis buvo didis bažnyčios 
ir Lietuvos mylėtojas. Jo pa
mokslėliai, kaip aukso obuo- 
lėliai, džiugino visų širdis. 
Visi sakydavo, kad tai šven
tas žmogus. Aš manydavau, 
kad tik du žmonės pasauly
je Dievo apdovanoti nepa
prasta iškalba — popiežius 
Leonas XIII ir kun. V. Sen
kus. Jo žodžiai visus pa
siekdavo. Reikia už jį kal
bėti rožančių, nes jis pas 
Dievą yra stiprus Lietuvos 
užtarėjas. Jei širdis atša
lus gailestyje už nuodėmes, 
tik pasimelsk už vėlę kun. 
V. Senkaus, paskutinio bal
tojo vienuolio,—tuojau akys 
ašaromis užgriūva. Ypatin
gai tie laimingi, kurie pas 
jį buvo išpažinties. O tūks
tančiai būdavo
klausyklą. Jis palaidotas 
šventoriuje; už 
rausvo akmens kryžius žen
klina jo kapą, 
dabar su ašarom 
gą Lietuvą . . .

apgulę jo

bažnyčios

Jis žiuri ir 
į nelaimin-

įvyko pa-
Buvo ne

Gegužės 18 d. 
rapijos piknikas, 
paprastai gausus—per 1,000 
žmonių. Gražiai viskas pa
sisekė. Baltimoriečiai džiau
giasi. J. K.

W.P.A. pradėjo taisymo 
darbus Governors Island, 
Fort Toten ir Fort Tilden.

ir nė neapdaužei, tai nėra už ką traukti teis- 
Prie to paaiškės, kad norėjai išvaduoti savo 
Tuo atžvilgiu jo priekabės labai silpnos. Tai- 
nori padaryti tamstą politiniu nusikaltėliu -

žudei
man.
tėvą.
gi jis
revoliucijonierium.

Andrius krūptelėjo.
— Revoliucijonierium?
— Tamsta nustebai. Yra dėl ko nustebti. Bet 

jis ištiktųjų nori tai padaryti. Man netyčiomis te
ko nugirsti jo pasikalbėjimą su mano tėvu. Jis 
prisispyręs tvirtino, kad tamsta revoliucijonierius, 
ir tiek.

— Bet revoliucija jau seniai nurimo, — pertarė 
Andrius.

— Aš tai žinau. Bet tas ponas Bezickas būti
nai užsispyrė 'padaryti tamstą buvusiu revoliucijo
nierium. Sako, kad būtinai "nuvyksiąs pas žanda
rų viršininką pasiteirauti apie tamstos praeitį.

Andrius nervingai sukruto, tartum kas jį būtų 
sudrožęs botagu iš netyčių. Staiga atsigriebęs, jis 
priverstinai nusijuokė.

— Tam ponui, tur būt, galvoj negerai. Ieškoti 
revoliucijos nusikaltėlių, kada jau revoliucija visai 
užmiršta... Kas jam tikės? Žandaras iš jo tik pa
sijuoks.

— Aš to nežinau, — tarė Eugenija. — Dalykas 
ištiesų atrodo juokingas, bet tie rusų žandarai pra
dės šnipinėti ir gali tamstai padaryti daug nema
lonumų. Gal aš čia ir bereikalingai išsišokau, bet 
maniau bus geriausia tamstą perspėjus, kad žino
tumei, ką jie ruošia.

— Aš nuoširdžiai panelei dėkingas. Nemaniau, 
kad didžponių dvaruose yra tiek užuojautos mums 
vargšams kaimiečiams. Dar sykį tamstai dėkoju.

— O, nėr už ką. Pasirodo, kad čia būta tik maž
možio. Su Diev!

Ir Eugenija pasuko arklį joti namo.
— Atsiprašau tamstos, dar vieną žodelį, — staiga 

atsiliepė Andrius.
Eugenija atsigrįžo. Ji tuoj pamatė, kad jaunas 

kaimietis labai susijaudinęs. Jis, matomai, norė
jo ką svarbaus pasakyti, bet lyg nesirįžo. Eugeni
ja kantriai laukė. Andrius sunkiai su savim kovo
jo. Pagaliau tarė:

— Panele, aš nežinau, kodėl aš pajutau tiek pa
sitikėjimo tamstai... Jūsų gera širdis ... palanku
mas mums vargdieniams... aš nežinau, kaip išsi
reikšti ... tas viskas mane taip sujaudino, kad pa- 
sirįžau pasakyti visą tiesą ... Taip, aš buvęs revo
liucijonierius.

Šiuo kartu Eugenija krūptelėjo.
— Kaip tai? Vadinasi, pons Bezickas atspėjo? ... 

Tai tamsta ne paprastas bernas? Aš taip ir pa-

Philadelphia,

Neseniai vienoje ži 
įsibriovė klaida: Edu 
Norkus apsivedė ne s 
Ii j a, bet su Emilija 
laite.
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Šv. Kazimiero par. 
gražiai paminėjo motin 
ną. Varg. J. Mickūno 
vybėje suruoštas kon 
kurs praėjo gražiu p 
kimu. Svečių tarpe 
Camden kleb. kun. B. 
bickas, prof. Senn su 
na. Darbščią choro v 
bą šiemet sudaro pirnd 
Jankauskas, sekr. Ver, 
žaitė, ižd. K. Baltr

ri io teta, * tik trijų 

jau saky- 
ir būsiąs 

H kun. Ig- 
innystę ma
ntų tik-kad, 

josios žeme- 
Dvasios vadu yra kuli®3’ J° 
V. Martusevičius. ChoipP1^1, ze‘ 
bai remia kleb. kun. ld-2Sta' ^as’ 
lančiūnas. Tegyvuoja |W' Dar 

choras! l'jierių vasa- 
aisirgo šil- 

j^o. kad jau 
nuveiksiąs, 
■įrisus, kaip 
M „sufoo- 
jo.
■ai mokslas 
į tik, deja, 

:akišo. Ve
gerius me- 
isokslo pra- 

šiaip taip 
i Vyskupo 

jas kunigu
3 d. Kau- 

TeU 3-4747

Dr. M. J. C O L N Elaktame pa- 
(AukStakalnls) g- įjjbti, gy- 

148 Grand Street Irs turėjo kel- 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Splndu 
Diathermy, ir kitus mode 
kus išradimus nuo auk 
žemo kraujo spaudimo, vid 
Ir širdies Ūgy. Reuma 
Tonsils ir odos ilgu, su g 

pasekmėm.

Martuseviči
Railai pag 

įvyks par. 
St. Įžangos 
1 dol.

Iš Simono Mažeikos 
sužinoti, kad kazimie 
gegužės 28 d. ruošia 
pį vardinių bankietą 
Dr. Vyt. 
kun. St. 
Bankietas 
331 Earp 
tai tik po

B. J. Shawko
(Ašakūnas)

Tel. HArrison 6 -1693

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

zslaptai gy- 
Pranciškaus 

i teko išgir
dė gerai pa- 

.Zimblį, taip 
kad kata- 

ištekėti už 
s atkalbi- 

ėkun. Žini
ai. kuri už- 
a kunigo pa- 
1 žandarams 
ilgoje, atvy- 
i nutarė iš- 
1

Laisniuotas New Yor! : 
ir New Jersey valstybi L,

310 John Street 

Harrison, N. J.

1 į Philadel- 
-tas Šv. Ka- 

Tai bu
si parapijie- 
ragpiūčio 12 
s savo karš- 
- dirbo ir ėjo 
areigas, bet 

išeivijos

si. Dieną nal 
nedavalgydavo, 
vo. JCiti kunig 
bo ir kun. Zin

Kun. Šedvy 
tėvelis Ignacas 
vo paskirtas Š 
klebonu. Tai 1 
sausio mėnesį, 
vo jo paskutini; 
Iš Šv. Jurgio 
jau buvo patie 
paties iškeltas 
į dangaus para

Dažniausiai, 
apie kurio klc 
mes pabrėžiam 
pav., pastatė 1 
rūpino vaikučiž 
pagražino ba; 
ir panašiai, 
statytojai, toki 
sitarnavę veil 
daug nuveikia, 
žias bažnyčias, 
dingas mokyki 
na puikius da 
paskui kitiems 
sas skolas. Ta 
mūsų parapijų 
tėvelis Zimblyi 
tik pastatė ba: 
parūpino moky 
kūrė mokyklą 
mokytojas, bet 
laikė ir daugiui 
atmokėjo.

Kai tėvelis 
tydino seserų - 
mą, parapijos 
visiškai tuščias 
baikos, kaip tė 
šakojo. Jis tu: 
telius susitau] 
nieko nesakęs, 
turtelį įdėjo, 
metų algos, sa 
siskolino dar 
tančių ir pas 
jiečiams, jog 
seselėms narna 
bestatydamas, 
jo užsitraukti 
los. Tėveliui t 
kas lengviau i 
pasirašyti not 
tas kriukis, o 
parapijiečiai r 
Bet jei kas m 
velis Zimblys 
tai jie visai 
Jam šeštas m 
per didelis. „1 
tiek pinigo ba 
lime iš savo p 
siskolinti,” ai 
„0 iš kitos pi 
velis, „jeigu ji 
šimčiai mokėt 
geriau mokėti 
jiečiams, o ne 
timiesiems.” 

* Na, taip i 
pats užėmė 
ėmė ieškoti p: 
siskolinti per 
žiūrėti visus 
vesti tokios 
— milžiniškas

stebėjau, kad tamsta ir kalbi ir elgiesi ne taip 
šie drabužiai parodo.

Andrius karčiai nusišypsojo.
— Aš kaimietis, panele, ir vargšo ūkinink beveįį 

nūs, bet man teko būti gimnazijoj. Būčiau ji 
gęs tais metais kai ištiko revoliucija. Daly , 
joje drauge su kitais studentais — visus mū 
gavo laisvės įkarštis. Teko man dalyvauti vi 
susišaudyme su policija. Buvo nušautas žai 
viršininkas, bet ne mano kulka jį nukovė. J! 
viau į orą, bet vis vien mane drauge su kitai 
tino jo nužudymu. Man pavyko laimingai paf kalbos ir 
ti ir viskas buvo užmiršta. Dabar šits nelairr 
įvykis girioje vėl užvedė ant mano pėdsakų.1 
šiaušia, kad nukautasis žandaras Pomadinas 
dabartinio žandarų viršaičio tėvas. Sūnus nor 
keršyti už jo mirtį ir suprantamu uolumu man< 
kos. Tokiu būdu, tamstos informacija man b( 
svarbi. Tai mano laisvės, o gal ir gyvybės 
simas. Aš negaliu panelei pakankamai atsid 
Aš nežinau, kodėl taip atvirai su tamsta kalbu; 
būt jūsų atvirumas ir gera širdis taip mane pa 
Aš nėkiek nebijau atidengti panelei savo gyv( .
paslaptį, žinau, kad ne blogam, tik geram ti ^junis padės tuose reikaluc 
naudosi, o man bus daug lengviau su kuo nors Męs ir patyręs brokeris 
dalinus savo rūpesčiais.

Eugenija buvo baisiai susijaudinusi. Net^ 
pradėjo mirksėti. Vargšas! Koks jis nelaim ^Street 
O toks judrus, muskulingas, gražus jaunuolis.; 
plyšęs, bet kaip romantiškas. Revoliucijonk 
rolė permainė jos akyse visą jo išvaizdą, 
pirma, „klasinis,” reiškia tikras kaimo inte 
tas. Prie to, įpainiotas į politinį sūkurį, gaut 
valdžios šnipų, prisidengęs kaimiečio skarmali 
tikras romano herojus. Jos vaizduotė surad 
daugiau pašvaisčių jo aureolei sudaryti, 
momentu jis išaugo į milžiną. Koks garbing 
davinys tokiam padėti!

Tie visi įspūdžiai tai buvo tik vaizduotės 
Bet Eugenija šalia vaizduotės turėjo dar 
praktišką protą ir užjaučiančią širdį. Iš tie 
kino padėtis buvo labai pavojinga, šiuo mo 
Bezickas su Pomadinu jau gal išdirbinėja 
kaip jį suėmus. Reikėjo skubotai kas nors c

— Klausyk, tamsta, — jam tarė, — aš nu; 
kad tasai ponas Bezickas jau yra nuvykęs pai 
darų viršaitį. Delsti nėra kada.

— Ar jau jis tenai? — sukruto Andrius.
— Tikrai nežinau, bet nieko nekenks taip m 

Žandarai veikia sparčiai.
(Bus daugiau)

■ tūkstančiais 
iš Lie-

iPhiladelphi- 
' atvažiuoda- 
■aįstamų, be

’ jie rūpino-

is GERAI PI] 
'GREITAI PARD1 
Wandos - insurance reikal

los. P. MACHULIS 
Wood] 

Tel Virginia 7-1896

^RAKANDŲ KR/

Br<M Street
Tel EVergreen 7-8451

M GEROS RŪŠIES RAl 
’gurėti mūsų parduodamus : 

kainas su kitomis krauti

opiems išmokėjimams be i

1 <KUR NEGAUSITE PIG 
Jaip Petraičių Krautuvėse 

tfRAITIENE IR S
už rakandus, o ne už



Gegužės-

kytos kalbos, a- 
paminėta „Esu 
diena.” Oras la- 
is, dvelkė malo- 

niekam neteko 
aukti nuo veido, 
ii jautė, kad Die- 

skaisčią laisve 
įietuvai. Tikime, 
i sužibės laisvės 
idama mūsų pri- 
lyčios keturiems 
Ivangelijos spin- 
pindės auksiniai 
e kryžių, skleis- 
prastos šviesos 
Įsai Europai.

AMERIKA 5
Pliilai

Neseniai

UN. IGNUI ZIMBLIUI ATMINTI
‘’Kiniai s ...

įsibriovė iJ šukų parapijos pieme- 
Norkus aJJ sakydavo matę Ado- 

Hja, bet 
laite.

Marijonos Ignacą miš- 
nkiai besimeldžiantį, ir 
nuo visų savo amžiaus 

Šv Rim? nuošaliai besilaikan- 
gražiai panįį

Šv Ka' 5^ nuošaliai jjesiid.iK.cui- 
o seminarijos draugai

ną. Varg. ] ta, jog eidamas semi- 
, su nieku nedraugavo, 
sau vaikštinėjoJ3 CL LA V CA AXk KJ v Al A V J v ■ 

nirs praėjo j ji<esi ir mąstė.
skai-

□lės bažnyčia su 
:ais ir dviem že- 
okštais, baltojo 
m. Senkaus ru
ngta, "vaizduoja 
os bažnyčios is- 
nojau tą brangų, 
mimo kun. Vin- 
į nuo 1899 me- 
o didis bažnyčios 
lylėtojas. Jopa- 
caip aukso obuo- 
ino visų širdis, 
vo, kad tai šven-
Aš manydavau, 
žmonės pasauly- 
odovanoti nepa- 
Iba — popiežius 
ir kun. V. Sen- 

džiai visus pa- 
eikia už jį kai- 
ų, nes jis pas 
jtiprus Lietuvos 
Tei širdis atša
lę už nuodėmes, 
ik už vėlę kun. 
paskutinio bal

to,—tuojau akys 
griūva. Ypatin- 
lingi, kurie pas 
žinties. O tūks- 
avo apgulę jo 
Jis palaidotas 

už bažnyčios 
ens kryžius žen- 
pą. Jis žiūri ir 
arom

kimu. Svį 
Camden kfeį1 
bickas, pm 
na. Darbjį

Jankauskai i 
žaitė, ižd. į] 
Dvasios nį' 
V,Matter— 
kini wavmia b *•

a Garnienė, jo 
a, jog dar tik 
bebūdamas jau 
'užaugsiąs ir būsiąs

teta, 
trijų 

saky-
hašipmof^ u imsiąs

APie a.a. kun. Ig-.lanka qV<>8 . - 17 o

bai remia į. 
lančiūnas. \ 
choras!

Zimblio jaunystę ma- 
j žinoma, vien tik, kad, 
imas pilkosios žeme- 

1 sūnus, tai jo 
te, kaip ta pilkoji že

li buvo paprasta, kas
ia ir varginga. Dar 
įkęs aštuonerių vasa- 

" Ignacas susirgo šil- 
u Taip susirgo, kad jau 

“i nepasveiksiąs, 
. Vienok visus, kaip 
;s sakydavo, „sufoo-

sužinoti, h; na,nė
gegužės 28 į 
pį vardinį;
Dr. Vyt. tr Pasveiko. 
kun. St. Įį1 Ymari j oje jam mokslas 
Bankietas įrerai sekėsi, tik, deja, 
331 EarpSl a ko^ pakišo. Ve- 
tai tik po 1 tyrėjo vienerius me- 

ninarijos mokslo pra- 
lamie ir šiaip taip 

H pasveikti. Vyskupo 
^ĮO įšvęstas kunigu 

.. lapkr. 29 d. Kau- 
Dr jį į jin. Zimblys neilgai 

Utesavo pasiektame pa- 
ramiai dirbti, gy- 

Iš Luokės turėjo kel- 
Virtnlun Jgą’ SlaPtai gY' 
Diathemj.į rie Šv. Pranciškaus 
kus Urefcj Ds. 
temo kncįt - 
ir Ma į - 
Tonslli Ir I.

TeL: S-flfl

Ve-

į nelaimin-

įvyko pa-
Buvo ne-

8 d.
Įkas.
rusus—per 1,000
■ažiai viskas pa- 
timoriečiai džiau-

J. K.

pradėjo taisymo 
jvernors Island, 
ir Fort Tilden.

Kiek teko išgir
stų, kurie gerai pa- 
>. tėvelį Zimblį, taip 

už tai, kad kata- 
-- jojusią ištekėti už 

' m. Zimblys atkalbi- 
Tel. HAtk . apskundė kun. Zim- 

į valdžiai, kuri už- 
B. J.Sųjam eiti kunigo pa- 

įdPradėjus žandarams 
ti ir Rygoje, atvy- 

GRAĘ seserį ir nutarė iš- 
BAIZAI Ameriką.

n. kun. Zimblys at- 
nerikon, į Philadel- 

paskirtas Šv. Ka- 
)ar. vikaru. Tai bu- 

senesni parapijie- 
ena, rugpiūčio 12 

jis visu savo karš- 
ventimu dirbo ir ėjo 
ikaro pareigas, bet 

prie visų išeivijos 
klausimų ir darbų. 

: tada buvo beveik 
as lietuvių bruzdė- 
imtais, tūkstančiais 
Javo lietuvių iš Lie-

Laisnhxfe 
ir New te

gaus asmens, visa kunigija 
pasijuto be to nuošalaus, 
bet tuo pat kartu mielaus 
darbininko Kristaus vynuo
gyne, visa katalikiškoji spau
da neteko vieno savo uoliau
sių rėmėjų, visi Philadelphi- 
jos lietuviai suprato, jog jų 
geriausias draugas paliko 
juos vienus, Šv. Jurgio pa
rapijos parapijiečiai staiga 
pasijuto be vado, be to ge
rojo ganytojo, o vikaras su
prato, jog dabar jis liko 
našlaitėlis. v

Bastūnas.

Visi mylėjo
Tėvelį Zimblį visi mylėjo, 

ir jis, savo žarų, visus my
lėjo, bet draugų, tikrų, šir
dies draugų mažai, labai ma
žai teturėjo. Artimiausias 
jo draugas buvo tėvelis Pauk
štis, kurį ir parapijiečiai 
per tėvelį Zimblį pamilo. O 
po tėvelio Paukščio, ar sy
kiu su juo, buvo kun. Dr. 
Vitas Martusevičius ir kun. 
Jeronimas Bagdonas. Tai 
sudarė beveik visą tėvelio 
Zimblio socialinį, svetingą 
gyvenimą. Jis mažai kur 
išėjo, ir mažai kas pas jį 
užėjo.

«><•

SMAGUS . MALONUS gsi. Dieną naktį dirbdavo, 
nedavalgydavo, nedamigda- 
vo. Kiti kunigai dirbo, dir
bo ir kun. Zimblys.

Kun. Šedvydžiui mirus, 
tėvelis Ignacas Zimblys bu
vo paskirtas Šv. Jurgio par. 
klebonu. Tai buvo 1919 m. 
sausio mėnesį. Ir tai bu
vo jo paskutinis paskyrimas. 
Iš Šv. Jurgio parapijos jis 
jau buvo paties savo Vieš
paties iškeltas ir paskirtas 
į dangaus parapiją.

Dažniausiai, k a 1 b ė darni 
apie kurio klebono veiklą, 
mes pabrėžiame jo darbus, 
pav., pastatė bažnyčią, pa
rūpino vaikučiams mokyklą, 
pagražino bažnyčios vidų 
ir panašiai. Dažnai tokie 
statytojai, tokie garbės už
sitarnavę veikėjai, tiesa, 
daug nuveikia, pastato gra
žias bažnyčias, parūpina di
dingas mokyklas, išstatydi- 
na puikius dangoraižius ir 
paskui kitiems palieka vi
sas skolas. Tai beveik visų 
mūsų parapijų daina. A.a. 
tėvelis Zimblys, vienok, ne 
tik pastatė bažnyčią, ne tik 
parūpino mokyklą, ne tik į- 
kūrė mokyklą ir parūpino 
mokytojas, bet visa tai už
laikė ir daugumą skolos pats 
atmokėjo.

Kai tėvelis Zimblys sta
tydino seserų - mokytojų na
mą, parapijos iždas buvo 
visiškai tuščias. Bet tai tik 
baikos, kaip tėvelis pats pa
sakojo. Jis turėjo kelis šim
telius susitaupęs. Niekam 
nieko nesakęs, jis visą savo 
turtelį įdėjo, atsisakė visų 
metų algos, savo vardu pa
siskolino dar keletą tūks
tančių ir paskelbė parapi
jiečiams, jog jie nupirkę 
seselėms namą. O bažnyčią 
bestatydamas, žinoma, turė
jo užsitraukti nemaža sko
los. Tėveliui būtų buvę kur- 
kas lengviau nueiti į banką, 
pasirašyti notą ir — atlik
tas kriukis, o paskui tegu 
parapijiečiai rūpinasi skola. 
Bet jei kas manytų, kad tė
velis Zimblys taip pasielgė, 
tai jie visai nepažįsta jo. 
Jam šeštas nuošimtis buvo 
per didelis. „Kam gi duoti 
tiek pinigo bankui, kad ga
lime iš savo parapijiečių pa
siskolinti,” aiškino tėvelis. 
„O iš kitos pusės,” sakė tė
velis, „jeigu jau reikia nuo
šimčiai mokėti, tai kur kas 
geriau mokėti savo parapi
jiečiams, o ne kokiems sve
timiesiems.”
' Na, taip nusistatęs, jis 
pats užėmė banko darbą, 
ėmė ieškoti paskolos. O pa
siskolinti per 50,000 ir pri
žiūrėti visus nuošimčius, 
vesti tokios skolos knygas 
— milžiniškas darbas, ku-

Laivu IŠVAŽIAVIMAS
i d
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Didžiulis, puošnus „CLERMONT” laivas, vėl šiemet paims Brooklyno lietuvius 

iš Metropolitan uosto. Į
I'"

Išvažiavimą iš Brooklyno ruošia “A M E R I K A” t
Į i Važiuosime drauge su Elizabetho, Jersey City ir Bayonnės lietuviais. 1940 H 

m. išvažiavimo dalyviai puikiai prisimena malonią kelionę ir draūgiškus New 
Jersey lietuvius. Šiemet išvažiavimas bus dar smagesnis! u

|Į Laivas išplauks 11 vai. rytą.

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

Rochester, N. Y.

stebėjau, kad tamsta ir kalbi ir į 
šie drabužiai parodo.

Andrius karčiai nusišypsojo.
— Aš kaimietis, panele, ir ve 

nūs, bet man teko būti gimnaziją 
gęs tais metais kai ištiko revolt 
joje drauge su kitais studentais- v. . . 
gavo laisvės įkaištis. Teko mar učiai į Philadelphi- 
susišaudyme su policija. BuvoUiausiai atvažiuoda- 
viršininkas, bet ne mano kulka j' >kių pažįstamų, be 
viau į orą, bet vis vien mane t be a nglų kalbos ir 
tino jo nužudymu. Man pavyko k ro. 
ti ir viskas buvo užmiršta. Date 
įvykis girioje vėl užvedė ant ras 
šiaušia, kad nukautasis žandarai 
dabartinio žandarų viršaičio teras, 
keršyti už jo mirtį ir suprantamu - 
kos. Tokiu būdu, tamstos infoit 
svarbi. Tai mano laisvės, o gal j 
simas. Aš negaliu panelei pate- L
Aš nežinau, kodėl taip atvirai sumoktos apdraudos - insurance reikaluose šutau- 
būt jūsų atvirumas ir gera širdis E 
Aš nėkiek nebijau atidengti pate 
paslaptį. Žinau, kad ne blogam.' 
naudosi, o man bus daug lengvia- 
dalinus savo rūpesčiais.

Eugenija buvo baisiai susijate 
pradėjo mirksėti. Vargšas! K(;- 
O toks judrus, muskulingas, grah 
plyšęs, bet kaip romantiškas. ■' 
rolė permainė jos akyse visą f, 
pirma, „klasinis,” reiškia tikte 
tas. Prie to, įpainiotas į politini• 
valdžios šnipų, prisidengęs kaino?- 
tikras romano herojus. Jos 
daugiau pašvaisčių jo aureolei ■ 
momentu jis išaugo į milžiną. 
davinys tokiam padėti!

Tie visi įspūdžiai tai buvo tik; 
Bet Eugenija šalia vaizduotėsr- 
praktišką protą ir užjaučia^ ®DniBE.TAI GEROS ROSIES RAKANDŲ 
kino padėtis buvo labai pavoja cite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
Bezickas su Pomadinu jau I 
kaip jį suėmus. Reikėjo skute"

— Klausyk, tamsta, — ja®^ 
kad tasai ponas Bezickas jau 
darų viršaitį. Delsti nėra kada-

— Ar jau jis tenai? - suk®'

— Tikrai nežinau, bet nieko te t
Žandarai veikia sparčiai.

(Bus daugio’ I

Kunigams teko 
ntis, ir jie rūpino-

h

HMUS GERAI PIRKTI
RBA GREITAI PARDUOTI
ti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACIIULIS
—- 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7 -1896i
■s

H

rUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

436

Bezickas su Pomadinu jau f«*.' palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

lodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

<3

riam bankas paprastai ski
ria visą štabą žmonių. Tė
velis Zimblys, niekam nieko 
nesakęs, niekam nesiskun
dęs visą tą darbą dirbo.

Kai tik tėvelis ligi ausų 
įsiskolino, ištiko visą pasau
lį krizė, darbų nuslūgimas, 
pinigo vertės nupuolimas. 
Kaip replėmis suspaudė tė
velį Zimblį. Visi atbėgo pra
šyti, reikalauti savo pinigų. 
O iš kur gi nabagas tėve
lis ims tuos pinigus: jie su
kišti į bažnyčios skolą. Na, 
viena išeitis jam tebeliko: 
vėl skolintis iš kitų ir pir
miesiems atmokėti. Jis sko
linosi, lindo vis giliau sko
lon pats, nes jam nuošim
čiai didėjo, kaip grybai per 
naktį išaugo.

Savęs nepaisė
Daug net ir parapijiečių 

nežino, kad tėvelis Zimblys 
per visus savo dvidešimt 
tris klebonavimo metus nė 
sykį nepaėmė visos savo me
tinės algos. Daugiausia ką 
jis kartą paėmė, tai buvo 
už 4 mėnesius, kai jo vi
karas užsispyręs beveik rei- 
kalaute reikalavo, kad tėve
lis klebonas nors kiek algos 
pasiimtų. Per ištisus tuos 
dvidešimt tris metus tėve
lis savo algos neėmė, bet 
paliko parapijai. Išklebona- 
vęs dvidešimt tris metus, 
tėvelis Zimblys nei skatiko 
neturėjo parodyti dėl viso 
to savo pasiaukojimo. Anaip
tol, dar paliko skolų, savo 
vardu dėl kitų ir dėl para
pijos užtrauktų. Bet ir tos 
skolos jam rūpėjo, jis vi
sas savo skolas padengė, 
savo skolininkus aprūpino 
išsiimdamas daug apdrau
dos, insurance. Jis taip Su
tvarkė viską, kad niekas ne
bus nuskriaustas, bet vi
siems bus ligi paskutinio 
grašio atlyginta. Tėvelis 
Zimblys savęs visai nepaisė, 
bet su kitų pinigais jis mo
kėjo kruopščiausiai pasielg
ti. Jam rūpėjo tik kitiems 
tarnauti.

Tokis jo gyvenimas, tokis 
jo rūpestingas kitiems pasi
aukojimas įskiepijo tėvelio 
vardą visų žmonių širdyse.

Visiems tikėjo
Bekalėdodamas tėvelis vie

na ranka ėmė, o abiem da
vė. Pareidavo iš visos die
nos kalėdojimo, nusijuokda
vo, kai vikaras pasididžiuo
damas parodydavo savo ka
lėdojimo vaisius. Jis pasi
žiūrėjęs, palingavęs galvą, 
nusišypsojęs p a s a k o d avo 
apie tą ar tą vargingą šei
mą, kur jis paliko tai, ką 
buvo gavęs.

Vieną pereito rudens die
ną atėjo vienas apdriskęs 
jaunas vyrelis, pasakojo tė
veliui savo litaniją vargų, 
bėdų ir nelaimių ir papra

šė išmaldos. Tėvelis, nieko 
nelaukęs, nusivedė jį į savo 
kambarį, davė jam savo ge- 
riausį „siūtą”; orui būnant 
šaltokui, tėvelis jam dar pa
aukojo ir vikaro naują „top
coat.” Tas vyrelis padėkojo 
tėveliui, kuris dar įbruko 
penkinę į ranką atsisveiki
nant. Bet prie vartų vyre
lis sutiko j uoduką, kuris 
penktadieniais eidavo per na
mus pardavinėdamas žuvis. 
Tas tėvelio taip gražiai ap
dovanotas vyrelis susistabdė 
juoduką, pasiėmė už keletą 
dolerių visokių valgių, už
kandžių, ir paaiškino juo
dukui, jog klebono šeiminin
kė esanti jo sesuo ir ji už
mokėsianti už viską. 4- Na, 
juodukas už kelių dienų atei
na į kleboniją savo atlygi
nimo. Kai tėvelis išgirdo 
ir suprato, kaip tas jauni
kaitis jam ačiū pasakė, tik 
nusijuokė ir pasakė „tai 
koks feikeris!” Užmokėjo 
juodukui ir vikarui per va
karienę pastebėjo, jog viso
kių žmonių randasi pasau
lyje.

Kitą kartą vienas neva 
geras parapijietis išdusęs 
atbėgo pas kleboną: „Tik tu 
klebone, man pažičyk de
šimts dolerių,” jo žmona mir
šta, vaikai nevalgę, iš na
mų guja, randa nemokėta, 
ir devynios galybės kitų pa
našių bėdų jis vienu atsi
dūsėjimu iškošė. Tėvelis nie
ko nesakęs, nieko neklau
sęs, išsiėmė dešimtinę ir jam 
padavė. Gavęs tą bumašką, 
parapijietis dūmė pro duris 
lyg širšės įgeltas. Tą die
ną vikaras ėjo per biznie
rius, prašydamas aukų me
tinei vakarienei. Vikaras už
ėjo pas gerą parapijietį, 
aludės savininką, prašyti pa
ramos rengiamajai vakarie
nei. Įėjęs jis sutiko prie 
baro bestypso j antį tą patį 
parapijietį, kuris tik prieš 
pusvalandį savo vargus ir 
bėdas pasakojo savo klebo
nui. „Na, gerkime, vyručiai,” 
jis šaukė, „nuėjau pas tą 
durnių kleboną, paprašiau 
ir gavau, vėl prašysiu ir 
vėl gausiu.” Ir didžiai pa
sipūtęs numetė dešimtinę 
ant baro. Jaunas vikaras 
pasipiktinęs pastvėrė tą de
šimtinę, gerai išbarė tą ne
va vargšą ir parnešė de
šimtinę savo klebonui. Tė
velis, išklausęs savo vikaro, 
tik tiek pasakė: „Tur būt, 
pasaulyje randasi visokių 
žmonių.”

Ką kiti mano
Bet kurio žmogaus char

akterį, būdą geriausiai ga
lime suprasti iš jo priešų. 
Draugai niekados, ar bent 
labai retai pasakys visą 
tiesą, bet priešai, nepriete
liai visados viską pasakys

ir dar pateps. Tėvelis Zim
blys neturėjo nė vieno prie
šo, tikrąja to žodžio pras
me. Jį visi mylėjo, jis bu
vo visiems žmonėms arčiau
sia jų širdies. Jeigu tėve
lis Zimblys būtų turėjęs 
bent vieną tikrą priešą, ne
prietelį, būtų buvę labai į- 
domu išgirsti, ką jis pasa
kytų, bet toks žmogus kur 
kas didesnė retenybė negu 
paparčio žiedas. Vienok, vi
si žinome, jog visi kunigai 
yra nekenčiami mūsų bol- 
ševikėlių, tų raudonskūrių 
neva mokslinčių. Kaip tie 
mūsų mokyti mulkiai, bol
ševikai kalba apie tėvelį 
Zimblį? Teko šio straipsnio 
rašytojui išgirsti jų nuomo
nė apie tėvelį Zimblį. „Pra- 
baščius Zimblys tai „fine” 
kunigas, tai tikras, honest- 
to-God kunigas.”

Kai jaunas vikaras, ką 
tik paskirtas tėvelio Zimblio 
pagelbininku, nuėjo į vie
ną lietuvių klubą, kur styp
so nemaža Šliupo tarnų ir 
kur vienos knygos ar vie
nos gazietos mokslinčiai ve
da savo moksliškas diskusi
jas, visi tuojau ėmė zurzėti 
ir reikalauti, ką jis darąs 
čia, ko norįs, ir aiškiai jam 
ėmė rodyti, jog jis nepa
geidaujamas. Vienas jų pa
aiškino, jog tas „komendo- 
rius tai Zimblio pagelbinin- 
kas.” Viskas vienu akimirk
sniu atsimainė. Jeigu jis 
„Zimblio pagelbininkas, tai 
jau turi būti geras.”

Spaudos rėmėjas

Yra visokių spaudos rė
mėjų. Vieni pyškina straips
nius, kiti šaukia mitingus, 
susirinkimus, dar kiti agi
tuoja, ieško prenumeratorių. 
Visus tokio plauko rėmėjus 
pažįstame ir jiems garbę a- 
tiduodame. Bet Tėvelis Zim
blys, kaip visur kitur, ir 
spaudos platinime savotiškai 
dirbo, dirbo didelį darbą, 
nuveikė daug, bet garbės 
neieškojo, nė negavo. Jis 
geriausiai ir veikliausiai dir
bo spaudos darbą. Jo nuo
mone, žmonės neskaito lie
tuviškų laikraščių ne tiek 
iš nenoro ar užsispyrimo 
neskaityti, kiek iš tingėji
mo pasirūpinti katalikiškąjį 
laikraštį. Jis jiems rūpino, 
jis už juos dirbo, ir tuo 
pat kartu vėl savo pinigus 
paaukojo. Jis kas savaitė 
pirko pundais katalikiškuo
sius laikraščius ir dovanai 
juos dalino. Pastaraisiais 
laikais jis ėmė net ir į lie
tuviškus klubus siųsti kata
likiškus laikraščius, už ku
riuos jis pats užmokėdavo. 
„Bile tik skaito, that’s the 
main thing,” aiškindavo tė
velis savo vikarui. Tiksles
nio, veiklesnio spaudos pla
tinimo sunku besurasti.

Mėgo knygas
Begyvendamas tokioj vie

numoj, tėvelis Zimblys įsi
gilino į Šventą Raštą, su 
kuriuo jis buvo labai gerai 
susipažinęs. Jis taipgi, ypač 
savo ligoje, susidomėjo lo
tynų kalba, su kuria jis taip 
gerai susipažino, kad retas 
kuris kunigas galėjo jam 
prilygti. Tėvelis Zimblys bu
vo iš tikrųjų šventas kuni
gas ir mokytas žmogus. Kai 
jį liga pakirto ir per 10 
metų kamavo, tėvelis Zim
blys paskendo knygose, kad 
bent kiek pamirštų savo 
skausmus ir vargus. Tokia 
liga kitą žmogų būtų pri- 
vedus prie bevilties, bet jis 
pasinaudojo ligos proga ge
rai ir moksliškai įsiskaityti, 
įsigilinti į šv. Raštą, į šven
tųjų gyvenimus ir taip iš
silavinti, jog retas kitas 
mūsų išeivijos kunigas šian
dien jam prilygtų. Ir visas 
tas jo skaitymas, visas tas 
jo mokslas, visas tas jo iš
silavinimas buvo taip pa
skendęs jo nusižeminime, 
jog retas kuris žmogus su
prato, žinojo ar įvertino tė
velio gabumus.

Visi pasigenda
Tėveliui Zimbliui taip stai

ga, širdies liga mirus, visa 
lietuvių išeivija neteko bran-

Federacijos susirinkime A. 
Žiemys įteikė mokesčius nau
jai įstojusių į Lietuvai rem
ti skyrių. Savanoriais sto
jo šie įsimokėję po 1 dol.: 
J. Vizbaras, A. Beliukas, 
V. Vaizmanas, J. Kadžiulis 
(pats pirmas jaunuolis į- 
stojęs ir kitus prikalbinęs), 
I. Mociejūnaitė, Lora Gude
lytė, labai patrijotingų tėvų 
dukters, Alb. Jokšas, čia 
augusios mamytės sūnus, R. 
Doolin, airys, bet su lietu
vaite draugaująs, Harry Me- 
lin, E. Norkeliūnaitė. Iš vi
so iždui įteikta $9.25, o 
anksčiau buvo $16.54. Val
dyba paraginta pasiųsti au
kas į centrą.

Prisirašė ir Marijona Pi- 
kūnaitė, vietos par. choro 
pažiba - solistė. Viso jau
nuolių jau turime 20. Kai 
surinksim 30 jaunuolių, ei
sim pas Braknį nusifotogra
fuoti. Tad, jaunuoliai, pasi- 
skubinkit įstoti į Lietuvos 
rėmėjų kuopą. Brangus Ro- 
chesterio jaunime! Su žy
dinčia žaliuojančia pavasa
rio augmenija tegu žydi ir 
klesti jūsų jaunatvės kilni 
darbuotė jūsų tėvų tėvynei.

Ant. Žiemys.

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

--------------- --- - --- —.......— .

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
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.

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

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. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J
VERONICA R. 1 

LAISNIUOTAS
GENERAL INSUI

54-41 — 72nd Street,

Valanti e jus*"
ČALANTIEJUS
GRABORIUS

IANCE AGENT
Maspeth, N. Y.
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A. A. ANT. ŽVIRBLIO LAIDOTUVES
Brooklyno ir Maspetho Lietuvių Parapijų

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

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

Sekmai, Gegužės-May 25d., 1941
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.

Bilietai gaunami klebonijose ir pas draugijų valdybų narius.

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

Maspetho Žinios

— Gegužės 29 d. sukan
ka lygiai 15 metų, kai ku
nigystėn įšventintas kun. Jo
nas Balkūnas. Tą dieną, 10 
vai. rytą, Maspetho bažny
čioje, kun. J. Balkūnas at
laikys iškilmingas mišias.

— Birželio 1 d., sekma
dienį, Klasčiaus salėje, Mas
petho parapijiečiai ir jų drau
gai pagerbs kun. J. Balkū- 
ną iškilminga vakariene. Ti
kimasi daug svečių. Bilietų 
dar galima gauti pas ko
miteto narius.

— Gegužės 30 d., penkta
dienį, per 9 vai. mišias bus 
Pirmoji Komunija.

— Šį sekmadienį, gegužės 
25 d., maspethiečiai pasiry
žę gausiai dalyvauti Brook
lyno ir Maspetho parapijų 
laivu išvažiavime. Nemažai 
kalbama ir apie „Amerikos” 
laivu išvažiavimą, įvyksian
tį birželio 7 d.

— Birželio 15 d. įvyks 
autobusais išvažiavimas 
Fort Solonga.

Šį sekmadienį, geg. 25 d., 
parapijos laivu išvažiavimas 
į Rye Beach. Visi, kaip vie
nas, vykime pakvėpuoti ty
ru oru. Labai retai, kada 
tokie išvykimai būna, tad 
naudokimės proga. Nesaky
kime: „tegu kiti vyksta, man 
ir namie gerai.” Visi kaip 
vienas vykime gražiu „City 
of New York” laivu. Bilie
tai į abi pusi suaugusiems 
$1.00; vaikams — 60c.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Šv. Komunija bus 
šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu. \

Šiandie, gegužės 23 d., pra
sideda Novena prie Šv. Dva
sios. . Pamaldos bus vaka
rais tuoj po gegužinių pa
maldų.

MINĖJO ŠVENTĘ

Apreiškimo par. sąjungie- 
tės gražiai paminėjo motinų 
dieną. 7 vai. rytą turėjo 
užprašiusios mišias, kurių 
metu ėjo prie Komunijos. 
Visos narės buvo pasipuo
šusios gėlėmis. Po mišių į- 
vyko bendri pusryčiai, kurių 
metu pasakyta kalbų, pasi
keista mintimis. Pusryčiams 
vadovavo pirm. M. šertvy- 
tienė.

Šv. Vardo dr-jos eiseno
je dalyvavo apie 50,000 vy
rų. Oras buvo gražus. Vi
si, kurie dėl Kristaus gar
bės nesigėdijo pasirodyti 
pasauliui, dalyvavo. Didysis 
Ebbets daržas buvo pripil
dytas.

Lietuvių dalyvavo ne dau
giausia, bet lenkų jaunuo
menė 
labai 
buvo 
liai?

iš Metropolitan Avė., 
gražiai pasirodė. Kur 

mūsų lietuviai jaunuo-

Great Neck, N Y

Visi Ruošiasi,

Šviežio oro, smagaus 
sivažinėjimo laivu mėgėjai 
labai laukia birželio 7 die
nos, kurią įvyks didžiulis, 
milžiniškas „Clermont” lai
vu išvažiavimas į Rye Beach. 
Šiuo laivu važiuos linksma 
Elizabetho, Jersey City ir 
Bayonnės lietuvių ekskursi
ja. Prie jos iš Brooklyno, 
iš Metropolitan uosto, pri
sidės „Amerikos” bičiuliai 
iš Brooklyno iš apylinkės. 
Bilietai šiai smagiai ekskur
sijai tik po 1 dol., vaikams 
50c. Bilietai gaunami „A- 
merikos” adm-joje ir pas 
veikėjus.

pa-

Šv. Jurgio Parapija

Angelu Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos Pa
vasario Balius šiandien, 
penktadienį. Įžanga tik 25c 
vienam, bet už tuos 25c. į- 
žangos gaus gražiai pasi- 
vaišint ir pasižmonėti su 
savo draugais ir pažįsta
mais.

Birželio 1 d. važiuosime į 
Maspethą, į vakarienę kun. 
J. Balkūnųi pagerbti. Bus 
autobusas, kuriame vietas 
užsisakyti dar galima — li
ko trys dienos. Autobusu 
kelionė 50c. Vakarienės bil. 
$1.50. Prašome pranešti Bla- 
žoniui, Rodgers ir Vasiliaus
kui. Komitetas.

Šoble- 
šeimą, 
kurie 
ir al

PELKŲ VESTUVĖS

MUZIKAS
ieško Vargoninko vietos.

Adresuoti:
VARGONINKAS, 
396 Church Street 
New Britam, Conn.

Gegužės 18 d. Great Nec- 
ko šv. Aloyzo bažnyčioje su
situokė Kazys Peikus ir Elž
bieta Baranauskaitė. Liudi
ninkais buvo Birutė ir Po
vilas Šalteniai. Vestuvių puo
ta įvyko K n i c k e r bocker 
Yacht klube, Port Washing
tone. Svečių buvo per 200.

Jaunavedžių draugai linki 
jiems šviesios laimės.

LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučemėse ir grocemėse

MAISTAS BRAND HAM
Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Import and 

Export Corporation užsakymu pagal specialų lietuvišką 
receptą, 
etikete, 
saldainių.

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City 

Tel. REctor 2-2785

Skardinė papuošta puikia ’’Maisto” pavyzdžio 
Mes dar turime ir iš Lietuvos importuotų

Visus užsakymus siųskite:

25 metų sukaktis
Geg. 18 d. tuoj po sumos 

įvyko Vinco ir Albinos Šob- 
lavičių, gyv. 16 Evans St., 
25 m. vedybinio gyvenimo 
paminėjimas. „Jaunieji” ir 
jų šeima iš šešeto, puikiai 
pasipuošę, atžygiavo pas al
torių, kur laukė klebonas. 
Choras giedojo „Veni Crea
tor,” solo „Avė Marija” iš
pildė p. B. Brundzienė, o 
duetą „Panis Angelikus” su 
p. A. Pakinkiene. Altorius, 
sidabro spalvų gėlėmis su 
skaitline „25” papuoštas, 
liudijo apeigų tikslą. Per 
9 vai. mišias visa šeima ėjo 
prie šv. Komunijos, 
vičiai auklėja gražią 
5 sūnus ir dukterį, 
yra chore, sodalicijoj 
toriaus tarnautojai.

Tokį sukakties minėjimą 
turėtų ir kiti pasekti

Linkėtina Šoblevičiams il
go ir gražaus, kaip ligi šiol, 
šeimyniško gyvenimo ir—su
laukti auksinio šliubo.

Choristų šliubas
Gegužės 18 d. priėmė mo

terystės sakramentą choris
tė Onutė Damušytė su Mas
petho par. choristu Jonu Ta- 
rabeiza. Tarabeizai buvo šios 
par. nariai, tik prieš 12 m. 
persikėlė į Ridgewood, ar
čiau Maspetho.

Abu jaunieji pavyzdingi 
ir rimti, tad sudarys pa
vyzdingą šeimos židinį. Kai
po savo choristą, atlydėjo 
ir pagiedojo „Veni Crea
tor” Maspeth choro nariai, 

ja” giedojo p. 
Žemaitytė. „Prieš tavo alto
rių” (Žilevičiaus) giedojo B. 
Brundzienė, duetą, „Panis 
Angelicus” — Brundzienė ir 
Pakinkiene. šliubą teikė 
klebonas. Kadangi abu jau
navedžiai nuoširdūs lietu
viai, tai ir lietuvių kalboje 
prisiekė vienas kitam meilę 
ir ištikimybę.

Vestuvių pokylis įvyko 
parapijos salėje. Svečių bu
vo per 100, kurių tarpe ma
tėsi vietos kunigai, svečiai 
iš Waterbury, Conn, ir iš 
kitur; iš Maspeth Visminai,

Ii P „Avė Mari j

Žemaitis
žinią 
pra-

Gegužės 8 d., po įspūdin
gų iškilmingų Šv. Mišių, gi
minių, draugų bei pažįsta
mų pilnoj Apreiškimo baž
nyčioje, misijonieriaus kun. 
Kazim. Žvirblio mylimas tė
velis, Antanas, buvo palai
dotas Švč. Trejybės kapinė
se, kur nuoširdų žodį pasa
kė velionio sūnus, pirmasis 
lietuvis amerikietis domini
konas, Tėv. Kazimieras, pri
mindamas, kad a.a. tėvelis 
išvyko pas „Pastovųjį Prie- 
tetlį,” Amžinąjį Draugą, be 
galo Gailestingąjį Brolį, mū
sų Viešpatį Jėzų Kristų. Atsi
sveikinimo žodį tarė grab, 
p. Šalinskas. Be velionio 
žmonos (Viktorijos Ališaus
kaitės), sūnaus Viktoro, 4 
dukrų (Elenos Žemaitienės, 
Veronikos Krausienės, Sta
sės Venslovienės ir Adelės 
Žvirblytės), brolių Jurgio 
(su dukrele Maryte) iš 
Chester, Pa., ir Motiejaus, 
ir kitų giminių bei draugų, 
dalyvavo ir Tėvo Kazimiero 
kurso draugas, Monsinjoras 
Mykolas O’Connor (tik per
nai grįžęs iš Kinijos, kur 
buvo dominikonų vedamų 
misijų viršininkas, Apašta
liškasis Prefektas) ir misi j o- 
nierius kun. Pranas E. Yon- 
kus, dominikonas, nuo 1923 
m. kartu mokęsis pas T.T. 
Dominikonas su kun. Žvirb
liu, o nuo 1933 m. Lietu
voj ir Amerikoj uoliai pasi
šventęs Lietuvos dominiko
nų provincijos reikalams.

A. a. Antanas mirė savo 
namuose, 307 Wyona St., 
Brooklyne, sekmadienį, geg. 
4 d. rytą, maloniai aprū
pintas Šv. Sakramentais uo
laus kun. Ant. Petrausko. 
Liūdną ir netikėtą 
svainis
nešė telefonu (3 vai. ryto) 
kun. Kazimierui, tuo laiku 
besiruošiančiam užbaigti Mi
sijas Šv. Kryžiaus par. baž
nyčioje, Chicagoje. Atkalbė
jęs rožančiaus dalį už a.a. 
mylimo tėvelio vėlę ir nu
šluostęs nuo veido nemaža 
nesulaikomų karštų grau
džių ašarėlių, sūnus, užbai
gęs misijas, be to, dar pa
sakęs porą pamokslų 40 vai. 
atlaidams toj pačioj didin
goj Šv. Kryžiaus bažnyčio
je (kur prieš porą dienų bu
vo dalyvavęs kleb. kun. Al. 
Skripkos laidotuvėse), geg. 
4 d. naktį iškeliavo į Dono
rą, Pa., ir ten, pravedęs 
dviejų dienų misijas, atsi
prašė geraširdžio Donoros 
klebono, kun. Vaclovo Sa
dausko ir jo malonių už
jaučiančių parapijiečių, ir iš
vyko Brooklynan pas gerą
jį prietelį, kleb. kun. N. Pa
kalnį.

Pats sūnus, kunigas — vie
nuolis, važiavo į velionio na
mus jau nebepasitikti su 
maloniu sūnišku pabučiavi
mu, kaip prieš tai visada 
susitikdavo prie durų slenk
sčio, o tik suteikti pasku
tinį Bažnyčios palaiminimą 
jo žemės darbų ir vargų 
nukankintam kūnui, gražiai 
graboriaus p. Šalinsko pa
šarvotam tame pačiame kam
bary, kur daug daug kartų 
teko ilgai kalbėtis Dievo, 
Bažnyčios bei brangios Lie
tuvos Tėvynės reikalais. At
sisveikinimo su a.a. tėveliu 
kalboje, sūnus - vienuolis, 
stipriu valios aktu sulaikęs 
pasirodžiusias akyse gailias 
ašaras, guodė mamytę, se
sutes, dėdes ir kitas gimi
nes bei prietelius, kad tik 
„valandėlę nematysim tėve
lio, nes jis eina pas Dan
giškąjį Tėvą,” Jėzaus Tėvą 
ir mūsų visų Tėvą, o po mū-

sų šios valandėlės gyveni
mo verksmo bei liūdesio mes 
vėl jį matysim, ir vėl džiaug
simės, ir niekas negalės atim
ti to džiaugsmo nuo mūsų.

Iškilmingas mišias giedo
jo velionio sūnus, prie to 
paties altoriaus, kur atna
šavo džiaugsmingas Primi
cijas prieš 10 metų (1931 
m., birželio 21 d.). Diako
nu buvo mons. M. O’Connor, 
o subdiakonu kitas kurso 
draugas, kun. Urbonas 
Nagle, Šv. Vardo draugijos 
žurnalo redaktorius. Kitais 
tarnautojais buvo kun. Jan
kus ir kun. D. Enright.

Sanktuarijoj dalyvavo ke
li tėvai dominikonai ir vie
tiniai kunigai: Pakalnis, J. 
Aleksiūnas, Lekešis, Petraus
kas, Kruzas. Kun. N. Pa
kalnis pasakė jautrų ir nuo
širdų žodį po „Libera,” pa
brėždamas velionio Antano 
kuklumą, didžią meilę Die
vui ir brangiai Tėvynei Lie
tuvai.

Laidotuvių mišiose taip 
pat dalyvavo dominikonių 
viršininkė, Motina Anselm, 
lietuvaitė sesuo M. Kazi
miera, abidvi iš Amityville,
L. I,, dominikonės seserys
M. Generosa, Nicodema, An- 
tonella ir kitos iš Apreiš
kimo vienuolyno; pranciš- 
kietės seserys Urboną ir 
Kristina iš Šv. Jurgio par., 
(į namus pasimelsti buvo 
atvykusios sesuo Nicodema, 
O.P. ir pranciškietės Sese
rys: Felicia iš Pittsburgho, 
M. Jerome iš Elizabeth, N. 
J., sesuo Klarisa iš South 
Brooklyno; šv. Jurgio par. 
kleb. 
varg. 
na ir 
gėlų
mokytoja, panelė Grace V. 
Delaney, iš Jamaica, L. I.).

Po iškilmingų Mišių, už 
karsto išsirikiavę baltieji 
tėvai dominikonai, apsivilkę 
juodom kapom ir juodais 
kapijonais, iškilmingai at
giedojo gregorijoniška gai
da „Libera” maldas. Tėvas 
Kazimieras, pavedęs savo 
tėvelio vėlę Dievo gailestin
gumui, dalyvaujančių gimi
nių ir prietelių maldoms, 
perskaitė užprašytų mišių 
sarašą. Užgiedojęs viltį stip
rinančias maldas „In Para- 
disum” ir „Ego sum 
„Benedictus” giesme, 
tėvelio 
nyčios, 
komai 
damas
las brangus tėveli, pasima
tysime vėl po šio gyvenimo 
valandėlės. Tik neužmiršk 
mūsų, kai nueisi pas mūsų 
visų Dangiškąjį Tėvą.”

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

AMERIKOS LIEr
LIKŲ VISOM!
KULTŪRINIO

SAVAITR

EINA KAS PEI

\
Entered as Second-Cl
Office at Brooklyn, P

pavergtos

kun. Kaz. Paulonis, 
Jonas Jankus su žmo- 
buvusi ilgametė An- 

Karalienės mokyklos

su 
savo 

kūną išlydėjo iš baž- 
susikaupęs, neapsa- 

dėkingas sūnus, tar- 
tyliai: „Sudiev, mie-

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868 ^UV0
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE
AISKRYMAS gamintas namie Iž geriausios Smetonos, ALUS U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKE

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N

Tel.

LIETUVIŲ DIENOS KO
MITETO NARIAMS

susirinkimo 
penktadienį, ge- 

d., į Apreiškimo 
tuoj po gegužinių 
Susirinkimas pra-

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

Moterų Sąjungos New Yor
ko - New Jersey apskrities 
priešseiminis suvažiavimas 
bus sekmadienį, birželio 8| 
d., 2 vai. popiet, Club Gia- 
rose salėje, 800 Roselle, St., 
Linden, N. J. Kuopos pra
šomos būtinai atsiųsti savo 
atstoves gausiai, nes yra 
daug svarbių reikalų aptar
ti. Reikia gerai pasiruošti 
seimui, tad parūpinkite nau
dingų sumanymų.

S. Subatienė.
Apskr. pirmininkė.

FEDERACIJOS NARIAMS

NUOŠIRDI PADĖKA

Gegužės 17 d. lietuvių pi
liečių klubo salėje, Maspe- 
the, Elžbietai Tarnauskie- 
nei gimtadienio proga su
rengta netikėta puota, už 
kurią Tarnauskienė labai 
nuoširdžiai dėkinga.

EI. Tarnauskienė dėkoja 
V. Vyšniauskienei, M. Žem- 
blauskienei ir J. Kunickie- 
nei už didžiausią pasidarba
vimą ir surengimą šios puo
tos: P. Andriejauskienei — 
už pyragą; O. Vyšniauskai
tei, A. Navickaitei, J. ir P. 
Žembrauskaitėms. Dėkoja už 
dovanas visoms rengėjoms, 
taipgi L. Korsakienei, pro
gramos vedėjai V. Valantie- 
jienei, M. Marcinkienei; už 
sveikinimo telegramas iš Sa
ratoga Springs P. Navickie
nei ir M. Degulienei; savo 
sūneliams Juozui, Pranui, Al
fonsui ir Jonui, visiems gi
minėms, draugams ir pažįs
tamiems, kurie kokiu nors 
būdu padarė šį vakarėlį la
bai linksmą. Dėkoja ir pi
liečių klubo salės vedėjui 
B. Rozenbergui ir valdybos 
nariams.

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMOS KASDIEN

Jonas Valaitis praneša 
praplečiąs savo vedamą ra
dijo programą — nuo gegu
žės 19 d. jo programa per
duodama iš WHOM radijo 
stoties (1480 kcs.) kasdien, 
išskyrus sekmadienius, 7:30 
vai. rytais.

MIRĖ

solistė Žemaitytė, Brundzai 
ir daugelis kitų.

Damušiai tikrai puikiai 
vaišes iškėlė savo paskuti
nei dukrelei, nes tik sūnus 
liko.

Linkėtina daug laimės ir 
meilės jaunųjų gyvenime.

Svečias.

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.

Gegužes 18 d. Kings County 
ligoninėje mirė Ona Miskunai- 
tienė, 53 metų amžiaus, gyv. 146 
So. 2 St., Brooklyne. Palaidota 
geg. 21 d. šv. Jono kapinėse iš 
Apreiškimo par. bažnyčios.

Nuliūdime liko vyras Pranas, 
dukterys Izabelė, Elena ir Mil- 
dreda; sūnus Alfonsas, žentas 
Ant. Sinkevičius. Velionė pri
klausė tretininkių ir Gyv. Rožan
čiaus dr-joms. Laidotuvėse pa
tarnavo grab. S. Aromiskis.

Geg. 20 d. mirė Vincas Kuni- 
gonis, 45 m. amžiaus, gyv. 341 
So. 3 St., Brooklyne. Laidoja
mas geg. 24 d. 10 vai. ryto iš 
Angelų Karalienes par. bažny
čios į šv. Jono kapines. Patar
nauja grab. Juozas Garšva.

(kuriose jie 
'irimą mas- 
įjime „dė
jo padalin- 
jiriems va- 

liau- 
: Šimanas, 

■ Asafjev, 
lite, Šima- 
Siger, Ro- 
- Volkov, 
vbromudov, 

demon- 
jrim buvo 
; viršininko

3 vadovus, 
■ džiaugtis, 
^nstrantai

Geriausias pasirinki .?■ bet UŽ- 
. . . jajos nieko

Įįskvos ra
se ją pra- 
įdėtai mū- 

■ii Suomijos

Gegužės 14 d. mirė 
Pundzevičienė, gyv. 116 
boat Rd., Great Neck, L, 
laidota gegužės 17 d. iš š 
zo bažnyčios, Great Necl

Liko vyras Jonas,_ sū 
tanas ir Jonas, duktė Oi 
rys Pranciška Studelieni

iojo žinių, 
jevikai už-

Pisiteisini- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r tinkama 

beta čemerienė. Patarna .^ga tai-
Šalinskas-Shalins.

Gegužės 13_ d. Kings 
ligoninėj mirė Jonas E 
69 m. amžiaus, gyv. 133- 
St., Laurelton, L. I. Pi 
gegužes 16 d. šv. Jono 
iš šv. Jurgio par. bažny 
tarnavo grab. Juozas G -i0

•lės taisy
ki negali 
ibus praei- 
ai bolševi- 
jusia rakš-

i pasimelsti.
Gegužes 13 d. Kings - 

ligoninėj mirė Katrynaj :aenas pa. 
64 m. amž., gyv. 142 Į 
son St., Brooklyne. H 
geg. 17 d. šv. Jono ka [p suran- 

; prieše vie- 
Apreiškimo par. bažny at tinkamą 
tarnavo grab. J. Garšv kariniųtarnavo grab. J. Garšv

Gegužės 16 d. mir 
Šniokys, gyv. 603 Gi 
Brooklyne. T
19 d., Velionis ilgus n 
vo alines bizny, 608 C 
Patarnavo grab. Mat 
Ballas-Bieliauskas.

i tas taik- 
Palaidotasbs. Ir šiuo

Tipažįstama, 
iečių dirba 
ifflĮ taryba, 
.visada vyk-

Kings County ligoniu 

m. amžiaus, gyv. 108 R 
Brooklyne. Palaidotas

d. mirė Kazimieras Jo\ » tarybos 
m. amžiaus, gyv. 108 R w „ 
Lwki.ud. Palaidotas ™ naus 
d. šv. Kryžiaus kapines! P profeso- 
navo grab. Juozas Gar įdirba 1,000

Gegužės 18 d. Greeijj 
goninej mirė Vincas ... ... 
kas, 50 m. amžiaus, ® viesaL 
Hewes St., Brooklyne. ?&aga esan- 
tas gegužės 21 d. šv. J iiiria rodyk- 
nese iš Apreiškimo pa ? veik- 
čios.

jms pasimo- 

leško Darbiu ^bo, turė- 
-šs prieša- 

leškau darbininke tjį 
mynos — vištų ūkiu pasisky.

į „Amerikos” iiepramaty.

įi ir ža- 

Pratinkimės 
ft planingą

tis į „Amerikos”

Brooklyn, N. Y. Te 
2-2133.

Telephone
EV 7 - 1670
JOSEPH VASTlh Kongre- 

REAL ESTATE INSU 1 lUEDlŪČio 7 
and LIFE INSURA į . \ . . 

MortuaRes Loaned an( , ‘O‘egl]0je.
Brook ‘Snnų numa- 

. .. , blai: Ameri- 
- - - - - - - - - visuo- 

’ Lietuviškų 
klausimas;

proble- 
ir centro 

bus iš 
65 - 23 GRAND A1 iiiiti atski- 

Maspeth, N.' ir prieš kon-

Mortgages Loaned an< 
496 Grand SL, 1 
Residence:
87-34 90th St., Woodha'

HAvemeyer 8-
R A L PH K

Tj pasiruoši
au vadovybės 
Ijingas. Ten- 

kad Fede- 
1? apskritys 

pasi- 
ri kongrese.

LIETUVIŠK
RESTORA

BAR & GRU
Gaminam valgius i 
niško ir lietuviško 
čia taip pat galiu 
Amerikos išdirbini 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero a1
Joseph Zei

Savininkai
411 Grand St|^’n“eįpa.
Br°°Myn’ įteigtą lie-

1$ kad tokia

I beįsteigta,

Jpi buvo pa
lovius pa
jui- Apie šį 
Tvenas laik-

BIRŽELIO
Birželio 15 

liūdna vienerių 
vos pavergimo ; 
rią lietuviai vis 
panaudodami pr 
lygas. New Yo 
Jersey apylinkė! 
dieną turės lab 
gą paminėjimą 
katedroje, New

Kunigų Vien 
Provincijos rūpi 
lio 15 d., sekma 
popiet, šv. Patr 
je bus- įspūding 
už kenčiančius L 
vijos ir Estijos ž 
čiami visų trij 
atstovai. Pamc 
vienas vyskupas, 
vadovaus įžym 
kunigas. Giedos 
rų choras. Pa

ŠALIES

Washington. - 
gurnui užtikrint 
bes programai ] 
matyta 41 bilijc 
išlaidų. Kiekvie: 
kos gyventojui - 
teriai ir vaikui • 
dolerių. Nuo 1 
želio mėnesio st 
kalams paskirta 
dolerių, kurių J

Fordo Rii

Detroit. — 8( 
automobilių dir 
bininkų praeitą 
prie balsavimo 
ėjo pasisakyti, 
pasirenka savo 
ginti, atstovaut: 
sai suskaityti, < 
rodė, kad laimė 

70 nuošimčių 
darbininkų pasis 
Pagal darbo sa 
tinės tarybos m 
balsavimo davin 
valomi Fordui, 
vai, nors ir i 
sutiko priimti 
sprendimą. Dar 
ja sulaukė skauc 
nes jos vadovyb 
tvirtino laimėsią 
mus.

bet lenkų laikr: 
lų užteko Chic 
riečiams ir jų 
čiams pulti tu< 
kurie kalbėjosi

Galėtume nur 
riečiams vardus 
asmenybių, ku 
susitikti ir tai 
miais lenkų pare 
kas čia blogo? 
lietuvių kaimy 
Abiem tautoms 
klausimų netrūl 
dėl nebūtų gali 
pasikalbėti. Svi 
lenkai turėtų p 
ti ir vertinti 
sparumą, savar; 
savigarbą.

Nauji Japoni 
cūzijos ambasat 
tinai, įteikę sa1 
raštus Argentii 
tui, apie savo 
oficialiai prane 
vos įgaliotam i 
n e p a p rastam 
Dr. K. Graužii 
abu ambasadoj 
lankė pas Lieti 
rį.

Šis diplomati 
kad ir Francu: 
nija nepripažįs 
pavergimo. Ja] 
cūzai. už laisv; 
somą Lietuvą.
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