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BIRŽELIO 15 NEW YORKO KATEDROJ Popiežius Kalbės Nuskendo Didžiausi Laivai*
jijai. Kaune „de- 
įai” buvo padalin

iu* J T W7 CyriU’ kuriemS Va" 
Altred J. Wentz >kie ’>.lietuvių liau- 

is,” kaip šimanas, 
į LuČkin, Asafjev, 
Į Dektoraitė, Šima- 
pinov, Birger, Ro- 
Kulikov, Volkov, 
irtin, Dobromudov, 
č. Visos demon- 
; viršininku buvo 
nilicijos viršininko 
?jas.

i tokius vadovus, 
galėjo džiaugtis, 

yti demonstrantai 
argyboje, bet už- 
monstracijos nieko 
Net ir Maskvos ra

li josi apie ją pra- 
! ąitykit apie tai mū- 
. idarbio iš Suomijos

(Vencius)

ADVOKATAS

o. 4th Street, 
(Williamsburgh Bridge

CVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ P
GERIAUSIOS RO®

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
YCIAI—PIETŪS—VAKARIENE 
RYMAS gamintas namie lž geriausio! 
4 bravorų. Parengimams priimami uhakjį

Juozas Ginta
Irand Street,

JVIŲ DIENOS KO
PĖTO NARIAMS Pundzeviėfe

Birželio 15 d. sukanka 
liūdna vienerių metų Lietu
vos pavergimo sukaktis, ku
rią lietuviai visur paminės, 
panaudodami prieinamas są
lygas. New Yorko ir New 
Jersey apylinkės lietuviai tą 
dieną turės labai reikšmin
gą paminėjimą Šv. Petriko 
katedroje, New Yorke.

Kunigų Vienybės Rytų 
Provincijos rūpesčiu, birže
lio 15 d., sekmadienį, 4 vai. 
popiet, šv. Patriko katedro
je bus įspūdingos pamaldos 
už kenčiančius Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmones. Kvie
čiami visų trijų valstybių 
atstovai. Pamokslą sakys 
vienas vyskupas. Pamaldoms 
vadovaus įžymus lietuvis 
kunigas. Giedos katedros vy
rų choras. Pamaldų gale

kurią giedos 
atsilankiusie-

ir apylinkės

katedroje suskambės lietu
viška giesmė, 
visi bažnyčion 
ji lietuviai.

New Yorko
lietuviai prašomi tinkamai 
ruoštis šiam didingam liūd
nos sukakties minėjimui. Pri- 
pildykime šv. Patriko kate
drą, kad ji būtų kimšte pri
kimšta lietuviais. Pasirody- 
kime tvarkingai, drausmin
gai. Pasinaudokime garbin
gųjų Jungtinių Amerikos 
Valstybių šalies teikiama 
laisve laisvai išpažinti tikė
jimą ir pasidžiaugti savo 
tautine kilme. Lietuviais es
ame gimę, tad ir pasirody- 
kime tikrais lietuviais, nes 
šaukia tautos gyvybė, tau
tos garbė ir pavergtųjų bro
lių seserų šauksmas!

Roma. — Šį sekmadienį, 
birželio 1 d., per Sekmines, 
popiežius Pijus XII pasa
kys per radiją kalbą. Po
piežius kalbės apie popie
žiaus Leono XIII reikšmin
gą darbo encikliką „Rerum 
novarum.” Amerikoje jo kal
ba bus girdima 7 vai. rytą.

Prezidento Žodis

Atidėta

Yorko Apylinkės Lie- 
Dienos Komiteto na- 
varbaus susirinkimo 
mi penktadienį, ge- 
23 d., į Apreiškimo 
,lę, tuoj po gegužinių 
ų. Susirinkimas pra- 
tuoj po Federacijos 
ies susirinkimo. Abu 
kimai trumpi, bet la- 
irbūs. L. D. Komite- 
iai kviečiami atsilan-

laidota g^ niaus atėjo žinių, 
liai bolševikai už- 
Įrventojams lankyti 
artus. Pasiteisini- 
ąsti ir tinkama 
. Esą reikalinga tai- 
ė.
sau gatvės taisy- 

| ir pėkšti negali

zo bažny®.
Liko vyra 

tanas ir J®!! 
rys Pranas ’ 
beta Čemeik"

ligoninėj c

gegužės if3S Vartai bolševi- 
iš šv. JurgiVO didžiausia rakš- 
tamavo gE : jų eidavo ir eida- 

minios pasimelsti.

OŠIRDI PADĖKA

įžės 17 d. lietuvių pi- 
klubo salėje, Maspe- 
Clžbietai Tarnauskie- 
mtadienio proga su- 

netikėta puota, už 
Tarnauskienė labai 

džiai dėkinga. 
Tarnauskienė dėkoja 
šniauskienei, M. Žem- 
ienei ir J. Kunickie- 
didžiausią pasidarba- 

ir surengimą šiospuo- 
?. Andriejauskienei — 
ragą; O. Vyšniauskai- 
. Navickaitei, J. ir P. 
■auskaitėms. Dėkoja už 
as visoms rengėjoms,

L. Korsakienei, pro- 
)s vedėjai V. Valantie- 
, M. Marcinkienei; už 
nimo telegramas iš Sa- 
a Springs P. Navickie- 
r M. Degulienei; savo 
iams Juozui, Pranui, Al- 
i ir Jonui, visiems gi
ns, draugams ir pažįs- 
ms, kurie kokiu nors 
padarė šį vakarėlį la- 

inksmą. Dėkoja ir pi- 
klubo salės vedėjui 

ozenbergui ir valdybos 
,ms.

ligoninėje
64 m. am.
son St, 
geg. ĮH;
Apreiškė; ‘širenkant tinkamą 
tarnavo gE

ų kariuomenės pa
jos žygiai suran- 

niausią priešo vie-

bina visus karinių 
novus. Svarstoma, 

gniolnvda, iš kur tas taik- 
Broofc 'arkingumas. Ir šiuo 
19 d., Vėjingai pripažįstama, 
vo alinės t 
Patarnavoi 
Ballas-BL

litlerio pečių dirba 
i žinovų taryba, 
tarimai visada vyk-

Kings fr 
d. mirė Kc 
m. amžiai'
Brooklyn
d.šv.Knfe žinioje dirba 1,000 
navo grab-

Gegužė; 
goninėj c 
kas, 501 
HewesSt: 
tas gegute 
nėse iš 
čios.

k žinovų tarybos 
, gen. Kari Haus- 
jografijos profeso-

ikų, technikų, eks- 
e vokiečių visuome- 
. nežinomi viešai, 
šta medžiaga esan- 
ui geriausia rodyk- 
kur ir kaip veik-

lietuviams pasimo- 
•kingo darbo, turė-

Ieško visuomenės prieša
is žmones vien tik 

Ieškau: im darbui pasisky- 
mynos' Staigūs, nepramaty- 
tis į ir labai patriotingi 
traciją - 
Brooklyn pryti. 
2-2133.

tartais gali ir ža- 
Pratinkimės 

parkingą, planingą

ŠALIES APSAUGAI 41 BIL. DOL
Washington. — Šalies sau

gumui užtikrinti, vyriausy
bės programai pravesti nu
matyta 41 bilijonas dolerių 
išlaidų. Kiekvienam Ameri
kos gyventojui — vyrui, mo
teriai ir vaikui — tenka 310 
dolerių. Nuo 1940 m. bir
želio mėnesio saugumo rei
kalams paskirta 38 bilijonai 
dolerių, kurių 13 bil. teko

Fordo Rinkimus

Detroit. — 80,000 Fordo 
automobilių dirbtuvių dar
bininkų praeitą savaitę ėjo 
prie balsavimo dėžių. Jie 
ėjo pasisakyti, kokią uniją 
pasirenka savo reikalams 
ginti, atstovauti. Kai bal
sai suskaityti, daviniai pa
rodė, kad laimėjo CIO.

70 nuošimčių balsavusių 
darbininkų pasisakė už CIO. 
Pagal darbo santykių tau
tinės tarybos nutarimą, šio 
balsavimo daviniai yra pri
valomi Fordui, kurio atsto
vai, nors ir nepatenkinti, 
sutiko priimti darbininkų 
sprendimą. Darbo federaci
ja sulaukė skaudaus smūgio, 
nes jos vadovybė visą laiką 
tvirtino laimėsianti balsavi
mus.

JETUVIŲ RADIJO 
OGRAMOS KASDIEN

nas Valaitis praneša 
lečiąs savo vedamą ra- 
programą — nuo gegu- 

19 d. jo programa per- 
ama iš WHOM radijo 
es (1480 kcs.) kasdien, 
/rus sekmadienius, 7:30 
rytais.

Tederacijos Kongre- 
.„rj; Let bus rugpiūčio 7 

f anapolio kolegijoje, 
inių klausimų numa- 

MortN’ 
INO"* 
ResM 
87-31$

MIRĖ

Lgužės 18 d. Kings County 
linėje mirė Ona Miskunai- 
i, 53 metų amžiaus, gyv. 146
2 St., Brooklyne. Palaidota 
21 d. šv. Jono kapinėse iš

eiškimo par. bažnyčios, 
□liūdime liko vyras Pranas, 
erys Izabelė, Elena ir Mil
ai sūnus Alfonsas, žentas

Sinkevičius. Velionė pu
sė tretininkių ir Gyv. Rožan- 
s dr-joms. Laidotuvėse pa- 
avo grab. S. Aromiskis.

?g. 20 d. mirė Vincas Kuni- 
s, 45 m. amžiaus, gyv. 341
3 St., Brooklyne. Laidoja- 
geg. 24 d. 10 vai. ryto b

elų Karalienės par. bažny- 
į šv. Jono kapines^ Patar

ia grab. Juozas Garšva.

e referatai: Ameri- 
ivių katalikų visuo- 
•eikalai; Lietuviškų 
leidimo klausimas;

atstatymo proble- 
.eferatai ir centro 

RAl' pranešimai bus iš 
atspausdinti atski- 
rgoje dar prieš kon- 
j 

o, šiemet pasiruoši- 
įgresui iš vadovybės 

_ jbai planingas. Tell
ig palinkėti, kad Fede- 

jjj skyriai ir apskritys 
tvarkingumu pasi- 

dalyvauti kongrese.— * —
;oje lenkai buvo pa- 
'kelis lietuvius pa- 

i, pasitarti. Apie šį 
ną lenkų vienas laik- 
smažai parašė, net pa- 
nas, kad įsteigta lie- 
lenkų draugija. Tu- 
irų žinių, kad tokia 
1 tikrai neįsteigta,

bet lenkų laikraščio paska
lų užteko Chicagos sanda- 
riečiams ir jų bendramin
čiams pulti tuos lietuvius, 
kurie kalbėjosi su lenkais.

Galėtume nurodyti sanda- 
riečiams vardus jiems artimų 
asmenybių, kurioms teko 
susitikti ir tartis su įžy
miais lenkų pareigūnais. Bet 
kas čia blogo? Lenkai yra 
lietuvių kaimyninė tauta. 
Abiem tautoms svarstytinų 
klausimų netrūksta, tad ko
dėl nebūtų galima susitikti, 
pasikalbėti. Svarbu tik, kad 
lenkai turėtų progos maty
ti ir vertinti lietuvių at
sparumą, savarankiškumą ir 
savigarbą.

niš^l 
čia f*

portį

Nauji Japonijos ir Pran
cūzijos ambasadoriai Argen
tinai, įteikę savo paskyrimų 
raštus Argentinos preziden
tui, apie savo paskyrimus 
oficialiai pranešė ir Lietu
vos įgaliotam ministeriui ir 
n e p a p rastam pasiuntiniui, 
Dr. K. Graužimui. Vėliau 
abu ambasadoriai ir apsi
lankė pas Lietuvos ministe
rs

Šis diplomatų žygis rodo, 
kad ir Prancūzija ir Japo
nija nepripažįsta Lietuvos
pavergimo. Japonai ir pran- ją, 
cūzai už laisvą, nepriklau- buvo pavogusi keliolika šim- 
somą Lietuvą. itų tonų javų.

Newark, N. J. — Gegužės 
22-23 d.d. federaliniame teis
me svarstyta Lietuvos lai
vo „Denny-Lietuva” likimo 
byla. Maskvos įgaliotiniai 
nori laimėti laivą bolševikų 
naudai. J. A. V. Valstybės 
Departamentas p r i s i u ntė 
teismui raštą, kuriuo pažy
mi, kad šios šalies vyriau
sybė nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos.

Maskvos įgalioti advoka
tai — jų buvo penki — pri
statė įvairiausios medžiagos, 
norėdami įrodyti, kad Lie
tuvos kooperatyvų turtas 
perėjęs Sovietams teisėtu 
keliu, kad jiems įgaliojimas 
duotas tikrųjų laivo savi
ninkų ir 1.1. Teisėjas nuta
rė „ieškovams” duoti vieną 
savaitę savo. „įrodymams” 
papildyti. Jie prašėsi dvie
jų savaičių.

Bylos sprendimas būsiąs 
birželio 2 d.

^-=?es ..........

BOLŠEVIKAI LIETUVOMC&YŪS- 
RUOŠIASI SPROGDINTi8 US

Washington. — Gegužės 27 
d., antradienį, prezidentas 
Roosevelt pasakė svarbią 
kalbą visai valstybei, išdės
tydamas savo ir vyriausy
bės pažiūras dabartinio ka
ro reikalu. Jo kalbos lauk
ta visame pasaulyje. Ypa
tingai anglai laukė tvirto 
paramos žodžio. Nemažiau 
laukė ir vokiečiai, kuriems 
labai rūpi, kad Amerika ne
stotų į atvirą karą.

(Leidžiant šį „Amerikos” 
numerį, dar nebuvo žinomas 
prezidento kalbos turinys).

šūvio, kurį paleido 
karo laivas „Bis- 

35,000 tonų.
tęsėsi tik penkias 

Anglų laivynas

Sprogime Žuvo 5 
Darbininkai

sausumos kariuomenei ir to
kia pat suma laivynui.

35,000 tonų karinis ko
vos laivas „North Carolina” 
kaštavo 35 mil. dolerių. Ka
rinių lėktuvų vežiojimui lai
vas kaštuoja 50 mil. dol., 
šarvuotlaivis — apie 30 mil. 
dol., submarinas — 8 mil. 
dol. Vieno šūvio iš laivo 
kanuolės paleidimas kaštuo
ja nuo 900 iki'1,600 dolerių.

Lengvojo tanko pagami
nimas kaštuoja 27,000 dol., 
vidutinio — 67,000 dol., o di
džiojo — 114,000 dol.

Perth Amboy, N. J. — 
Shell aliejaus bendrovės pa
talpose praeitos savaitės ga
le įvyko šiurpi nelaimė. Di- 
žiulis gasolino tankas spro
go. Penki darbininkai už
mušti, kiti penki darbinin
kai sunkiai sužeisti. Žuvu
sieji darbininkai jauno am
žiaus, nuo 21 iki 35 metų.

Bernas. — Iš tikrų šalti- 
patirta, kad plento til- 
per Nerį ties Jonava 
susprogdintas. Bolševi- 
spauda apie tai nieko 

Suimti keli asme-

nių 
tas 
yra 
kų
nerašo, 
nys, kurie kaltinami, tiltą 
susprogdinę sabotažo tiks
lais.

Kaune kalbama, kad Jo
navos tiltą per nemokšiš
kumą yra susprogdinę patys 
maskolių raudonarmiečiai. 
Mat, raudonųjų okupantų ir 
jų pakalikų tarpe vyraujant 
neišvengiamo karo nuotai
kai, raudonoji armija po vi
sais Lietuvos tiltais yra pri
taisiusi dinamito. Jo pagal
ba okupantai, numatydami 
traukimosi iš Lietuvos ga
limumą karo atveju, rengia
si susprogdinti visus Lietu
vos tiltus, kurie Lietuvos 
gyventojų pinigais buvo pa
statyti nepriklausomybės lai
kais. Tokiu būdu per oku
pantų nemokėjimą apsieiti 
su dinamitu Jonavos tiltas 
buvo susprogdintas prieš lai
ką.

Taip pat gauta žinių, kad 
okupantai, prieš traukdamie
si iš Lietuvos, yra numa
tę susprogdinti ne tik til
tus, 
tus 
tus. 
ba,
iš Lietuvos, sušaudysią ne 
tik visus politinius kalinius,

bet ir visus kitus „buržu
jus.”

Reikšminga, kad paskuti
niuoju laiku daugelis žydų 
stengiasi, kaip pajėgdami, 
iš Lietuvos išvažiuoti.

Lietuvos gyventojai tikisi, 
kad maskolių okupantai bū
simų įvykių bus taip stai
giai užklupti, jog jie nebe- 
suskubs įvykdyti savo kri
minalinių sprogdinimo bei 
masinio žmonių išžudymo 
planų.

Kaunas. — Vesdami 
„bezbožnikų” propagandą, 
bolševikai buvo įsakę, kad 
šiemet mokyklose Velykos 
nebūtų švenčiamos. Mokyk
lų atostogos baigėsi kaip 
sykis prieš pat Velykų šven
tes. Tačiau lietuviai moki
niai vis vien į mokyklas 
neatėjo. Mokyklose susirin
ko tik žydų, maskolių oku
pantų ir kelių, bolševikams 
parsidavusių, išgamų vaikai. 
Po švenčių mokiniai buvo 
tardomi, kodėl jie į mokyk
las neatėjo ir kas juos ,,pa- 
kurstęs” taip pasielgti.

Londonas. — Gegužės 24 d. 
Anglijos vyriausybė viešai 
paskelbė, kad tą dieną, ne
toli Grenlandijos, karo lai
vų mūšyje Anglija neteko 
savo didžiausio karo laivo 
„Hood,” 42,100 tonų. Šis 
laivas buvo didžiausias ka
ro laivas pasaulyje. Jis nu
skendo nuo gerai pataikyto 
vieno
vokiečių 
marek,”

Mūšis 
minutes,
buvo gavęs žinių, kad tarp 
Islandijos ir Grenlandijos 
slankioja vokiečių karo lai
vai. Ta kryptimi buvo pa
siųsti keli laivai su „Hood” 
priešakyje. Vokiečių laivo 
kanuolės paleistas šūvis pa
taikė į „Hood” ginklų san
dėlio dalį ir „Hood” sunai
kintas vienu akimirksniu. 
Visa laivo įgula žuvo. Spė
jama, kad laive buvo per 
1,300 karių jūreivių.

Vokiečiai šiuo laimėjimu 
nepaprastai džiaugiasi. „Bis
marck” kapitonas ir kiti 
vyresnieji karininkai apdo
vanojami aukščiausio laips
nio ordinais. Pirmą kartą 
šiame kare anglų laivas su
sitiko su vokiečių laivyno 
panašaus dydžio laivu ir šį 
pirmą mūšį jie pralaimėjo. 
Panašaus dydžio laivų, kaip 
„Hood,” anglai dar turi du, 
bet kiek mažesnius.

Bet neilgai vokiečiai džiau
gėsi savo pergale. Gegužės 
27 .d„ antradienio, žinios 
pranešė, kad jų šarvuotlai
vis „Bismarck” taip pat nu
skandintas, apie 400 mylių 
nuo Bresto uosto. „Bis
marck” žuvo nuo lėktuvų

paleistų torpedų ir nuo an
glų šarvuotlaivių kanuolių.

Kai tik „Hood” nuskan
dintas, anglų laivynas su
telkė visas savo jėgas su
čiupti ,Bismack” laivą ir 
atkeršyti. Vokiečių šarvuot
laivį lydėjo kitas laivas, 10,- 
000 tonų dydžio. Vokiečiai 
skubėjo, kiek tik pajėgė. 
Nakties migla paslėpė juos, 
bet dar tą pačią gegužės 
24 d. „Bismarck” nukentė
jo nuo anglų vieno lėktuvo 
paleistos torpedos.

Gegužės 26 d., pirmadienį, 
„Mismacką” vėl pastebėjo 
vienas anglų lėktuvas. Vėl 
paleista orinės torpedos, ku
rių dvi pataikė į laivą. „Bis
marck,” gerokai apgadintas, 
galėjo bėgti jau sumažin
tu greičiu. Jį lydėjęs nai
kintuvas prasišalino. Gegu
žės 25 d. vakare jį pasivijo 
anglų laivai. Įvyko susirė
mimas. Gegužės 27 d. 5 
vai. rytą „Bismarck” susi
laukė užbaigos — laivų šū
viai jį pribaigė ir jis nu
skendo. Spėjama, kad išsi
gelbėjusių jūrininkų nėra. 
Laive važiavę per 1,400 vo
kiečių jūrininkų. Paskuti
niai laivo vadovybės žodžiai, 
kaip praneša vokiečiai, buvę 
tokie: „Laivas nebeturi kon
trolės. Laikysimės iki pa
skutinio šūvio. Tegyvuoja 
fiureris!”

Anglijoje dabar didelis pa
sitenkinimas, kad vokiečiams 
atkeršyta už jų didžiausio 
laivo nuskandinimą. „Bis^ 
marek” visai naujas laivas. 
Jis buvo didžiausias vokie
čių laivas, pastatytas tik 
prieš dvejis metus. Jam va
dovavo pasižymėjęs admiro
las Luetjens.

KRETOJE ĮTEMPTI MŪŠIAI

Nebėr K viečių
Kaunas. — Į Sov. Rusiją 

išvežus iš Lietuvos visus 
kviečius, miestuose jau ku
ris laikas nei už didžiausius 
pinigus negalima gauti bal
tos duonos. Tiek Kaune, 
tiek Vilniuje kepama tiktai 
juoda duona.

Taupymo Ženklai
Perkami

Washington. — šiuo metu 
valstybės iždas bankuose ir 
pašto įstaigose platina gy
nimosi taupymo ženklus. 
Daugiausia pasisekimo turi 
25 centų vertės ženklai, ku
rių per pirmąsias vajaus 17 
dienų parduota už 775,960 
dolerių. Surinkus atitinka
mą skaičių taupymo ženklų, 
bus galima juos iškeisti į 
gynimosi bonus.

Kairas. — Mūšiai dėl grai
kų Kretos salos užvaldymo 
eina visu šiurpumu. Vokie
čiai kasdien pristato dau
giau kariuomenės lėktuvais. 
Šios savaitės pradžioje at
gabenta ir tankų. Anglų 
pranešimu, apie 15,000 vo
kiečių žuvo nuskandintuose 
laivuose 
saloje.

Anglai 
ištraukę 
lėktuvai
bombarduoja vokiečių lėk
tuvų stotis ir naujai daro
mus įsitvirtinimus.

Vokiečių pranešimu, prie 
Kretos vokiečiai sunaikinę 
didelę dalį anglų karinio 
laivyno. Anglai 
ta netekę dviejų 
vių ir keturių 
Taip pat anglai
ta, kad sugadinti jų du ko
vos laivai.

Bandė Nušauti Ilalii

ir pačioje Kretos

savo aviaciją yra 
iš Kretos, bet jų 
atlekia iš kitur ir

bet ir fabrikus bei ki- 
svarbesniuosius pasta- 
Okupantai viešai kal- 

kad jie, prieš bėgdami

Ukrainoje Daug

Maskva. — Ukrainos 
riausias teismas Kieve 
baudė devynis asmenis 
ties bausme ir 30 įvairaus 
laikotarpio kalėjimu už va
gystes. Pasmerktieji buvo 
kaltinami sudarę vagių gau- 

kuri iš javų sandėlio

vy- 
nu- 

mir-

NACIAI UŽDARO KATALIKŲ SPAUDĄ
Roma. — Vatikanas gavo1 

liūdnų žinių iš Vokietijos. 
Naciai įsakė nuo birželio 1 
d. sustabdyti bet kokių ka
talikiškų spaudinių leidimą. 
Nuo birželio 1 d. katalikai 
negalės turėti savo nei laik
raščių, nei žurnalų, nei pa
prasčiausių biuletenių. Ne
seniai katalikų laikraščiams 
buvo uždrausta dėti popie
žiaus paveikslus ar bent ką 
rašyti apie popiežiaus pa
reiškimus.

Vokiečių užimtose žemė
se kelioms vyskupijoms,

kaip Prahos, reikia naujų 
ganytojų, bet popiežius ne
skiria naujų, o tenkinasi lai
kinų valdytojų paskyrimu.

prisipažįs- 
šarvuotlai- 
naikintuvų.
prisipažįs-

JAPONAI STEBI AMERIKOS VEIKLI

Newark, N. J. — Šio mies
to gyventojai gegužės 24 d. 
naktį turėjo priešlėktuvinės 
apsaugos bandymą. Viskas 
turėjo būti užtemdyta, pa
skandinta tamsoje. Visos 
šviesos turėjo būti užgesin
tos ar paslėptos. Kariuome
nės vadovybė bandymais pa
tenkinta, nors ir buvo na
mų, nepaslėpusių šviesų.

Tokio. — Japonų spauda ir 
įtakingi sluoksniai šiuo me
tu viešai ir privačiai svar
sto, kokion padėtin patektų 
Japonija, jei Jungtinės A- 
merikos Valstybės stotų ka
rau. Pagal pasirašytą su
tartį su Berlynu ir Roma, 
Japonija turėtų stoti „ašies” 
sąjungon į karą prieš A- 
meriką, jei ši paskelbtų ka
rą Vokietijai.

Šalčiau galvoj autieji japo
nai nori taikos ir siūlo dė
ti visas pastangas, kad- Ja
ponija ir Amerika palaiky
tų artimus santykius. Kraš- 
tutinesnieji reikalauja, kad 
Amerika pripažintų Japoni-

jai teisę laisvai veikti Azi
joje.

Valdžios įtakoje esanti 
spauda nesutinka su jokioms 
nuolaidomis, griežtai nuro
do reikalą laimėti karą Ki
nijoje, sunaikinti generolo 
Čiangkaišeko pasipriešinimą.

Lynchburg, Va. — Aviaci
jos leitenantas Glueck, 25 
metų amžiaus, vykdamas į 
namus, Ossining, N. Y., au
tomobiliu susidūrė su sunk
vežimiu ir užmuštas vieto
je. Jis važiavo į tėviškę ve
dyboms. Geg. 
rėjo sustuokti 
cliff kolegijos

27 d. jis tu
su viena Rad- 
studente.

Roma. — Italų spauda šios 
savaitės pradžioje paskelbė, 
kad prieš savaitę, gegužės 
17 d., Albanijoje Italijos 
karalius Viktoras Emanue
lis laimingai išvengė mirties 
nuo pasikėsintojo kulkos. 
Karalius važiavęs automo
biliniu drauge su Albanijos 
premjeru į lėktuvų stotį. Iš 
publikos, susirinkusios kara
lių sveikinti, staiga iššoko 
vienas vyras ir paleido šū
vį, kurio kulka tik per tru
putėlį nepataikė karaliui. 
Kėsinto jas suimtas ir per
duodamas karo teismui. Ita
lai skelbia, kad pasikėsinto- 
jas yra graikas, gyvenąs Al- 
banijos-Graikijos pasienyje.

Hanoi. — Japonų kariai į- 
siveržė šiame Indo-Kinijos 
mieste į du amerikiečių ben
drovių sandėlius, kuriuose 
buvo sukrauta įvairi medžia
ga, skirta Kinijai. Įsiveržę 
japonai užgrobė krovinius ir 
perkėlė juos į savo karinius 
sandėlius. Užgrobtų prekių 
vertė siekianti 10 mil. do
lerių.

Japonai reikalavo atiduoti 
jiems sandėlių raktus, bet 
bendrovių vadovybės atsisa
kė tai padaryti. Japonai aiš
kina, kad bendrovės nėra a- 
merikiečių, o tik priedangai 
kinai pavartoję amerikiečių 
vardą. Užgrobtų daiktų di
delę dalį sudaro sunkveži
miai ir automobiliams pa
dangos.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KUN. JONAS BALKŪNAS
Šių metų gegužės 29 d. sukako lygiai penkiolika metų, 

kai kun. Jonas Balkūnas, V. J. Atsimainymo parapijos, 
Maspeth, L. I., N. Y., klebonas, įšventintas kunigu. Dėkin
gi ir jo darbus nuoširdžiai įvertiną parapijiečiai, savo pa
rapijos vikarų, kun. Pijaus Lekešio ir kun. Jono Kartavi- 
čiaus padedami, nutarė šią sukaktį atžymėti iškilminga va
kariene ir reikšmingomis dvasinėmis ir medžiaginėmis do
vanomis, plaukiančiomis iš gilios meilės, pagarbos ir širdin
gumo.

Kun. Jonas Balkūnas gimė 1902 m. spalių 22 d. Maltby, 
Pa. Jo tėveliai, Simonas ir Ona Paškevičiūtė, gyvi ir šian
die tebesidžiaugia Kristaus Vynynui išauklėtu ir paaukotu 
sūnumi. Savo tėvų žemę kun. Jonui pirmą kartą teko išvys
ti labai jauno amžiaus — būdamas tik šešerių metų jis bu
vo nuvežtas į Lietuvą. Neilgai buvo Lietuvoje. Grįžę at
gal Amerikon, tėvai kun. Joną leido į mokyklas Plymouth, 
Duryea, Pittson, Pa. 1912 m. Balkūnai vėl išvyksta į Lie
tuvą ir apsigyvena Marijampolėje. 1914 m. kun. Jonas jau 
lankė gimnaziją, bet kilęs karas pertraukė mokyklos dar
bą. Tada jis mokėsi privačiai, o 1917 m. vėl įstojo į gim
naziją Marijampolėje, kurią turėjo „Žiburio” švietimo drau
gija. 1919 m. stojo Seinų kunigų seminarijon, kurioje mo
kėsi trejis metus. 1922 m. drauge su tėvais atvyko į Ame
riką ir čia buvo priimtas Brooklyn© vyskupo. '

Amerikoje seminarijos mokslus baigė Niagara Falls, N. 
Y. Kunigu įšventintas 1926 m. gegužės 29 d. Pirmoji pa
skyrimo vieta buvo šv. Liudviko par. (kitataučių), Brookly- 
ne, bet joje neilgai buvo. Tų pačių metų rudenį paskir
tas vikaru į Apreiškimo lietuvių parapiją, kurioje dirbo iki 
1928 m. birželio mėnesio, kai jo sveikata visiškai susilpnė
jo ir turėjo išvykti į Denver, Colorado, gydytis net viene- 
riems metams. 1929 m. gegužės m. paskirtas vikaru į An
gelų Karalienės parapiją, Brooklyne, kurioje išbuvo iki 1933 
m. spalių 1 d., kai paskirtas V. J. Atsimainymo parapijos 
klebonu, kurio pareigose ir šiandie sėkmingai dirba.

Paveikslingai eidamas kunigo - dvasios vado pareigas, 
kun. J. Balkūnas nuo pat ankstyvosios jaunystės veiklus ir 
!LetiiAiių--tautiniame, kultūriniame ir visuomeniniame dar
be. Nuo gimnazijos laikų Lietuvoje jis Ateitininkas, lie
tuvių katalikų šviesuomenės organizacijos narys. Nuo se
minarijos Amerikoje laikų nuolatinis lietuvių katalikų 
spaudos bendradarbis, publicistas. Jo straipsniai įvai
riausiais klausimais puošė „Ameriką,” „Draugą,” „Darbi
ninką,” „Garsą,” „Studentų Žodį,” „Tėvynės Balsą” (anks
čiau leistą Pennsylvanijoje) ir kt. Per visus penkiolika me
tų rėmė visas lietuvių katalikų centralines organizacijas, 
kaip L. K. Federaciją, „Motinėlę” (jos garbės narys), L. 
Vyčius, Liet. Kat. Darbininkų Sąjungą, L. K. Susivienymą, 
Moterų Sąjungą, Stud, ir Profesionalų Sąjungą, nekalbant 
jau apie Kunigų Vienybę. Daug kartų buvo centro valdy
bose, užimdamas atsakingiausias vietas. Trejis metus iš 
eilės vadovavo Kunigų Vienybei; šiuo metu yra Kunigų 
Vienybės sekretorius, „K. V. Biuletenio” redaktorius.

Visą laiką buvo Katalikybės ir Lietuvybės sargyboje. 
Dalyvavo masiniuose visuomeniniuose susirinkimuose, lan
kėsi svarbiose įstaigose Liętuvos ir lietuvių reikalais. 1938 
m. viešėjo Lietuvoje, kur atstovavo Amerikos lietuvių kata
likų visuomenei Lietuvos nepriklausomybės 20 metų su
kakties minėjime. Buvo ten priimtas aukščiausių Bažny
čios ir Valstybės įstaigų. Lietuvai patekus į žiaurią bol
ševikų verguvę, Kunigų Vienybės pavestas, atliko svarbius 
žygius pas Bažnyčios hierarchus.

Parapijos darbai geriausiai liudija apie jo tiesioginę, kaip 
kunigo, veiklą. Nuo 1933 m. rudens iki šiol Maspethas pa
keitė savo veidą. 1935 m. pastatydinta bažnyčia, šiemet 
susilaukta naujos klebonijos, pripirkta daugiau žemės. Pa
rapijos narių skaičius nuolat auga. Pasikviestos seselės 
pranciškietės. Įsteigta naudingų organizacijų. Parapijie
čių talka, glaudus bendradarbiavimas leidžia įvykdyti di
delius darbus, surasti jiems reikalingų stambių lėšų.

Sveikindami parapijiečiai savo mylimą Brangų Vadą, su
laukusį kunigavimo 15 metų sukakties, linki ir prašo Jam 
gausiausių Dievo malonių, lydinčių visus Jo darbus Bažny
čios, Amerikos, Lietuvių Tautos Nepriklausomos Lietuvos 
gerovei. Prie tų linkėjimų nuoširdžiai prisijungia ir „Ame
rika.”

GEGUŽES PIRMOJI PER RADI JA
(Mūsų bendradarbio Suomi

joje laiškas. — Red.)

Gegužės men. 1 d. proga 
Maskva triūbijo, mušė būg
nus, šūkavo, klykė, tartum 
norėdama, kad raudonasis 
burliokų triukšmavimas bū
tų išgirstas kitose planeto
se. Tą dieną maž daug apie 
2 vai. man netyčiomis teko 
išgirst rusų radijo paskel
bimą, kad Maskva, girdi, 
tuoj perduosianti radijo svei
kinimus iš „laisvų” Pabalti
jo valstybių. Balsu iš gim
tojo krašto susidomėjau ir 
aš.

Pirmutinis sveikinimas bu
vo duotas iš Rygos. Iš ten 
atsiliepė, skambus, grynai 
maskoliškas baritonas. Jis 
trumpai papasakojo, kad 
Latvijos sostinėje tą dieną 
švietė saulutė, kad pradėjo 
žaliuot medžiai, kad gamta 
ir visi piliečiai džiaugiasi, 
kad žmonių minios žygiuo
ja gatvėmis su raudonomis 
vėliavomis ir dainuškomis 
garbina Stalino primestą 
vergiją, šalia pranešėjo bal
so tikrai girdėjos netvar
kingas minios žygiavimas, 
atskiru nenuoramų šūkavi
mai, kaž kas panašaus į

muziką, dainos aidas ir kit. 
triukšmavimas. Visas tas ne
tvarkingas ūžimas man la
bai priminė (bent per ra
diją) linksmą kermošių kur 
nors Lietuvos provincijoj, 
kai čigonų ir žydų šūkavi
mai painiojas su šeine-ka- 
tarinkos šliageriais, kiaulių 
kvykimu ir ubagų raudomis. 
Pranešėjas aiškino, kad ka
reivių paradas .esąs jau pa
sibaigęs ir dabar pro gar
bės tribūną traukiančios 
„susipratusių” piliečių orga
nizacijos su plakatais bei 
vėliavomis ir tuomi reiš
kiančios džiaugsmą latvių 
laisvės nustojimu. Po to kaž 
kokis latvis (pavardės ne
beprisimenu) sudrožė pra
kalbą rusų kalba ir pasi
gyrė, kad jis pats ir jo vi
si sėbrai esą laimingi, ge
rai aprūpinti materialiai. Iš 
Josifo Visarionovičo malo
nės visi, girdi, komunistai 
užimą Latvijoj svarbesnes 
vietas. Kad tas vyrukas 
niekados nepasižymėjo pa
dorumu, buvo aišku iš jo 
entuziastiško plepėjimo.

Toliau Maskva susijungė 
su Talinu, kur taip pat trep
sėjo minia, kaž kas rusiš
kai šūkavo „ura” ir ben
droje kakofonijoje kiek iš
siskyrė menkas dūdų or
kestras. Prieš mano akis 
aiškiai stovėjo tragingas 
vaizdas: estų žemėje už 
Maskvos červoncus pučia 
internacionalą svetimtautiš- 
ki patriūbočiai, o kalmukų 
ir kiniečių durtuvais grasi
nami, eilėmis žygiuoja, su 
giliu skausmu širdyse, tik
ri krašto šeimininkai.

Ir Talino pranešėjo akcen
tas aiškiai išdayė grynai 
maskolišką kalbėtojo kilmę. 
Jis skelbė, kad estų tauta 
džiūgaujanti gegužės šven
tės proga ir kad komunis
tinės organizacijos garbina 
ten vergijos pančius. Pra
nešėjas užkalbino prie pat 
mikrofono jauną merginą, 
neva pionierę. Ta šiaip taip 
„slibizuodama” perskaitė ru
siškai iš popiergalio pasigė
rėjimą krašto budeliais ir 
pasisakė esanti labai paten
kinta suruoštu tą dieną Ta
line bolševikišku „jomarku.” 
Po to žinomas estų komu
nistas Laurits, kaip gramo
fonas, dėkojo Maskvai už 
visas geradėjystes, kurių 
dabar susilaukę estų komu
nistai. Kalbėtojas paminėjo 
visą eilę bendraminčių, ku
rie, pasirodo, anksčiaus tu
rėję dirbti sunkų darbą ar 
ganyti kiaules pas ūkinin
kus. šiandien jie visi esą 
aukšti raudonosios Estijos 
valdininkai, sėdi minkštuo
se foteliuose ir užima atsa- 
komingas vietas. (Kokia lai
mė, brač, sėdėt činauninko 
kabinete po Lenino atvaiz
du, rūkyt kominterno są- 
skaiton cigarus ir visą juo
dąjį darbą suverst kitiems!)

Man, žinoma, nerūpėjo su
sipažinti, kuo giriasi darky
ta rusų kalba išsigimėlis es
tas; nekantriai laukiau gy
vo žodžio iš Kauno ir no
rėjau pasiklausyt, kokios ten 
chevros žygiuoja su Lenino- 
Stalino ikonomis; kokiais 
balsais „tauta” cyps maju- 
fesą ir kaip akiplėšos šauks 
rusiškai „ura,” negalėdami 
ištart raidės „r.” Žinoma, 
buvo įdomu sužinoti ir kas 
iš Padleckių, Girų ar Maka
bėjų tars „iškilmingą žodį” 
budeliui Stalinui ir maldaus 
jo leist pabučiuoti kruviną 
„rankelę.”

Štai visa inscenizacija su 
Estija pasibaigė ir burlio
kas iš Maskvos paskelbė, kad 
tuoj kalbės Kaunas. Iš ten 
greit atsiliepė Pozdniakovo 
ar kito Merzavcevo balsas, 
kad mikrofonas Kaune esąs 
pastatytas privačiame bute 
Čiurlionio gatvėje Nr. 30, 
kur dabar gyvena stachano- 
vietė, žinoma komunistė Bu- 
džinskienė (ar Gudžinskie- 
nė?). Už valandėlės pasigir
do senesnės, matomai, jau 
daug svieto perėjusios, mo
teries balsas, tik deja jokiu

būdu ne lietuvės. Jos ak
centas aiškiai liudijo tos pi
lietės slavišką kilmę. Iš raš
to, įteikto jai aukštųjų Kau
no ar Maskvos kanceliarijų, 
moterėlė paskaitė apie Vi
sarionovičo g e r a d ė jystes. 
Pats skaitymas ėjo nesklan
džiai: kaip sena kumelė ant 
pastatytų jai kliūčių, klupo 
bobelka ties kiekvienu kab
leliu, tašku, ar kitokiu ženk
lu. Kiekvieno žodžio per
kėlimas iš vienos eilutės į 
kitą taip pat baisiai vargi
no komunistų favoritę. Vi
sai susipainiojo ji, ištarda
ma skaitlinę 10,000 (kalba 
ėjo apie tiek palaimintų 
naujų valdininkų, dėka oku
pantams patekusių Lietuvoje 
į departamentų departamen
tus). Ištardama tą skaičių, 
ji sukniubo: „10” ji paliko 
viename sakinyje ir, kiek 
atsipeikėjus, po pertraukos, 
„tūkstančių” prikergė sekan
čiai frazei, lyg tyčia gavu
siai iškraipytą mintį. Savo 
skaitymo pabaigoje visai 
pavargusi maskalka „pakar- 
niai” padėkojo Stalinui už 
butą Čiurlionio gatvėje ir 
pasigyrė esanti laiminga, 
kad jos 16 metų dukra už
sitarnavo raudoną pionierės 
kaklaraištį. Jos perskaity
ta „gromata” išėjo nuobodi 
ir sudarkyta blogu skaity
mu.

Apart „numerio” su seiia 
maskalka, Kauno radijas nie
ko daugiau nepaskelbė; ne
pranešė nė žodelio apie pa
radą, neužsiminė apie Sta
lino Konstituciją, nė apie 
bent kokią manifestaciją 
Lietuvoje. Nesigirdėjo nė 
muzikos, nė triukšmo, abso
liučiai nič nieko. Išėjo, kad

mano susidomėjimas balsais 
iš Tėvynės liko apviltas ir 
kuomet Maskvos pranešėjas 
pareiškė, kad pasikalbėjimas 
su Kaunu baigtas, likau nu
stebintas. Kodėl nedavėte, 
pamaniau sau, išsižiot ir 
mūsiškiams padleckiams. Gal 
kauniškiai iš špargalkos pa
deklamuotų maskoliškai gra
žiau, kaip jų idėjos broliai 
iš Rygos ar Talino. Man 
net rodos, kad būtų buvę 
visai pravartu pademon- 
struot pačiame pasienyje su 
vakarų Europa vergų eise
na ir prie pat spygliuotos 
vielos pagrasint pasaulio 
„plutokratams” raudonais 
plakatais bei portretais 
Thaelmano, Markso, Gros- 
mano (Didžiulio), Iciko Meš- 
kupo, Alperovičiaus ir kitų 
komunistų, pagal komparti
jos nuožiūrą. Tokis „pagra
sinimas” Europai gal užim
ponuotų mums visiems dau
giau, negu senos gudės nuo 
Smurgainio plepėjimas apie 
užgrobtą iš kitų kambarį 
Čiurlionio gatvėje, ar apie 
ištvirkusios dukters raudo
ną „galstuką” (tas, mano 
supratimu, išėjo net visai 
neestetingai).

Bet gal Padleckis su kom- 
panija pabūgo šūkauti ir 
grasinti „sutrūnijusiam pa
sauliui” ties Vokietijos sie
na? Atsargumas, kaip ži
noma, gėdos nedaro. Gal 
dėl aiškiai dabar Lietuvoje 
nujaučiamų įvykių raudonie
ji okupantai uždraudė sa
viems šūkaut ir daryt de
monstracijas net už 100 ki
lometrų nuo Eitkūnų?

Girdėjęs.

Suomija, 1941-V-II.

IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲJŲ ALPIŲ-
PRIE LAISVES STATULOS

Per Isr^am u^\žemę 
rvr'Kryžiaus > 
*- Chicago j e..

Apgyve\čįausil privačioje
šeimoje as net buvau pa
tenkintas, nes, susidurdamas 
betarpiai su žmonėmis jų 
gyvenamuose namuose, grei
čiau galėjau susidaryti šio
kį tokį vaizdą apie dabarti
nę Ispaniją. Port-Bon ne tik 
išorine išvaizda, namų sta
tyba, žmonėmis, bet ir pa
čia kalba dar labai artimas 
Pyrėnėjų Prancūzijai. Gy
ventojai - katalonai, kaip per 
pilietinį karą jau pasireiš
kė, save laiko daugiau ap
sišvietusiais, veiklesniais, to
dėl ir separatizmą skelbė 
nuo Madrido Ispanijos - An
dalūzijos. Net ir toji pa
prastoji darbininkų šeima 
panašius palankumus pareiš
kė. Apie Franko, savo val
stybės vairininką labai at
sargiai atsiliepia. Kai va
kare susirinko visi prie sta
lo ir sėdo vakarieniauti, tė- 
myjau, kad šeimininkė gana 
skūpiai stalą padengė, ypač 
stigo duonos ir riebalų.

Vėlesnėj kelionėje, net ir 
viešbučiuose, neteko daugiau 
duonos gauti, kaip gabalė
lį, vertą vieno kąsnio. Svie
stas ir netaip dažnas sve
čias. Tačiau įvairiausių vai
sių Ispanija turi gausiai, jų 
ir kainos prieinamos. Bet 
nieku taip ispanas -nesi
skundžia, kaip tabako sto
ka. Į savaitę tegali nusi
pirkti maždaug 50 gramų, 
ką tai reiškia geram pyp- 
koriui, ypač jei tabakas men
kos rūšies! Nė vienas man 
nesiskundė, kad duonos sun
ku nusipirkti, bet stotyse 
nešikai, patarnautojai, net 
oficialūs asmenys, patyrę už
sienietį keliaujant, ir teklau- 
sinėjo ar nėra kartais už- 
silikusios kokios cigaretės. 
O būta ne tik cigaretės, bet 
if keletos cigarų. Jie buvo 
Madride išgaudyti, kaip 
brangiausios Šveicarijos „re
likvijos.”

Sekantį rytą, sekmadienį, 
greitasis mus atnešė į Bar- 
celoną, vieną iš gražiausių

Ispanijos miestų, uostą prie 
Viduržemio jūros. Pilietinio 
karo metu Barcelona buvo 
„vyriausybininkų” sostinė, 
taigi, miestas gana raudo
nas. Jame buvo įruoštos 
specialios kankinimų vietos, 
kuriose kankiniais mirė daug 
ne tik dvasininkų, vienuolių, 
bet ir paprastų darbininkų, 
jei jie pasirodė esą „įtarti
ni.” Dabar miestas šventa
dienį šventadieniškai nusi
teikęs. Pilnos gatvės žmo
nių, kurie su maldų knyge
lėmis ėjo čia į bažnyčią, čia 
grįžo namo. Paklausiau po
licininko parodyti kelią į ka
tedrą, ar kitą artimesnę baž
nyčią. Aplankiau vieną ir 
kitą. Visur pilna žmonių 
besimeldžiančių, net iki 1 
vai. po pietų buvo mišios 
laikomos. Jėzuitų bažnyčioj 
tęsėsi gavėnios misijos: pil
na jaunuomenės, vyrų, mer
gaičių, daug einančių prie 
šv. Komunijos, o pamokslo 
žodžiai gaudyte gaudomi. 
Jaučiamas naujas atgimi
mas, nauja dvasia ir daug 
didesnis savo religijos bran
ginimas, kada visuomenė 
pergyveno revoliuciją ir kru
vinas dienas be tikėjimo. 
Tik stinga dabar kunigų.

Pasakojo, kad kai kurio
se vyskupijose, kur raudo
nieji labiau siautė ir kuni
gai nespėjo pasislėpti, ar 
pabėgti, nustojo daugiau nei 
pusės dvasiški jos. Barcelo- 
nos Katedra labai graži. Gai
la kad daugiau įsižiūrėti 
nebuvo galima, nes ir sek
madienį po pamaldų tuoj 
uždarė bažnyčių duris. Šio
kiomis dienomis irgi užda
rytos. Dar vis bijoma iš
niekinimo.

/
Turėdamas dar keletą va

landų iki vakaro, patrau
kiau uosto linkui, nes ten 
viena gražesnių miesto da
lių. Aplankiau Kolumbo, A- 
merikos atradėjo, statulą, į- 
lipau į jos viršų, kad iš 
aukščiau pasižvalgyČiau. Ji 
dominuoja aikštėj priešais 
atvirą jūrą, kad visi jūri
ninkai atvykę ją matytų iš 
tolo ir žinotų, kad iš Ispa-

BOLŠEVIKŲ UŽIMTOJE LENKI
----------  ločiau buvo 

ašaromis akyse skylį^^^j' 
savo gyvuliais. Bo 
tuojau pradėjo steiį ja 
chozus, bet susilauk 
pasipriešinimo, jog ; 
žvilgiu beveik nieko 
pasiekta. Ūkininkai 
likta po vieną karv 
vieną kiaulę. Teoret 
kininkas gali turėti 
trą karvę, bet už ją 
mokėti per metus 
aukštus mokesčius, Į ^'e

Bernas. — Vienas žymiau
sių prancūziškosios Šveica
rijos dalies dienraščių „Ga
zette de Lausanne” įsidėjo 
per du numerius vieno švei- 
cariečio, ištisus metus gy
venusio bolševikų paimtoje 
Lenkijos dalyje, straipsnį. 
Jame atvaizduojamos gyve
nimo sąlygos po bolševikų 
jungu, kuris toks pat ir pa
vergtoje Lietuvoje.

Autorius pradeda savo ap-
rašymą nuo to momento, kai 
bolševikų kariuomenė pasi
rodė mieste, kuriame jis 
gyveno. Maskolių kareivių 
apsirengimas buvęs labai 
prastas. Bet dar labiau 
slegiantį įspūdį padariusios 
ištisos gaujos rusų civilinių, 
ypač moterų ir vaikų, ku
rie stengėsi prasiskverbti į 
raudonarmiečių užimtas sri
tis. Nors kareiviai mėgino 
juos nustumti atgal, bet 
daugelis jų vis dėl to čia 
pasiliko, šie visiškai apdris
kę vargšai aiškino, kad jie 
klajoją paskui raudonąją 
armiją, tikėdamiesi susiras
ti maisto ir kaip nors pa
sprukti iš „rojaus.”

Nuo pat pirmos bolševikų 
atėjimo dienos prasidėjo vie
tinių gyventojų išsiuntinėji
mai. Pirmiausia buvo su
imti ir išsiųsti Rusijos gi- 
lumon vietos policijos tar
nautojai. Po jų sekė valsty
bės ir savivaldybės tarnau
tojai.

Tuo pat metu bolševikai 
puolė tuštinti krautuves ir 
sandėlius. Visa, kas buvo 
rasta, išgabenta sovietų Ru
sijon: maisto produktai, 
pramonės dirbiniai ir t.t. 
Mieste tikra žodžio prasme 
nieko nebeliko. Buvusiųjų 
krautuvių vietoje atsiradę 
„liaudies kooperatyvai,” ta
čiau juose nieko kito nėra, 
kaip trys daiktai (ir tai ne 
visuomet) : duonos, bulvių ir 
. . . šilko. Nei mėsos, nei dar
žovių, nei konservų, nei šmo
telio vilnonės medžiagos ne
buvo per visą žiemą. Žmo
nės šiaip taip verčiasi seno
mis atsargomis.

Ūkininkų turimi gyvuliai 
buvo konfiskuoti. Jų išti
sos bandos buvo varomos 
Rusijos pusėn. Ūkininkai su

nijos išvyko jo vadovauja
mi laivai ieškoti naujos že
mės. Statula papuošta sim
boliškomis figūromis. Pasi
rodo, kad ir Kolumbas nu
kentėjo nuo pilietinio karo 
— sušaudytas visas, pilna 
skylių, o ir kulkos pasiliko 
viduje į geležį atsimušusios 
ir suvirusios. Bet uostas ir 
viena dalis prie uosto la
biausiai nukentėjo per karą. 
Čia ištisa eilė viešų pasta
tų ir gražių privačių rūmų, 
viešbučių prie gatvės suar
dyta, sugriauta. Vandeny 
dar plaukioja daugybės vi
dutinių laivukų sulankstytų, 
sudaužytų, o net 5 didžiu
lius atlantinius laivus su
skaičiau, kurie sudeginti, su
rūdiję nuo lietaus ir van
dens skelbia, kad prieš po
ra metų pasibaigė karas, ku
riame patys piliečiai griovė, 
naikino savo valstybės tur
tą.

Nebus Ispanijos ir Barce- 
lonos vaizdas pilnas, jei pra
leisčiau jaučių kovas. Ka
ro metu jos buvo pranyku- 
sios. Bet šiandien jos vėl 
atgijo. Nežinau, kodėl jos 
atgaivintos. Palaikymas to
kių žiaurių, kruvinų pasi
linksminimų skiepyja tau
toje žiaurumo jausmą, ma
tymas nekalto gyvulio įer- 
zinimą, jo kovą su raudo
nu rūbu, ietės dūrimą, ir 
nuo žaizdų mirtį — visa tai 
publikoj ir pavieniame žmo
guje žadina kraujo geismą. 
Tačiau ispanas, nematyda
mas šių vaizdų, negali nu
rimti.

(Bus daugiau)
K. A. Deksnys.

STATYBOS PI

^lyje Komi- 
‘ j buvo ve- 
įs bendro
ji pasiūlymų 
į Benziger 
į, pilnai pa
ėjusia me- 
; ir darbas pa- 

Bros, ben-

gesni duoda 
žiau pasiturint 
Bet visi duot 
išgales. Kuris 
bią auką $500 
rašomas kopi 
kaip tos kopt 
jo ir tos stc 
nes jojo įdėtc 
tosios dalys p 
statą. Smuike 
dedamos prie 
niųjų, norint 
stotis bendra

prilygsta pačios kan 
tę.

Pasak autoriaus, s 
kūjų valdininkų skaič ;l 
lygsta tik jų nerūpc j F* įmūryta 
mą. Niekur jam net< žemėje, 
tyti tokio formalizmi $ P^j0 ir 
sirišimo prie instrukc 
dės, kaip sovietų i 
aparate. Biurokratia 
rosi baisiausia rėžini spėdos. Kop- 
da, su kuria lygiagi 
na šnipinėjimas. GP 
dininkai sovietų apai 
ima pirmą vietą. Ap 
vieną gyventoją si 
atskira byla. Šauk 
žvalgybą, kratos ir 
yra kasdieninis re 
Areštai daromi tikti 
ties metu. Buvusieji 
riai, pravardžiuojami Koplytėlių 
liantais, negauna jol įjai kryžiai, 
bo. Buvusieji valdinin jjetuvos Kry- 
nas po kito išsiunčū s fotografijas, 
žinia kur. Vietinis Lietuvos 
kas išsiųstas vienas ^enos koplytė- 
jų. Po kurio laiko 
ir jo žmona su šios 
tų seserimi. Vėliau 
kad girininko žmonių 
dūrė Uralo vario kas 
Jos sesuo ištisas diei 
vinėja prie vietinio k ^numatyta, 
tyvo, laukdama pask: # g^g

•jiiinu uz $9,- 
: keturiolika 
įose įtaisys 
.stotis. Kiek-

■ėdos zemeje, 
• 1 v* •

į aukščio nuo 
• aukštis arti 
statulų aukš-

-as- apsodi
ns neįskaito- 
•čįskaitomi ke- 

Darbas turi 
į liepos mėn.

statomos iš 
į uolos, kuri 
•Vermont val-

įiai kryžiai,

likų auka.
Iki šiol jau 

tyni aukojai 
davė pažade j ii 
kėtis, kad ai 
giau geradari 
biomis ar sm 
mis prisidės 
statybos. Jei 
perviršis, tai 
žiaus Kelių 1 
Švč. Panelės 
das, juo labi: 
tai šiai staty 
no Marianapc 
kia manyti, k 
liks šiai stat 
lytėlių statyto 
gokos yra d 
Švč. Panelės 
Bernadetos; 1 
ro statulos 
$300.00.

trių Lietuvos

s žalvario mi
nt kurios iš- 
jo vardas, pa-

bulvių porcijos. Šio / 
ko žmona ligšiol neži 
padėtas jos vyras.

Vieninteliai žmonės a stotis turi 
palikti ramybėje, tai a M Reikė- 
tojai. Jie vadinami k 
darbuotojais. Pasak 
riaus, reikia girdėti, i be pagražini- 
kiu dievobaimingumi įdytėlę. Bet ir 
biurokratai mini žod 
tūra.” Net suaugę 
privalomai turi lanki Djra kokiog 
karines mokyklas, l^oniU) bet 
dėstomi išimtinai pc ;:s lietuvių au. 
dalykai. Agitatoriai 
SSSR konstituciją, 
kų partijos istoriją i 
paskaitas apie „dar 
vargą ir priespaudą 
hstmese valstybėse E , Sme sun. 
je ir Amenkoje V. 
skamba kaipo pasityci 31j » 
is žmonių, kurie tik J 
tys buvo begėdiškai a J. .ir. ?.a’ 
ti. Kiekviena tokia j U. ™al lle’ 
ta baigiasi fraze, kadLai. 
R diktuos taiką Eur< w

s Dangaus Te-
Žmonės gyvena bais šį lietuvių tau- 

prislėgti, vienas kitu 
sitiki. Net kortomis, i stato visi A- 
ti bijoma susitikti. Turtin-

:S500. Pradė- 
risą medžiagą 

šas, pasirodė,

rtėlių aukš- 
rekviena stotis

s buvo gražiai

k žmonių, bet

h kokios nors 
^radėjų dova- 

J lietuviams, bet 
šs lietuvių ka

. smose sun- 
ir kraujų me-

dėjimo ir pa-

Pl:
Kryžiaus ] 

da Marianap 
parke prie i 
ir eina iš r 
per auksažv 
puošnųjį a k 
jurginių - pin: 
lijų slėnį iki 
tų. Nuo šių 
sukasi atgal 
(ištisai perg< 
daržą, iš kuri 
rę, į vėliavos 
varijos Kalne 
einama į 1 
(Venecijos d: 
Išganytojo k: 
du Liurdas 
iš dešinės 
(ateityje mai 
Švenč. Pane.

i luvos apsirei 
'■ vimas.

Šv<
Kalvarijos 

bus tikra A 
katalikų šv 
lietuviai bus 
tai savo pi 
širdies ir t 
kybinės dvs 
sižymėjo mi 
noliai. Toj 
amžinas pai 
sioms karto 
viško būdo, 
sios. Kalvai 
lyje bus Ii 
gilaus tikėji

Sovietinio Dv; AMERIKOS
Tvarka ^jai okupavus Be to, Li

W Jungtinių
Kaunas. — „Tarybų ilstybių piliečių 

va” aprašinėja, kaip priežasčių nesu- 
Anovilio sovietiškanu o jau da
re - sovchoze. Tas ii jų nebeleidžia, 
turi net 670 hektari^mos Lie- 
danus šį dvarą, pn Amerikos
turėta tik 2 karvės pareįškę
arklių, bet dabar iš h Lietuvos pi- 
nų prisigraibstyta j* neprarasdami 
geri arkliai ir 6 karv j 
vietinis dvaras negau 
binų seradėlių ir dobilį^jj; 
lų. Dvaras užsakęs k<** 
riate 4 vagonus sėlejį 
vagonus išspaudų ir 
gonus durpių kraiko, 
po ilgo laukimo gav 
vieną vagoną sėlenų 
vagonus durpių kraik

Dvare esąs įrengtas 
donasis kampelis,” to Šiandien Lietu- 
blogai tvarkomas, „pa tokių Ameri- 
mai suplyšę, nukarę nebenori pripa-| 
nos ikonos!), o asla prf '<į leidimo iš- 
linta. Be to, ir pačiuos Lietuvos, nes esą 
ro rūmuose stinga tvj Lietuvos pilie- 
bei švaros.” Gretima; * 
sovietinis dvaras — K 
rava turi 250 hektan

’•ktybių piliečių 
Priežasčių nesu-

jų nebeleidžia.

pilietybės, to
jai Lietuvoj jie

teisėmis ir
1 w esant, išva- 
‘ ■ Amerikos pl

įmerikos pilie-

tas privi-
■ atsidėkodama
'•gaunant nepri-

• nebenori pripa- 

•jetuvos, nes esą

eiškai patapę 
Jijos piliečiais,” 
riausą nuo oku-

daug Ameri 
tuvių, kuri 
tėvai išsive: 
gal Ameril 
statymus j 
rikos piliec 
kos Ambas 
tui įrodo, k 
koje gimę, 
kais tokie 
čiai tik ta< 
si .Amerik 
kai jau ru 
Ameriką, <

• vo skaiton
• čiais ir na 

piliečio tei
Dabartin 

kai tokiem 
džia išvaži 
šios Lietu 
kliudo sus 
kos Ambas 
duodami 1 
nuvažiuoti.

Pasirodo 
panašiai ei 
Amerikos ■ 
tik lenkai 
merikos ]



AMERIKA 3

žymiau- 
5 Šveica
rių „Ga- 
” įsidėjo 
ieno švei
stus gy- 
paimtoje 
straipsnį, 
tos gyve- 
bolševikų 
)at ir pa

ašaromis 
savo gyvulį

savo ap- 
aento, kai 
enė pasi- 
iame jis 

kareivių 
ęs labai 
r labiau 
įdariusios 
į civilinių, 
aikų, ku- 
kverbti į 
imtas sri
tį mėgino 
tgal, bet 
ėl to čia 
ai apdris- 

>, kad jie 
raudonąją 
i susiras- 
nors pa-

I —

Visuomenei anksčiau buvo 
tuojau pradėj;[nešta, kad Kalvarijų Stei- 
chozus, belsto Marianopolyje Komi- 
pasipriešinimo 
žvilgiu beveik. 
pasiekta. (į jis. 
likta po vieų jausiąs 
vieną kiaulę. ’ is.: L 
kininkas gali mas ir daugiausia me
trą karvę, bet iš
mokėti per Jtas 
aukštus mob ^ei. 
prilygsta paį ■ 
tę.

Pasak autorę 
kūjų valdininką

>s pasitarimas buvo ve
nas su keliomis bendro- 

Iš visų pasiūlymų 
s buvo Benziger 

pigiausias, pilnai pa-

Todėl ir darbas pa- 
Benžiger Bros, ben-

ei.
Bendrovė

endrovė apsiima už $9,- 
& pastatyti keturiolika 

.1 ytėlių, kuriose įtaisys 
s^T'i džiaus Kelių stotis. Kiek- 

a koplytėlė yra įmūryta 
atvirtos pėdos žemėje,

gesni duoda daugiau, ma
žiau pasiturintieji — mažiau. 
Bet visi duoda pagal savo 
išgales. Kuris duoda stam
bią auką $500, to vardas iš
rašomas koplytėlės sienoje 
kaip tos koplytėlės statyto
jo ir tos stoties aukotojo, 
nes jojo įdėtos trys ketvir
tosios dalys pinigų į tą pa
statą. Smulkesnės aukos pri
dedamos prie 
niųjų, norint 
stotis bendra 
likų auka.

Iki šiol jau
tyni aukojai po $500. Pora 
davė pažadėjimus. Reikia ti
kėtis, kad atsiras ir dau
giau geradarių, kurie stam
biomis ar smulkiomis auko
mis prisidės prie Kalvarijų 
statybos. Jeigu būtų aukų 
perviršis, tai prie šių Kry
žiaus Kelių bus pastatytas 
Švč. Panelės Marijos Liur- 
das, juo labiau, 
tai šiai statybai 
no Marianapolio 
kia manyti, kad
liks šiai statybai nuo' kop
lytėlių statybos. Kiek bran
gokos yra dvi statulos — 
Švč. Panelės Marijos ir Šv. 
Bernadetos; baltojo marmu
ro statulos kaštuoja po 
$300.00.

šių stambes- 
padaryti tas 

lietuvių kata-

sumokėjo sep-

bolševikų 
side j o vie- 
siuntinėji- 
buvo su- 
usijos gi- 
cijos tar- 
kė valsty- 
is tarnau-

mą. Niekur jį 
tyti tokio fort netvirtos pėdos žemeje, 
sirišimo prieį uoiika, pėdų pločio ir 
dės, kaip soij riolika pėdų aukščio nuo 
aparate. Biur;; js. Stočių aukštis arti 
rosi baisiausia ;ių pėdų, statulų aukš- 
da, su kuria į usketvirtos pėdos.' Kop- 
na šnipinėjitių išpuošimas — apsodi- 
dininkai soviet, 
ima pirmą visti 
vieną gyvent, 
atskira byla, 
žvalgybą, knt 
yra kasdien® (plytelės 
Areštai darot lamos tufa uolos, kuri 
ties metu, gabenta iš Vermont vai
riai, pravarde; 
liautais, negat 
bo. Buvusieji n

ių pėdų, statulų aukš-

ts medeliais neįskaito-
Lygiai neįskaitomi ke- 

ir takai. Darbas turi 
atliktas š.m. liepos mėn.

kad pama- 
yra iš se- 
parke; rei- 
akmenų at-

statomos iš

bolševikai 
lutuves ir 
kas buvo 
ovietų Ru- 
produktai, 
ii ir t.t. 
:o prasme 
Buvusiųjų 

atsiradę 
yvai,” ta- 
dto nėra, 
(ir tai ne 
>, bulvių ir 
os, nei dar- 
ų, nei šmo- 
džiagos ne- 
emą. Žmo- 
rčiasi seno-

js. Statulos liejamos iš 
Ito akmens. Koplytėlių 
je geležiniai kryžiai,

• nas po kito & Iti pagal Lietuvos Kry-
■ žinia kur. Vit
■ kas išsiųstas v
■ jų. Po kurio 

ir jo žmona e
į tų seserimi. V į lenta,
■ kad girininko ~ 
, dūrė Uralo vr1 
. Jos sesuo ištiš Į

vinėja prie vie į 
tyvo, laukdami 
bulvių porcijos 
ko žmona ligi 
padėtas jos vy i - - .

Vieninteliai kiekviena 
palikti ramybė 

\toyaA. 5\e v&Hl ižinti koplytėlių aukš- 
darbuotdjais. ačiau kiekviena stotis 
riaus, reikia g os $650. be pagražini- 
kiu dievotai® pie koplytėlę, 
biurokratai mi eblumas buvo 
tūra.” Net s 
privalomai tur 
karines moky grupelės

Albumo fotografijas, 
s iš įvairių Lietuvos 
ų. Kiekvienos koplytė- 
pačioje iš žalvario nu- 

, ant kurios iš- 
s aukotojo vardas, pa

ir gyvenamoji vieta.
Aukotojai

i
anksto buvo numatyta, 
kiekviena stętis gali 
oti apie $500. Pradė- 
ikrinti visą medžiagą 
trbo kainas, pasirodė, 

stotis turi 
boti apie $800. Reikė-

ačiau kiekviena stotis

rkytas.
r vari jos n

Bet ir 
gražiai

kokios

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

siais į bolševikų rankas.
Gegužės 7 d. Valstybės 

Sekretorius Hull pareiškė į- 
spėsiąs Sovietų Rusiją, jog 
nevykdymas jo reikalavimo 
išleisti iš bolševikų okupuo
tosios Lenkijos Amerikos 
piliečio Dr. Witold Putkow- 
ski „would be regarded with 
concern.”

O ką daro Amerikos pi
liečiai lietuviai šioje šalyje 
savo tautos žmonėms gelbė
ti iš bolševikų atneštos ver
gijos Lietuvoje? Tiesa, vie
nas kitas lietuvis susiraši
nėja su Amerikos įstaigo
mis, norėdamas savo gimi
naitį išgelbėti, bet rezulta
tai menki, pavieniui dirbant 
mažai ką galima atsiekti. 
Čia turėtų būti dirbama or
ganizuotai, to darbo turėtų 
imtis įtakingos organizaci
jos.

Pirmiausia iniciatyvos be- 
siimanti organizacija turėtų 
suregistruoti visus Ameri
koje gimusius, o dabar į 
bolševikų rankas patekusius 
lietuvius, kurie norėtų grįž
ti į savo gimtąją šalį Ame
riką. Jų pačių prašymai iš 
Lietuvos mūsų negali pa
siekti, bet už tai yra Ame
rikoje jų giminaičiai, kurie 
mielai suteiks ir informaci
jas ir paramą. Reikalui es
ant būtų galima prašyti ir 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus paramos.

Juk ar ne gyveno ironi
ja, kad Stalinas išleidžia iš 
Baltijos kraštų į Vokietiją 
tokius asmenis, kurie nie
kuomet Vokietijos piliečiais 
nebuvo, tuo tarpu aiškius 
Amerikos piliečius atsisako 
išleisti ir dar ne vieną jų 
kalėjime laiko. Suprantama, 
kad Stalinas Hitlerio bijo ir 
jo norus vykdo. Reikia ma
nyti, kad ir Amerikos val
džia ras priemonių savo pi
liečiams apginti.

Am. Piliečių Komitetas.

Dorotea Vilnis

SALOMĖJAI NERIAI
prisiekusiai Stalino garbintojai 

(Quasi poema).

Skambiom eilėmis tu jaunystėj 
dažnai nustebinai visus, 
Švelniu būdu, skaisčiu veideliu 
senukus džiuginai tėvus.

Dangus tau suteikė kadaise 
daug įvairiausių dovanų, 
bet jų gražiausia tikrai buvo 
tai paslaptis dainų.

Vertingi žmogaus privalumai:
Tėvynės meilė ir dora; 
tų ypatybių, sako, būta 
iš kūdikystės pas tave.

Išaugusi tapai poetė,
Sudavų krašto pažiba, 
kol nematei pagundų svieto, 
siela kol liko nekalta. »

geležinkelį, kuris tęsiasi nuo 
italų valstybinio geležinke
lio skerskelio iki geležinke
lio stoties Vatikano sodnuo
se.

Popiežius Pijus XII turi 
savo modernų vasarnamį, 
vad. Castelgandolfo, prie 
Albano ežero, vos 18 mylių 
nuo Romos miesto.

Vatikano valstybės admi
nistracijos tvarka yra pa
grįsta bažnytine teise — Co
dex Juris Canonici — ir taip
gi turi savo nuosavų teis
mą civilėms ir kriminalėms 
byloms. Civilis teismas pa
vestas vadovauti p. Mar
quis Camillo Serafini nuo 
1935 metų sausio mėn. 1 d.

Popiežiaus valstybė, se
niau turėjusi virš 16,000 
kvadratinių mylių, 1871 me
tais buvo okupuota italų val
džios ir Popiežiaus suvere
numas—nepriklausomybė ta
po palikta tiktai pačiuose 
Vatikano Rūmuose ir todėl 
nuo tų metų visi 5 Popiežiai 
gyveno ten, kaipo laisvi ka
liniai iki garsios Laterano 
sutarties 1929 m., kada Va
tikano miestas ir valstybė 
plačiajam pasauliui paskelb
ta tikrai nepriklausoma ir 
laisva. Čia daug pasidarba
vo a.a. Pijus XI, miręs 1939 
m. ir Italijos., valdovas — 
diktatorius Benito Mussoli
ni.

Brangus vedėjau,
Nė nepastebėjau, kaip me

teliai prabėgo. Tik pasiju
tau, kad esu skolingas už 
„Ameriką.” Todėl skubinuo
si siųsti perlaidą už atei
nančius metus, už ką malo
nėsit toliau siuntinėti taip 
aukštai gerbiamą „Ameri
kos” laikraštį. Toks laik
raštis, kaip „Amerika,” ver
tas aukštos pagarbos, nes 
jis kovoja nenuilstamai prieš 
mūsų tautos išgamas komu
nistus. Nuoširdžiai linkiu 
jums ir visam laikraščio 
štabui ko daugiausia drą-/ 
sos ir ištvermės kovoje už 
atgavimą laisvės mūsų bran
giai Tėvynei Lietuvai, iki 
ji išsivaduos iš kr.uvinų bu
delių rankų. Tegu Dievas 
būna jums pagalboje.

J. B. Sečkus. 
Philadelphia, Pa.

Deja, mūs protas yr’ per silpnas 
atskleist rytojaus paslaptis: 
kur žmogų tykoja nelaimė, 
ką neša jam tamsi naktis.

Nebarkim daug jaunos poetės 
ir neprikaišiokim klaidų, 
kad nemokėjo suvaldyti 
pirmosios meilės užgaidų.

Jos biografijoj palikim 
daug neužpildytų spragų 
ir pasitenkinkim šį kartą 
tragedija tik šių dienų.

Nėris Salome — vėjavaikė, 
be valios, be doros stiprios, 
neištrivojo, pasisamdė 
tarnauti priešams Lietuvos.

Maskvos tiranams parsidavus, 
nustojo proto mūs Nėris;
dabar ji garbina čekistus, 
jos Vilkaviškis nepažins.

Labai atsiprašau, kad taip 
ilgai neužsimokėjau už ,,A- 
meriką,” todėl dabar siun
čiu $4.00*. Tai bus už dve- 
jis metus. Siuntinėkit ir to
liau laikraštį.

Jonas Bortweck.
Stamford, Conn.

Siunčiu jums tris dolerius, 
kuriuos prašau taip sunau
doti: du dol. prenumeratai 
atnaujinti, o vienas dol. In- 
tertypo Fondui.

Širdingiausi jums linkėji
mai,

Ona Žemaitienė.
Waterbury, Conn.

Planas
Kryžiaus Keliai praside

da Marianapolio Kolegijos 
parke prie radastų sodelio 
ir eina iš rytų į vakarus 
per auksažvynių tvenkinį, 
puošnųjį akmenų daržą, 
jurginių - pinavijų lauką, le
lijų slėnį iki Providence var
tų. Nuo šių vartų kryptis 
sukasi atgal per vynuogyną 
(ištisai pergolos) į akmenų 
daržą, iš kurio sukasi į šiau
rę, į vėliavos aikštę — į Kal
varijos Kalną, nuo kurio per
einama į bukšpanų sodą 
(Venecijos daržą), kame bus 
Išganytojo kapas. Tokiu bū
du Liurdas būtų pakelėje 
iš dešinės ir toliau kiek 
(ateityje manoma pastatyti) 
Švenč. Panelės Marijos Ši
luvos apsireiškimo atvaizda
vimas.

Už Kremliaus laikiną malonę 
Salomes mūza parduota;
kas bus toliau — jai neberūpi, 
kad ir pražūtų Lietuva.

KANTRUMAS APSIMOKA

DEL NUOLATINIŲ 
KORESPONDENTŲ

Sesuo Gabriela, mažųjų se
sučių ordino, Bronx, N. Y., 
jau mirusi, kartą vaikščio
dama ir maldaudama išmal
dos senelių namų prieglau
dai, susitiko vieną pasi
turintį. nekataliką, profesi- 
jonalą ir paprašė išmaldos. 
Šis, nieko nelaukdamas, pra
dėjo kolioti visokiais žo
džiais seserį.

Sesutė, išklausius to plū
dimo ir su ašaromis akyse, 
paklausė:

— Tamsta, tas tai man 
priklauso, bet ką gi duosi
te dėl tų vargšų senelių, 
kurie reikalingi maisto ir 
vaistų?

Profesijonalas nustebo, 
kad po tokio „pamokslo ” se
suo taip ramiai jo paklausė. 
Jis tuojau ištraukė iš kiše
nės penkis dol. ir d avęs se
sutei pasakė:

— Štai, sesute, ir ateiki 
kitą kartą. Jeigu tu gali 
iškęsti tokius įžeidimus, tai 
esu tikras, kad esi Dievo 
siųsta ir Jam bei žmonijai 
tarnauji.

KAM NEPASITIKĖTI

Prancūzijos senatorius Re
naud buvo išrinktas atsto
vauti katalikams tautos at
stovų rūmuose.

Kartą paėmė porą kam
barių Paryžiaus viešbutyje 
ir mokėjo nuomą iš anksto. 
Patarnautojas, kuris priėmė 
nuo jo’ pinigus paklausė:

— Ar senatoriai irgi ima 
pakvitavimus?

— Aš tam netikiu, — at
sakė senatorius, — Dievas 
matė, kada aš mokėjau Tam
stai pinigus.

— Dievas ? — susijuokė pa
tarnautojas. — Ar gi, Tams
ta, dar tiki, kad yra Die
vas? Aš jau seniai neti
kiu.

Senatorius tada taip pra
bilo:

— Taigi, prašau duoti man 
pakvitavimą; aš netikiu to
kiam žmogui, kuris vagia iš 
Dievo Jo garbę.

Lietuviii Darbai

Siunčiu Tamstoms pinigus 
už prenumeratą 1941 me
tams ir dar pridedu $1.00 
spaudos stiprinimo reika
lams.

Mar. Gedminienė.
Elizabeth, N. J.

Akis užmerkė į žudynes,
rfaskf'kla.us° šauksmų tremtinių, 

ir brolių Prakeikimo> 
Sfis gali \ ;*3i"verksmo kalinių.

' ^l^ana tau garbint komunistus 
ir jųjų niekšiškus žygius! 
Padoriai gėda lietuvaitei 
laižyti Stalinui padus!

Siunčiu prenumeratos mo
kestį už „Ameriką” ir $1 
mašinų tepalams, nes netep
tais ratais juk nevažiuosi.

Be to, praneškit ar dar 
bus tęsiama apysaka apie 
Kleopą trą („Audringuose 
Vieškeliuose”).

M. Ašmantas.
Linden, N. J.

Perskaitęs gegužės 9 d. 
„Amerikoje” montrealiečio 
P. J. pageidavimą, kad „A- 
merikos” redakcija pasi
stengtų gauti nuolatinių ko
respondentų, nes korespon
dencijos cementas, kuris pa
laiko prenumeratas, turiu 
pripažinti, kad tai šventa 
teisybė. Pas lietuvius laik
raštis be vietinių korespon
dencijų neturi daug vertės. 
Lietuvis skaitytojas, pa
ėmęs laikraštį į rankas, 
tuoj žiūri, ar yra žinučių 
iš jo kolonijos. Neradęs jų 
numeta laikraštį, piktai su
murmėdamas: šiandie laik
raštyje nieko nėra . . .

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad lietuviškų laikraščių 
skaitytojai beveik visi šio
kie tokie veikėjai, jiems 
rūpi visų pirmiausia sava
sis „aš” užtikti . . . , jų dar
buotės aprašymą pamatyti, 
perskaityti. Kiek man ži
noma, tai gerai supranta ir 
redakcijos. Bet nelaimė, kad 
mūsų laikraščiai nėra tur
tingi ir nuolatiniams kores
pondentams negali paskirti, 
kad ir mažiausią atlygini
mą. Korespondentai ir nėra 
turčiai, neturi iš ko pirki
nėti įžangos bilietų į įvai
riausias pramogas. Gi pra
mogų rengėjai, nors ir la
bai pageidauja, kad pramo
gos būtų aprašytos, nesusi
pranta ar nenori suprasti, 
kad korespondentui reikia 
atsiųsti dykai du bilietus. 
Jie taip pat nesusipranta 
atėjusį korespondentą paso
dinti tinkamoje vietoje, kad 
jis viską gerai matytų.

Tad nereikalaukime iš mū
sų redakcijų to, ko jos ne
gali išpildyti, bet elkimės 
taip, kad korespondentams 
nebūtų lupama oda tris kar
tus : ir už bilietą užsimo
kėk, ir pašto ženklus pirk, 
ir dar savo laiką parašymui 
paskirk. Jei šios sąlygos 
būtų laikomasi, koresponden
cijų mūsų laikraščiuose bū
tų pilna. Teisybę mylintis.

ė r a
žmonių, bet 
lietuvių au- 
kokios nors

ni gyvuliai dėstomi išimt Amerikos
i. Jų isti- dalykai. Agi' Tai nėra
'O varomos SSSR konstit. iolikos geradėjų dova- 
Jkininkai su kų partijos i£ nerikos lietuviams, bet

i.

Amerikos lietuvių ka- 
vadovauja-lvargą ir prie?. dovana Kristaus Ka- 

i naujos žė- Mistinėse vaisi s 
įpuošta sim- je ir Amerikc 
?omis. Pasi- skamba kaipo: 
olumbas nu- iš žmonių, kr pasigailėjimo ir pa
lietimo karo tys buvo bėgė:s Lietuvai ir visai lie- 
visas, pilna ti. Kiekviena tautai. ^Tai yra per

paskaitas apj

į garbei šiuose sun- 
ašarų ir kraujų me- 
išmeldimui Viešpaties

tautai. Tai yra per
Ikos pasiliko ta baigiasi fnaus Kančią ir Kryžių 
atsimušusios|R diktuos lt ukojimas Dangaus ^Tė- 

Bet uostas ir 
ie uosto la- 
;ėjo per karą. 
viešų pasta- 

rivačių rūmų, 
gatvės suar

ta. Vandeny' 
daugybės vi

ii sulankstytų, 
net 5 didžia
is laivus su- 
: sudeginti, su- i • I V CA CL UX
etaus ir ^van‘| ^novilio šori Jolševikai jų nebeleidžia.

Žmonės gyr 
prislėgti, vieE

risos mūsų lietuvių tau-

ti bijoma šie

Ivarijas stato visi A- 
[os lietuviai. Turtin-

Sovietini

Kaunas. - 
va” aprašinė;

kad prieš po- 
aigė karas, ku- 
riliečiai griovė, 
valstybės tur-

nijos ir Barce- 
pilnas, jei pra- 

ių kovas.- Ka- 
buvo pranyku- 
andien jos vėl 
nau, kodėl jos 
Palaikymas to- 
kruvinų pasi- 
skiepyja tau- 

10 jausmą, ma
to gyvulio įer- 
kovą su raudo
nės dūrimą, ir 
mirtį — visa tai 
pavieniame žmo- 

kraujo geismą, 
inas, nematyda- 
izdų, negali mi-

daugiau)
K. A. Deksnys.

Šventovė
Kalvarijos Marianapolyje 

bus tikra Amerikos lietuvių 
katalikų šventovė, kurioje 
lietuviai bus sudėję ne tik
tai savo pinigo, bet savo 
širdies ir tos tikrosios 
kybinės dvasios, kuria 
sižymėjo mūsų tėvai ir 
noliai. Toji šventovė
amžinas paminklas busimo
sioms kartoms mūsų lietu
viško būdo, papročių ir dva
sios. Kalvarijos Marianapo
lyje bus lietuvio kataliko 
gilaus tikėjimo simbolis.

J. N.

ĮVAIRENYBES
AR GALIMA TAPTI DIEDU

KU SAU PAČI AVI?

ti-
at-
se-

bus

^IŠLEIDŽIA AMERIKOS PILIEČIŲ

rr . rietu Rusijai okupavus
1 vą, daugelis Jungtinių 

akos Valstybių piliečių 
vairių priežasčių nesu- 

išvažiuoti, o jau da-

gal nepriklausomos Lie-re - sovchoii 
turi net 1 įstatymus Amerikos 
darius šį 
turėta tik 2 
arklių, bet 
nų prisigrai- 
geri arkliai U 
vietinis de
rinu, seradet 
lų. Dvaras - 
riate 4 
vagonus il
gomis durp1’; 
po ilgo 
vieną vago' 
vagonus M

Dvare $ 
donasis 
blogai tvaru
mai suplyš- 
nos ikonos' 1

■ linta. M 
ro rūmuos 
bei švaros. ’ 
sovietinis^ 
rava turi'

iai lietuviai, pareiškę 
įgydavo Lietuvos pi

ję kartu neprarasdami 
merikos pilietybės, te
gyvendami 

naudotis 
piliečio 
reikalui 
kaipo Amerikos pi-

.1.
Jtuva Amerikos pilie- 
s lietuviams tas privi
rs teikė atsidėkodama 
aramą atgaunant nepri- 
jomybę. Šiandien Lietu- 
okupantai tokių Ameri- 
piliečių nebenori pripa- 

ir neduoda leidimo iš- 
oti iš Lietuvos, nes esą 
kaipo Lietuvos pilie- 
automatiškai patapę 

tų Rusijos piliečiais,” 
ir priklausą nuo oku- 
malonės.

o

i

Lietuvoj jie 
visomis Lie- 
teisėmis ir 
esant, išva-

Be to, Lietuvoje yra dar 
daug Amerikoje gimusių lie
tuvių, kuriuos dar mažus 
tėvai išsivežė į Lietuvą. Pa
gal Amerikos pilietybės į- 
statymus jie laikomi Ame
rikos piliečiais, jei Ameri
kos Ambasadai ar Konsula
tui įrodo, kad tikrai Ameri
koje gimę. Normaliais lai
kais tokie Amerikos pilie
čiai tik tada registruodavo- 
si Amerikos konsulatuose, 
kai jau ruošdavosi grįžti į 
Ameriką, o šiaip jau būda
vo skaitomi Lietuvos pilie
čiais ir naudodavosi visomis 
piliečio teisėmis.

Dabartiniu metu bolševi
kai tokiems asmenims nelei
džia išvažiuoti iš okupuoto
sios Lietuvos ir taip pat 
kliudo susisiekti su Ameri
kos Ambasada Maskvoje, ne
duodami leidimo 
nuvažiuoti.

Pasirodo, kad 
panašiai elgiasi ir
Amerikos piliečiais, bet vis 
tik lenkai rūpinasi savo A- 
merikos piliečiais, pateku-

j Maskvą

bolšcvikai 
su lenkais

Lietuviai, apskritai, labai 
mėgsta dažnai pasigirti ir di
džiuotis savo kilme, savo tar
me, o ypač savo plačiu gimi
ningumu: tetomis, dėdėmis, 
švogeriais etc. Taigi, čia ir 
paduodu įdomų, nors ir ge
rokai supainiotą „giminys
tės” pavyzdį, kuris tikrumo
je, kanoniškai ir civiliniu į- 
statymu, yra labai teisingas. 
Štai jis:

„Aš vedžiau našlę, kuri 
turėjo gražią suaugusią duk
relę Marytę. Mano tėvas 
vedė tą mano žmonos duk
relę; tokiu būdu mano žmo
na tapo mano tėvo ir savo 
uošvio uošve. Taigi, mano 
podukra tampa man pamo
tė - močeka, o mano tėvas 
— man žentu.

Mano pamotė (toji dukre
lė) pagimdė sūnų, vardu Sta
siukas, kuris tapo man pus
broliu, bet sykiu ir mano 
žmonai anūku, tat ir aš pats 
tapau savo pusbrolio Stasiu
ko dieduku - tėvuku.

Kuomet mano žmona taip
gi pagimdė sūnų, vardu My
koliukas, tai jis tapo mano 
tėvo svainiu - švogeriu ir 
taipgi jo žmonai broliu.

Mano podukra lygiu bū
du tampa savo brolio bobu
te, nes jis yra jos poduk
ros sūnumi. Taip aš tapau 
savo tėvo patėviu, o mano 
sūnus tampa jo (mano tė
vo) pusbroliu, lygiai ir sū
numi mano bobutei, kadan
gi mano žmona yra marti 
savo dukrelei.

Išvada. Išeina, kad aš pats 
esu patėviu savo pamotei 
(mano žmonai), nes mano

tėvas ir jo žmona tampa 
mano posūniais. Kadangi ma
no tėvas ir mano sūnus My
koliukas liekasi broliais, o 
mano žmona tampa man bo
bute - močiute, nes ji yra 
mano pamotės motina. —

Aš tampu broliasūniu sa
vo tėvui ir sykiu dieduku - 
tėvuku sau pačiam.”

S. J. Vembre.

Labai atsiprašau už su
vėlavimą. Skubiai tad siun
čiu prenumeratos mokestį 
ir $1.00 naujo intertypo fon
dui. Sveikinu visus Jūsų 
darbuotojus ir linkiu gra
žiausio pasisekimo.

Pranas Gudiškis.
Waterbury, Conn.

VATIKANAS

Vatikanas, pasaulyje ma
žiausia valstybė, užima vos 
108.7 akrų plotą, kuriame 
randasi paties Vatikano pa- 
locius, muziejai, paveikslų 
galerėjos, milžiniškas kny
gynas, observatorija, puoš
niausi sodnai, Šv. Petro Ba
zilika ir kaimyniniai pasta
tai tarp Bazilikos ir Viale 
Vaticano.

Pačioje Romoje Vatikano 
valstybė turi 13 nuosavų 
pastatų — namų, iš kurių 3 
didžiąsias bazilikas, kai ku
rias kitas bažnyčias ir na
mus, reikalingus kongrega
cijoms ir kanceliarijoms, su
rištoms su Šv. Sostu. Jie 
visi turi neliečiamumo pri
vilegijas.

Visoje minėtoje Vatikano 
valstybėje tėra 1,025 žmo
nės, piliečiai, kurių 853 ita
lai, 121 šveicaras, kurie su
daro specijalę Popiežiaus 
gvardiją. Kiti gi priklau
so kitoms tautoms.

Vatikano miestas « valsty
bė turi savo telegrafo, te
lefono ir pašto stotis, ku
rias, pagal sutartį, įrengė 
italų valdžia. Turi taipgi 
savo pašto ženklus, pinigus, 
galingą radijo stotį ir vos 
6,000 pėdų dvigubinių bėgių

Vienas tveria, kits naikina,
Vienas kenčia, kits kankina,
Vienas rauda, kits dainuoja, **
Vienas juokias, kits dejuoja.
Vienas geria, kits blaivėja,
Vienas tunka, kits liesėja;
Viens persotus, kits badauja, 
Viens turting’s, kits elgetauja.
Vienas miega, kitas budi,
Vienas linksmas, kitas liūdi;
Vieni dirb’ iš viso vieko,
O daugumas — neveikia nieko...

„Garnys.”

Mūsų gerbiamieji,
Dėkoju jums už gerumą, 

kad nesulaikėte „Amerikos,” 
kuri man labai brangus laik
raštis. Be „Amerikos” man 
būtų liūdna kaip Rusijoje, 
kur nebūdavo galima gauti 
žinučių apie savuosius lie
tuvius. Įdedu tris dolerius, 
manydamas, kad užteks ir 
už užsilikusį laiką.

Viso gero jums linkėjan- 
tis,

R. Valinskas.
East New York, N. Y.

Penna State kolegijoj, bu
vo mokomi ūkininkų vaikai, 
kad jie jokiems burtams, 
kurie praktikuojami ūkinin
kų, netikėtų. Bet egzaminų 
metu pasirodė, kad ūkinin
kų vaikai visokiems burtams 
tiki ir gana.

Williarnsburgo gyventojai 
pradėjo reikalauti, kad po
licija geriau pridabotų au
tomobilius, lekiančius skers
gatviais nepaprastu greitu
mu.

Už vogimą siunčiamų pa
šalpos čekių varguoliams 2 
Brooklyno italai nubausti 7 
metams kalėti; ir du — po 
1 metus ir 1 dieną.
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Elizabeth, N. J.
Ekskursija

Dabar visi elizabethiečiai 
garsiai ir tylomis kalba tik 
apie būsimą laivu ,.Cler
mont” išvažiavimą, Įvyksian
tį birželio 7 d. Šeiminin
kes pasiruošiusios, vyrai 
darbininkai gerai nusiteikę. 
Manoma, kad šiemet eks
kursija praeis didžiausiu pa
sisekimu, kaip ir visada. 
Prie ekskursijos šiemet pri
sideda Jersey City ir Ba- 
yonnės parapijų lietuviai ir 
„Amerikos” skaitytojai iš 
Brooklyno. Visiems bus į- 
domu atnaujinti senas bei 
užmegsti naujas pažintis. 
Visi gausiai dalyvaukime.

te, Jakimavičius, Janulis, 
Jomantas, Jonynas, Jurkū
nas, Juškevičius, Kalpokas, 
Katiliūtė, Kučas, Mackevi
čius, Mikėnas, Petravičius, 
Petrulis, Pundžius, Rimša, 
Šimonis, Šklėrius, Valeška, 
Varnas, Vienožinskis, Zika
ras, Žmuidzinavičius ir kt.

Būtų labai naudinga, jei 
K. Baltramaitis savo rinki
nį parodytų platesnei lie
tuvių visuomenei. Gal būtų 
galima suruošti viešas pa
rodėles? Ne pro šalį bū
tų lietuvių mokykloms gau
ti bent dalį šio rinkinio, ku
riuo reikėtų supažindinti sa
vo jaunuomenę.

Bayonne, N. J.

lienė lydėjo savo pulkelį su 
rožės pintinėlėmis.

Gale sodalietės, baltai ap
sirengusios, su savo mėly
nais apsiaustais, giedojo 
giesmes, kai Darata Gelčiū- 
tė, kaipo Gegužės Karalie
nė, apvainikavo gražiai pa
puoštą jų nupirktą stovylą.

Procesija buvo labai į- 
spūdinga ir paliko gražiau
sius atsiminimus.

Širdinga padėka šv. Pran
ciškaus seserims, kurios taip 
gražiai ir sunkiai dirba.

J. S.

Jersey City, N. J. Chicago, HI.

Hartford, Conn.
Gegužės 26 d. J. E. vys

kupas O’Brien įšventino tris 
lietuvius kunigus: kun. Jur
gį Vilčinską iš Waterbury, 
kun. Juozą Matutį iš Stam
ford ir kun. Albertą Zana- 
vičių iš Watertown. Linki
me naujiems kunigams ge
riausio pasisekimo.

Ekskursija
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 parapi
joms.

Baltimore, Md.

Dailės paroda
Šiomis dienomis Kazys 

Baltramaitis, pernai grįžęs 
iš Lietuvos, kur pora metų 
drauge su savo žfhona gy
veno ir studijavo, parsive
žė labai daug brangios lie
tuviškos medžiagos. Jis tu
ri įvairiausių rinkinių, ku
rių bene gausiausias Lietu
vos dailininkų paveikslų ir 
skulptūros kūrinių fotogra
fijos, atspaudos. Šiomis die
nomis, savo tėvelių namuo
se, 221 Bond St., Baltra
maitis su savo žmona Iza
bele kruopščiai sutvarkė ir 
suruošė Lietuvos dailininkų 
darbų, sukurtų Lietuvos ne
priklausomybės laikais, pa
rodėlę.

K. Baltramaitis turi su
rinkęs per 900 originalinių 
ir kopijuotų paveikslų, ku
riuos sukūrė kelios dešim
tys dailininkų, štai tų daili
ninku vardai: A. Aleksan- 
jdiųpvičius, P. Aleksandravi
čius, P. Augustinavičius, J. 
Bagdonas, J. Bagdonavičius, 
S. Bekeris, V. Bičiūnas, S. 
Blažys, A. Brakas, M. Bu- 
laka, J. Buračas, M. K. 
Čiurlionis, J. Dagys, A. Dar- 
gis, V. Didžiokas, Didžiokie- 
nė, M. Dobužinskis, Dube- 
neckienė, Galaunė, Galdikas, 
Grybas, Gudaitis, Jackevičiū-

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.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Geg. 25 d. po Sumos į- 
vyko viena gražiausių Ma
rijos statulos apvainikavi
mo procesija. Šįmet, kaip 
niekuomet, procesija buvo 
sudaryta iš Švč. Panelės li
tanijos dalių, k. a:

Angelų Karalienė, su sa
vo grupe angelėlių; Taikos 
Karalienė, nešanti simboliš
ką balandėlį — taikos ženk
lą; Kankinių Karalienė, ir 
jos grupė baltais rūbais ne
šė kankinių palmą rankose; 
Panų Karalienė, atvaizdavo 
jaunas paneles, mėlynais rū
bais ; Šv. Rožančiaus Kara-

Connecticut lietuvių kata
likų jaunimas (CLC) turėjo 
Hartforde savo bertaininį 
susirinkimą. Atstovai buvo 
iš 10 miestų. Gražiai pa
sveikino prel. Ambotas. Da
lyvių tarpe buvo kunigai 
Gradeckas, Urbonavičius, M. 
I.C. ir Kripas. Metinė va
karienė bus birželio 24 d., 
šeštadienį, Elton viešbutyje, 
Waterbury, J. E. vysk. Mc
Auliffe pagyrė CLC veiklą.

Parapijos vidurinės mo
kyklos alumnai turėjo vai
dinimą. Suvaidino lietuviš
kai dvi linksmas komedi
jas. Tik galėjo daugiau žmo
nių atsilankyti.

Vyrų klubas turėjo savo 
vakarienę. Dalyvavo per 100 
vyrų.

Šiomis dienomis susituokė 
Jonas Vilkas ir Adelė Ma- 
nikaitė. Linkime šiai lietu
viškai porelei gražiausio pa
sisekimo.

Jau sugrįžo dantistas Dr. 
Ed. Krikščiūnas, apsivedęs 
gimtinėje Chicagoje.

Gegužės 17 d. mirė Margaret 
Herwig, gyv. 88-18 — 91 Ave., 
Woodhaven, N. Y. Palaidota 
geg. 21 d. Patarnavo grab. Sha- 
lins-Šalinskas.

— Geg. 25 d. buvo visų 
parapijų sodaliečių eisena 
gatvėmis į kariuomenės sa
lę. Pagerbta švč. Panelė. 
Dalyvavo daugtūkstantinės 
minios tikinčiųjų.

— Šv. Petro airių bažny
čios klebonas minėjo kuni
gystės 25 metų sukaktį. Su
kaktuvininkas d i d ž iajame 
kare buvo sužeistas. Daly
vavo arkivyskupas, guber
natorius, mayoras. Puota į- 
vyko lietuvių bendrovės sa
lėje.

— Kolumbo vyčiai praeitą 
sekmadienį turėjo bendrą 
komuniją mūsų šv. Alfonso 
bažnyčioje. Jie kiekvieną 
kartą atsilanko kitoje baž
nyčioje. Jų tarpe matyti 
buvo Jonas Stočkus, seniau 
buvęs mūsų par. choristas.

— Visose parapijose ve
damas vajus vyskupijos naš
laičiams, seneliams ir palie
gėliams namui pastatyti. Rė
mėjų mokestis po 50c. per 
savaitę dvejiems metams. 
Mūsų klebonas, kun. J. Lie
tuvninkas įmokėjo 200 dol., 
kun. L. Mendelis ir kun. A. 
Dubinskas po jW&,dol. Naš
lė Klimaitienėiam u&p 1,000 
dol. Dauff kryžiaus ^ikoms 
rinkti Ona chicagoje.Tarp 
lietuvių vėjelis čkidovauja 
kun. A. Dubinskas.

— Per sekmines 16 asme
nų, priėmusių katalikybę mū
sų bažnyčioje, priims Su
tvirtinimo sakramentą kate
droje. Atsivertimų srityje 
daug dirba kun. Dr. Mende
lis.

Šv. Kazimiero Akademijoj
Tai nepaprastas gegužės 

mėnuo!
Nespėjome užmiršti gra

žių įspūdžių, kuriuos įsigi
jome Chicagoje, atsilankius 
Lietuvos prezidentui, kurį 
čia iškilmingai ir reikšmin
gai pasitiko ir priėmė ne 
vien lietuviai, bet ir kita
taučiai. Štai, prašosi gėrė
tis kitas gražus ir malonus 
įspūdis, kurį teko įsigyti 
gegužės 10 d., lankant šv. 
Kazimiero Seserų Akademi
ją Chicagoje, kur teko pa
tirti Seselių auklėjamų stu
denčių patriotizmą ir neap
sakomai gražią tvarką lie
tuvybės atžvilgiu.

Visai nesitikėtai gavau 
pakvietimą, kokio dar nie
kad nebuvau gavęs. Tai bu
vo kvietimas gražiai ranka 
rašytas. Pridėta ir ranko
mis artistiškai piešta pro
gramėlė, kurios viršelyje 
prie tinkamai nupieštos em
blemos, Gedimino vartų, pie
šinėlių prisegta ilga, siau
rutė Lietuvos vėliava. Pro
gramėlės viduje tarp kvie
čio pavidalo ranka pieštų 
rykštelių įrašas: „Jo Eks
celencijai Antanui Smetonai, 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentui.”

Šią Akademiją teko lan
kyti antrą kartą. Buvau iš
kilmėse, kai buvo šventina
mas jos pamato kampinis 
akmuo. Įrengtą lankyti te
ko 1933 m., kada reikšmin
gai buvo priimtas ją vizi
tuojantis Lietuvos ministe- 
ris Balutis. Dabar laimė 
skyrė lankytis ją lankant 
Lietuvos prezidentui ir 
jo žmonai. Seselės vi
sus svečius priėmė rūpes
tingai ir puikiai paruoštais 
pavakariais. Paskui svečiai 
buvo pakviesti Akademijos 
erdvion auditorijon, kurioj 
buvo apie 500 išsirikiavusių 
studenčių. Sutikimo maršą 
grojo gražiai uniformuotų 
50 studenčių orkestras.

Svečiams užėmus vietas 
sugrota Lietuvos Himnas. 
Stud. Matilda Marcinkiūtė 
pasakė jautrią kalbą.

Jaunutei Matildai baigus 
sveikinimo kalbą, aš nusi
šluosčiau ašarą, o apsidairęs

aplink, pamačiau, kad ir ki
ti ašaras šluostosi. Jaunos 
sielos kalba, jos žodžiai ir 
patriotizmas mus visus su
graudino. Paskui ėjo pro
graminė dalis: dainos, mu
zika, lietuviškų šokių bale
tas. Viskas baigta Star-Span
gled Banner. Po programos 
apžiūrėjome visą Akademi
ją, kurios gražią tvarką ir 
Seselių rūpestingą priežiū
rą trumpai apipasakoti ne
galima. Ši akademija tik
rai verta lietuvybės židinio 
vardo.

Prieš šešerius metus spau
doj raginau savo tautiečius, 
savo dukteris leisti Šv. Ka
zimiero Seserų vedamon ir 
tvarkomon Akademijon. At
naujinęs savo įspūdžius, sa
vo raginimą pakartoju: Kam 
rūpi savo tautos ateitis, kam 
rūpi lietuvybės išlaikymas 
išeivijoj — leiskite savo duk
ras į Šv. Kazimiero Seserų 
Akademiją. Ten jas Seselės 
gražiai išmokys lietuviškos 
kalbos, rašto ir savo tėvų 
tautos meilės; jos ten iš
moks namų ruošos, mote
riškų darbų, muzikos, dai
nų. Ten jos išaugs tikro
mis inteligentėmis, o iš ji] 
auklėsis nauja lietuvių kar
ta patriotiškoj dvasioj. Ra
ginu aš jus, mano brangūs 
tautiečiai, iš širdies gilu
mos trokšdamas savo tau
tai šviesesnės ateities. Kas 
tik išgalite, kaip sakiau, sa
vo dukreles leiskite auklėti 
Seselėms Kaži mierietėms. 
Tuomi jūs daug pelnysite sa
vo tautai.

J. J: Račiūnas.

Philadelphia, Pa.
Pirmas piknikas

Gražioje Juozapo Marijos 
viloje, Holland Road, New
town, Pa., sekmadienį, bir
želio 8 d., įvyksta pirmas 
šiemet Philadelphijos lietu
vių piknikas. Rengėjai nuo
širdžiausiai kviečia visus 
lietuvius atvykti. Bus ska
nių valgių, gardžių gėrimų, 
geras orkestras, šokiai, žai
dimai, kontestai ir laimė
jimai.

Paremkime lietuvišką mo
kyklą — gausiai atsilanky
kime.

Great Neck, I OS ŽINIO
Susižiedavo

Aleksandras Vasil 
L. Vyčių kuopos pi 
rai žinomas lietuvi! 
jas, šiomis dienomigl^ L.K. 
davo su Stase Mickeįįo ap- 
Al. Vasiliausko tėve L’- 
nas Vasiliauskas ir 
ca Vasiliauskienė - K N. 
tienė, jau mirę. Jo . pirm, 
duetinės tėvai, StepCpranešė 
Domininką Mickevičikar
vena Rumford, Main J^sir

Jauniems sužieduo 
linkime šviesiausio ( 
mo- ,ftū, ne-

yos 
$

kurio 
gaišto

joj pirm.

MČiusir 
jii dau- 
į-įnkimus

jįkiek-

Lietuvos Vyčių oi įįjno pa
či jos 29-tas seimas į 
m. rugpjūčio 12, 13 i 
d. Šv.
Pittsburgh, Pa. ŠĮ 
didžiausiu atsidavin 
šia L. Vyčių 62 ki 
tikisi jį padaryti vii 
žvilgiais sėkmingu. !

mtiu 14, XU 1 , .

Vincento pa ^įorga- 
; veiklą. 
Jalu su- 
-gja.ku-

X /■/ M J**8**1 -f jl~ jr

kų įtaka viešajame j 
me nuolat auga, kaip 
auga pačių katalikų s 
timas. Minėtoje eisen 
met dalyvavo apie 
vyrų. Didžiausias p 
Brooklyno apygardoj 
dalyvavo per 60,000 
Antra vieta tenka 
apygardai — ten žygi? 
000 vyrų. Nassau s 
da pasirodė su 10,00(

Eisenas priėmė 
Bažnyčios asmenys 
stybės pareigūnai. 1 
rėmė ir nekatalikai, 
gatvėse sveikino tva 
žygiuojančius Šv. Vai 
rus ir jų draugus. 1 
dalyviams sveikinimą 
laiminimą buvo at 
pats popiežius, Pijus

Averka
A. J. Maze $ Visos 

L. Vyčių Cent] ife at- 
______J ridausy- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - —I įsižadėta

Teisybė niekados 
pirmoji, bet jai visac

įederaci- 
si įvyk-

klauso paskutinis kii i i Ma-
_ _ _ _ .Thomp-

Tel.: 8 - 4747 jes val
dantiems 
no: Dva- 

148 Grand Stre< I Pakal-
Waterbury, Goru R Lauč- 

•fa Pau-

Dr. M. J. C O L N
(Aukštakalnis) I

Vartojam SaulSs Spiri 
Diathermy, Ir kitus mo J,
kus Išradimus nuo auk) 
žemo kraujo spaudimo, i 
ir širdies Ilgu. Reumi 
Tonsils Ir odos Ilgu, su 

pasekmėm.

DVEJOS PRIMIC]

Birželio 7 d. šv. 
prokatedroje J. E. vj 
Thomas E. Molloy įš 
kunigu Tomą J. Či 
Naujo kunigo primici 
birželio 8 d., Apr
par. bažnyčioje.

Birželio 15 d. Ang 
ralienės par. bažnyči 
micijas laikys kun 
Kyveris, įšventintas 
Wayne vyskupijai.

VYSKUPO DĖMI 
JAUNIMUI

ir* :čjus Mi- 
tabaras, 
i šarkaitė 
litys.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - brinkimo
Tel. HArrison 6 - 169J Xew Yor-

B. J. Shawko laimė-
(Ašakūnas) Išplatinti.

Pet
eris ne 
i bet ir

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ.

Laisniuotas New Y( 
ir New Jersey valst;

'žilojo už 
R pla- 
:‘čereckie-

310 John Street
TT • XT T J.Hamson, N. J. •... A•aicys, 0.

Juškienė.

Gegužės 22 d. E 
klube įvyko Brookly 
kupijos labdarybės 
vakarienė, kurioje d 
per 1,400 asmenų, 
rienei vadovavo pas 
komiteto pirm. Tho 
Murray. Pagrindinį 
pasakė J. E. Brookly 
kūpąs Thomas E. N

Savo kalboje vysi 
patingai iškėlė reiks 
giau rūpintis jaunin 
šiais laikais stengi 
traukti ir laimėti B 
priešingos ideologijo 
rodė, kad jaunimu 
masis, jam vadovavii 
kūpi jo j e nuo šiol s 
dar daugiau atidau: 
šio.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Andriui nereikėjo daug apie tai pasakoti. Jis jau 

iš prityrimo žinojo, kad valandėlė delsimo gali nu
lemti jo likimą. Dar sykį karštai padėkojęs Eu
genijai už malonų perspėjimą, jis sparčiai smuko į 
alksnyną.

Eugenija lengva ristele leidosi namo. Buvo taip 
paskendusi mintyse, kad nė nepastebėjo, kaip kitas 
raitelis pagiryje dabojo kiekvieną jos žingsnį. Tai 
buvo jos brolis Viktoras.

Ji labai neskubiai grįžo namo. Jojo kitu keliu, 
užuolanka, kad atrodytų, jog ne iš Pupkaimio grįžta.

Parjojus namo, Eugenija pastebėjo ant kiemo 
tėvą su Viktoru karštai besikalbant. Ją pamatę, 
juodu staiga nutilo. Tautgėla rūsčiai į ją pažiūrė
jo ir pamojo eiti paskui jį į vidų. Viktoras trium- 
faliai į ją pažiūrėjo ir švilpaudamas nuėjo į sodą. 
Ten kaip tik susidūrė su Bezicku, kurs ką tik buvo 
sugrįžęs iš Pomadino.

— Ar nori sužinoti sekretą? — paklausė Viktoras.
Bezickui buvo neįdomu vaikiški sekretai. Jis bu- ' 

vo tiek užimtas savo planais, kad nekreipė į Vikto
rą nė mažiausio dėmesio. Taigi tik dėl visa ko su
niurnėjo:

— Kokį sekretą?
— O kiek man už tai duosi?
— Vaikiški sekretai verti penkių kapeikų.
— Bet šits sekretas vertas penkių rublių, — drą

siai atšovė Viktoras. Nori ką sužinoti apie paną 
Eugeniją?

Bezickas, jau beeinąs šalin, staiga sustojo.
— Apie panelę Eugeniją? O ką gi apie ją?
— Aha! Tamsta nori veltui iškvošti. Malonė

kite penkrublinę, tada pasakysiu.
Bezickas tik numojo ranka ir apsisuko eiti.
— Eugenija šiandie buvo Pupkaimy — pats tai 

mačiau, — sušuko paskui jį Viktoras.
Šiuo kartu kabliukas užkliuvo. Bezickas greitai 

atsigrįžo.
— Ką sakai? Buvo Pupkaimy? O ko ji ten buvo?
— Aha! nori sužinoti dykai. Penkrublinę, penk

rublinę!

Bezickas tylomis sukeikė. Jis buvo šykštus, bet 
smalsumas paėmė viršų. Pinigų jis turėjo — tą 
šimtinę, kuri jam buvo likusi nuo Pomadino. Iš
sitraukė penkinę ir padavė Viktorui. Tas, pagrie
bęs pinigus, pasileido bėgt, vos spėjęs surikti:

— Eik tamsta į kambarius. Eugenija kalbasi 
su tėvu. Viską sužinosi!

Bezickas jau buvo beieškąs akmens paleisti į aki
plėšą vaikėzą, bet staiga jam žybtelėjo mintis pa
klausyt Viktoro patarimo. O gal ištiesų ką nugirs?

Ir jis vogčiomis nusėlino į namą, negarsiai atsi
darė duris ir stypčiodamas prisiartino prie tų durų, 
už kurių girdėjosi gana garsūs balsai. Viktoras 
nepamelavo. Tai kalbėjosi Eugenija su tėvu. Pro 
rakto skylutę Bezickas galėjo matyti jų veidus. Taut
gėla buvo piktas, Eugenija sumišusi.

— Tuo pasiaiškinimu panelė manęs nepatenkinsi, 
— kalbėjo rūsčiai Tautgėla. — Kad išjojai į lau
kus, tai aš nieko prieš tai neturiu, bet kam pasu
kai į Pupkaimį? Kam šnekėjaisi su tuo kaimiečiu? 
Tai ne mūsų žmogus. Ar pamiršai, kad aš tams
tai griežtai uždraudžiau šnekėti su bet kokiais ne 
mūsų dvaro darbininkais? Kas čia per komedija? 
Iš kur tas mužikiškas demokratizmas? Ar toj dva
sioj buvai auklėjama? Na, pasiaiškink nieko ne
slėpdama. Aš vis tiek viską sužinosiu. Viktoras 
man daugiau pasakė negu tamsta manai. Vis tiek 
neišsisuksi. Na?! *

Šiuo kartu Eugeniją jau paėmė gerokas pyktis. 
Ji turėjo tėvo energiją ir išdidumą. Kam čia tie 
priekaištai, grasinimai? Kam tas kvailas ir įžei
džiančiai šaltas formalumas?- „Panele” ir „tams
ta?” Toki dalykai įgelia skaudžiai. Be to, išgir
dusi Viktoro vardą, ji net griežtelėjo dantimis. Ne
nauda vaikėzas! Tai jis mane šnipinėjo. Ir, at
sitiesusi kaip plieninė spyruoklė, žairuodama akimis, 
Eugenija beveik riktelėjo:

— Tėveli! Aš esu tamstos duktė ir taip pat mo
ku save gerbti. Man nereikia gąsdinimų nė prie
kaištų. Pirmiau aš buvau maniusi, kad tai tik 
niekniekiai ir nenorėjau kvaršyti jūsų galvos. Ma
niau — geriausia nutylėsiu. Bet kadangi rimtai iš 
manęs reikalauji pilnos teisybės ir dar naudoji bau
ginimus, tai aš pasakysiu daugiau negu tas kvai
las Viktoras galėjo suvokti ir tamstai pranešti. 
Taip, aš buvau Pupkaimy ir mačiausi su Andrium 
Stuobriu.

— Stuo - Stuo - Stuobriu? — mikčiojo nesupran
tąs Tautgėla — kas tai per viens?

Jam jau širdis atslūgo, kad tai nebuvo Bitinas.
— Tai vienas iš tų vagišių, kuriuos aš užtikau 

mūsų miške, — atkakliai atšovė Eugenija.
— A!
— Ir aš jam pasakiau, kad tėvelis jo nepersekiosi

už tą bandymą pavogti medį.
Tautgėla dar lengviau atsikvėpė. Vos - vos ne

pasakė: „ačiū tau, dukrele!”, bet laiku susigriebė. 
Priverstinai suraukęs skruostus, jis švelniai paklau
sė:

— O kas tave įgaliojo taip kalbėti mano vardu?
— Kas įgaliojo?! Ar dar čia reikia įgaliojimo? 

Ar aš, tamstos duktė, nesuprantu bajoro savigar
bos? Ar aš nežinau, kad nenorėsi terliotis dėl to
kių kvailysčių?

Iš pasitenkinimo Tautgėlai net akys sužibo. Vos- 
vos susilaikė neapkabinęs savo dukters. Kiek joje 
bajoriškos garbės! Tai jai įgimta. Tikra tėvo duk
tė. Bet Tautgėla buvo pasiryžęs, bent šiuo kartu, 
neparodyt savo jausmų. Taigi, tingiai, neva apy- 
šalčiai, jis atsiliepė:

— Taip, tai taip, dukrele. Bet, matai, čia įsipai
niojo kitas dalykas. Tasai jaunas vagišius — tai 
buvęs revoliucijonierius.

Eugenija krūptelėjo. Vadinasi, tėvas jau žino.
— Revoliucijonierius?! Iš ko tėvelis taip spren

džiate?
— Ponas Bezickas taip mano.
Eugenijos akys sužibėjo neapykanta.
— Bezickas! — Juk tai pirmos rūšies kvailys ir 

bailys?
Tautgėla susiraukė. Tas tai jau jam nepatiko. 

Beje, dar reikia jos paklausti, kas ten įvyko tarp jos 
ir Bezicko. Bet tai kitam sykiui. Šits momentas 
pats nepatogiausias.

— Taip, ponas Bezickas, — tarė Tautgėla, labai 
pabrėždamas žodį „ponas.” — Tas vagis puolė jį kir
viu, ir...

— Netiesa, tėveli! — karštai pertraukė Eugeni
ja — Bezickas pradėjo mušti jo tėvą, tai vaikinas 
šoko jį ginti.

— Gal būt, — šaltai atsakė Tautgėla, — bet po
nas Bezickas vis dėlto prikibo ir nemano jam už 
tai dovanoti. Jau jis bus nuvykęs pas žandarų vir
šininką pasiteirauti apie to vagišiaus praeitį.

— Aš taip ir maniau! — netikėtai išsprūdo iš Eu
genijos lūpų.

— Ką?!
— Aš taip ir maniau, kad Bezickas tinka tokiems 

darbams. Kaip gerai, kad aš jį perspėjau!
— Ką perspėjai Apie ką perspejai? Ką tai 

reiškia?! — užgriovė Tautgėla.
— Tėveli! Aš dar ne viską esu pasakiusi. Taip, 

Andrius Stuobrys yra tikras revoliucijonierius. Jis 
pats man prisipažino. Aš jam patariau bėgti ko 
greičiausiai, nes iš Bezicko lūpų aš supratau, kad 
apie jį šnipinėja.

Tautgėla pašoko, kaip gyvatės įgeltas. Jo susi- 
krėtimas buvo toks smarkus, kad sunku butų at-

j Lietuvių 
_ 'knygučių tur but, viršijo nuostaba ir sui jjemg iTA 5 v» vi t rsi n Di’i Aoi rro 1 to •

pavyzdžiu 
seilė nuo-

spėti, koki jausmai daugiausia jį sujaudino 
jausmus, 1
Pykčio kaip ir nesimatė. Priešingai, jame tt 
kas atslūgo.

— O, vaikeli, vaikeli, ką tu padarei?! —5 
jis ir staiga nutraukė. Už durų lyg kas 
dėjo. Abudu nutilo ir valandžiukę klausėsi.

— Tai katinas, — raminančiai užtikrino E
Bet ten ne katino būta. Ten buvo Bezick 

girdęs tokią žinią, jis staiga taip sukruto, | 
atsargiai palytėjo duris. Ilgiau jis nenorejt^jos šv. 
syt. Užteko to, ką išgirdo. Vogčiomis nūs gu_ 
atgal ir, nežymiai išslinkęs iš namų, nupyšl 
Pomadiną.

Kląstingas sąmokslas

Vakarienės dalyvi 
buvo Apreiškimo p 
bonas kun. N. Pakž

DU MILIJONAI U 
KASDIEN

?hį eisena 
katali-

< Pagal priimtą sel 
metams New Yorke 
biudžetą, nuo š. m. 
d. kasdien bus išb 
beveik du milijonai 
-1,827,470 dol.

Sekančiais iždo m

Pomadinas dar nebuvo sugrįžęs iš savo 1 { 
Atvykęs pas jį Bezickas nežinojo, ką daryti,! 
kalas buvo toks svarbus, kad jis pasiryžt 
žandaro nors ir visą dieną. Tuo tarpu sva 
vo padėtį.

Viskas atrodė ko geriausiai. Toks m( 
kaip vaikiškas Viktoro išsišokimas, pastūmė^ 
zicko rankas visą Tautgėlos likimą. „ 
penkis rublius. Vaikėzas manė iš Bezicko 
čiosiąs, bet nejučiomis suteikė milžinišką p 
vimą. Sekretas vertas penkių rublių ... Ha, 
Jis dabar vertas penkių tūkstančių!

Bet kaip tą paslaptį sunaudoti? Kaip duo 
gėlai suprasti, kad žinau apie jo dukrelės j 
bius? Prisipažint klausus už durų — negrą 
tokį šnipinėjimą Tautgėla vien panieką p 
Panaudoti Viktorą, bet kaip? A! Jau žinai

( kia jam viskas pasakyti, ką nugirdau — gė( 
netenka, nes jis pats mane į tai pastūmėjo, 
tarp mudviejų jau pralaužtas. Na, ir įki 
dar porą rublių, bus galima jį prikalbyti pi 
Tautgėlai, kad Eugenijos sekretas yra žino: 
kol kas man, o jei panorėsiu, tai bus žinc 
Pomadinui. Tada mano valdžia bus neriboti 
lauk, išdidžioji gražuole Eugenija, dar mik Street 
skaitysiva! Už suteiktą man panieką gaui Y--------------- .
mm!es,1! . t, ■, gebos rūšies rakanduTų kerštingų svajonių pakiršintas, Bezick .
vingai vaikštinėjo po Pomadino kambarį. I Paduodamus rakand 
gi jis būtų išvykęs? Veikiausiai nulėkė • su kitomis krautuvėmis.

J GERAI PIRK' 
greitai parduot 
Ms - insurance reikaluose s 
juos padės tuose reikaluose pili 

Ir tai w patyręs brokeris —
H P. MACHULIS
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H Virginia 7-1896

RAKANDŲ KRAUTI

^LEVergreen
Brooklyn 

7-8451

Stuobrį areštuoti. Tikra lapė. Jis apsimet 
abejingu, o jau degte degė praryti riebų 
Bet jeigu Andriaus jau nerado? Jei Eugeni; 
spėjimas atėjo pirmiau, negu Pomadinas 
Pupkaimį?

Mms išmokėjimams be nuošim

NEGAUSITE PIGIAU 
Petraičių Krautuvėse

(Bus daugiau)
c? taraičių nrauruvese

WIENE IR SŪNt

® rakandus, o ne už išredyi
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kas atslūgo.

— O, vaikeli, vaikeli, ką tu f arbuotojų.

jis ir staiga nutraukė. Už durį
dėjo. Abudu nutilo ir valandžiiĖ

— Tai katinas, — raminam r 
Bet ten ne katino būta. Tent

llikų įtaka
DIDĖJA

girdęs tokią žinią, jis staiga tai mo vyskupijos šv.
atsargiai palytėjo duris. Ilgiau1 yru draugijos su- 
syt. Užteko to, ką išgirdo, Voč (etinė vyrų eisena 
atgal ir, nežymiai išslinkęs iš r arodė, kad katali- 
Pomadiną.

kų įtaka viešajame gyveni
me nuolat auga, kaip lygiai 
auga pačių katalikų susipra
timas. Minėtoje eisenoje šie
met dalyvavo apie 100,000 
vyrų. Didžiausias paradas 
Brooklyn© apygardoje, kur 
dalyvavo per 60,000 vyrų. 
Antra vieta tenka Queens 
apygardai — ten žygiavo 25,- 
000 vyrų. Nassau apygar
da pasirodė su 10,000 vyrų.

Eisenas priėmė aukšti 
Bažnyčios asmenys ir val
stybės pareigūnai. Eisenas 
rėmė ir nekatalikai, kurie 
gatvėse sveikino tvarkingai 
žygiuojančius Šv. Vardo vy
rus ir jų draugus. Eisenos 
dalyviams sveikinimą ir pa
laiminimą buvo atsiuntęs 
pats popiežius, Pijus XII.

matyta New Yorke išleisti 
667, 026, 580 dolerių. 573,- 
740,594 doleriai, numatoma, 
bus surinkti mokesčiais už 
nuosavybes. Vien tik ugnia
gesių departamento išlaiky
mas kasdien kaštuos 172,- 
703 dol. Ligoninių išlaiky
mas į dieną kaštuos 87,712 
dol., o mokyklų išlaikymas 
kasdien — 516,742 dol.

NAUJA MOKYKLA

Gegužės 25 d. arkivysku
pas Spellman pašventino ne
grų apgyventoje Manhatta- 
no dalyje naują parapinę 
pradžios mokyklą, kuri kaš
tavusi 100,000 dolerių. Mo
kykloje mokinių daugumą 
sudaro negrai.

ATIDAVĖ LAIVYNUI

DVEJOS PRIMICIJOS

Birželio 7 d. šv. Jokūbo 
prokatedroje J. E. vyskupas 
Thomas E. Molloy įšventins 
kunigu Tomą J. Čižauską. 
Naujo kunigo primicijos bus 
birželio 8 d., Apreiškimo 
par. bažnyčioje.

Birželio 15 d. Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje pri
micijas laikys kun. 
Kyveris, įšventintas 
Wayne vyskupijai.

Floyd Bennett aerodromas, 
iš kurio prieš autuonerius 
metus pakilo drąsuoliai Da
rius ir Girėnas, perduotas 
karo laivyno žinion. New 
Yorko miestui už viene- 
riij metų nuomą bus sumo
kėta 50,000 dolerių.

NEBEGALĖJO LIETUVO
JE GYVENTI

Edv.
Fort

VYSKUPO DĖMESYS 
JAUNIMUI

Gegužės 22 d. Kolumbo 
klube įvyko Brooklyno vys
kupijos labdarybės metinė 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
per 1,400 asmenų. Vaka
rienei vadovavo- pasauliečių 
komiteto pirm. Thomas E. 
Murray. Pagrindinę kalbą 
pasakė J. E. Brooklyno vys
kupas Thomas E. Molloy.

Savo kalboje vyskupas y- 
patingai iškėlė reikalą dau
giau rūpintis jaunimu, kurį 
šiais laikais stengiasi pa
traukti ir laimėti Bažnyčiai 
priešingos ideologijos. Nu
rodė, kad jaunimu rūpini
masis, jam vadovavimas vys
kupijoje nuo 
dar daugiau 
šio.

Vakarienės
buvo Apreiškimo par. kle
bonas kun. N. Pakalnis.

šiol susilauks 
atidaus dėme-

dalyvių tarpe

DU MILIJONAI IŠLAIDŲ 
KASDIEN

Pagal priimtą sekantiems 
metams New Yorko miesto 
biudžetą, nuo š. m. liepos 1
d. kasdien bus išleidžiama 
beveik du milijonai dolerių 
— 1,827,470 dol.

Sekančiais iždo metais nu-

K.
Kląstingas sąmok-

Pomadinas dar nebuvo sugr?' 
Atvykęs pas jį Bešokąs nežinot 
kalas buvo toks svarbus, kad 
žandaro nors ir visą dieną. K 
vo padėtį.

Viskas atrodė ko geriausiai 
kaip vaikiškas Viktoro išsišoki- 
zicko rankas visą Tautgėlos ^- 
penkis rublius. Vaikėzas mė
čiosiąs, bet nejučiomis suteikė- 
vimą. Sekretas vertas penkią r; 
Jis dabar vertas penkių tūkstar

Bet kaip tą paslaptį sunaudot 
gėlai suprasti, kad žinau apie J 
bius ? Prisipažint klausus už 
tokį šnipinėjimą Tautgėla $ 
Panaudoti Viktorą, bet kaip’ •

C kia jam viskas pasakyti, ką 
netenka, nes jis pats mane P. 
tarp mudviejų jau pralaužtas- 
dar porą rublių, bus galima 1 
Tautgėlai, kad Eugenijos seė; 
kol kas man, o jei panorės1'- 
Pomadinui. Tada mano val^ 
lauk, išdidžioji gražuole M; 
skaitysiva! Už suteiktą man ’ 

. mokėsi!
Tų kerštingų svajonių P3^. 

vingai vaikštinėjo po Pomadi1’^ 
gi jis būtų išvykęs? Veiė' 
Stuobrį areštuoti. Tikra la^. 

abejingu, o jau degte degėPETRAITIENĖ IR SŪNŪS 
Bet jeigu Andriaus jau nėra“1 
spėjimas atėjo pirmiau, 
Pupkaimį?

MUS GERAI PIRKTI
RBA GREITAI PARDUOTI
)kios apdraudos - insurance reikaluose šutan
ti pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

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

Tel. Virginia 7 -1896

UVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

S

Grand Street
Tel. EVergreen 7-8451

ŠDIRBEJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
lite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

lodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

5

■s

a

436 Brooklyn, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

is mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
■-------------------------- -----------------------(Bus dai^l

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
----------- 4.------------

Šią savaitę aukojo:

Kun. Pr. Garmus, Easton, Pa............................................. $20.00
S. K. Jonelis........................................................................... 12.00
Kun. K. Strimaitis, Albany, N. Y.................................... 10.00
N. N., Brooklyn, N. Y................................................................. 5.00
Pranciška Stumbrienė, Brooklyn, N. Y......................... 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

„Amerikos” skaitytoja S. 
Latvaitienė, b r o o klynietė, 
šiomis dienomis gavo laišką 
nuo savo brolio, kurs kovo 
mėnesį drauge su savo žmo
na, dviem dukterims ir vie
nu sūnų išvyko iš Lietuvos, 
nes joje dėl bolševikų oku
pacijos gyvenimas pasidarė 
nebeįmanomas. Atsiųstame 
laiške Latvaitienei brolis 
tarp kitko taip rašo:

„Dabar norim Tamstoms 
pasakyti, kad mes jau ne- 
begyvenam Lietuvoje. Tu
rėjome palikti Lietuvą ir iš
važiuoti į Vokietiją, nes 
mus Lietuvoje bolševikai vi
sai nuskriaudė, viską atė
mė, labai persekioja, kas tik 
ne bolševikas, ne komunis
tas. Su šeima prisirašėm 
prie vokiečių, kitaip būtu
mėm atsidūrę kalėjime.”

Šis naujas Lietuvos trem
tinys yra gyvenęs Ameriko
je, sunkiai dirbęs; kadangi 
taupiai gyveno, susitaupė ir 
grįžęs į Lietuvą nusipirko 
žemės ir turėjo Žemaitijoje 
krautuvę. Bolševikai viską 
atėmė ir dar kalėjimu grą- 
sino už tai, kad gražiai, 
taupiai gyveno. Jis turėjo 
palikti gimtąjį kraštą, kur 
dabar vien skurdas, ašaros, 
baisiausias vargas.

MIRĖ

Platz Slavinskas, 43 m., 
gyv. 91-13—31 Ave., Jack- 
son Heights, mirė Bellevue 
ligoninėj geg. 23 d. Palai
dotas geg. 26 d. šv. Kazi
miero kapinėse, Farmingdale, 
iš Maspetho par. bažnyčios. 
Patarnavo grab. J. Garšva.

— Nuo gegužės 1 d. iki 
rugsėjo 15 d. sovietinės į- 
staigos Lietuvoje dirbs nuo 
8 vai. ryto iki 4 vai. 30 
min. Pietų pertraukai duo
dama tik pusė valandos.

— Iš okupuotosios Lietu
vos gauta tiesioginių žinių, 
kad Kauno Jėzuitų bažny
čią rengiamasi paversti žy
dų teatru. Dabar jėzuitų 
rūmuose yra sugrūsti rau
donarmiečiai.

— Kaune buvo sušauktas 
sporto atstovų suvažiavimas. 
Sportininkai dabar vadina
mi „fizkultūrininkais,” nes 
toks vardas jiems duotas 
Maskolijoje. Lietuvos spor
tininkus „švietė” „draugas” 
Esąs ir „tovorčka” Achiti- 
nova.

— Maisto ir tabako dar
buotojų profesinės sąjungos 
centro valdybos sekretorium 
paskirtas Chaimas Chaitas.

— Teisingumo komisaria
tas skelbia rengiąs kursus 
staliniškiems teisininkams 
paruošti. Į kursus priima
mi baigusieji pradžios mo
kyklą. Pranešime sakoma, 
kad jie turi būti raštingi. 
Bet užtat reikia atsinešti 
bolševikų partijos rekomen
daciją, jei nori pasidaryti 
„teisininku.”

— Į Kauno universiteto 
technikos fakultetą priima
mi studentais vaikinai, bai
gę keturias gimnazijos kla
ses. Žemės ūkio komisaria
tas rengia kursus veterina
rijos felčeriams. Kandida
tai turi įrodyti, kad jie yra 
„proletarinės kilmės.”

— Kav Paskcmos dirbinių 
fabrikaspraneša, 
kad sov:^s broliškos” 
respublikos 'l^liuntusios jam 
kaučuko, bet „jau trys sa
vaitės, kaip siunta užtruko 
kelyje.”

— Paskelbtas įsakymas, 
kuriuo visi okupuotosios Lie
tuvos gyventojai iki š. m. 
rugsėjo 1 d. turi išsiimti 
sovietiškus pasus.

— Jurbarko kooperatyve 
pil. P. Petrušaitytė, norėju
si nupirkti medžiagos dviem 
marškiniams, bet kooperaty
vo vedėjas Eliazar Levin pa
reiškė, kad iš karto nega
lima pirkti tiek daug me
džiagos.

— Sovietinė knygų leidyk
la išleido naują literatūrą: 
tai Stalino biografiją ir 
maskoliškų dainuškų rinki
nį maskolių kalba, pavadin
tą „Piesni.” Leidykla lei
džia panašią „literatūrą” 
ir žydų bei lenkų kalbomis.

— Skelbiami daviniai, kad 
sovietų Lietuvos metalų pra
monė atliko tik 62% nuo nu
matyto plano.

— Gegužės 1 d. proga 
Lietuvos gyventojai buvo va
romi į gatves demonstruoti 
ir reikšti padėką Stalinui

George’s Lithouse, Jericho Turnpike, Commack, L. I. — Jurgio 
Jokūbaičio naujasis, didžiulis biznis. Paveikslo kampe pats Jurgis.

George’s Lithouse gražiausia vieta visoje Long Island. Ten su
stojimas patogus visiems važiuojantiems j Long Island. Šalti ir 
šilti užkandžiai, jaukus baras, puikus restoranas ir didelis sodas 
pakeleiviams. Viskas naujai įrengta.- Lietuvis vietos savininkas, 
lietuviai darė visus įrengimus.

Jurgis Jokūbaitis ilgai Long Island gyvena ir vertėsi įvairiais 
bizniais, dabar pirko šią puikią vietą. Jis pasiruošęs visiems lie
tuviams maloniai patarnauti.

už „išlaisvinimą.” Gyvento
jai buvo suvaryti į 19 ko
lonų, kurioms vadovavo: ai
manas, Kirejev, Lučkin, A- 
safjev, špankov, Dektorai- 
tė, Šimakov, Krupinov, Bir- 
geris, Robinzonas, Kulikov, 
Volkov, Glazeris, Furtin, Do- 
bromudrov, Abramovič. Ben
dras demonstracijos vado
vavimas buvo pavestas „lai
svosios” Lietuvos milicijos 
viršininko pavaduotojui ,,to- 
varisčiui” Riabovui.

— Pavergtąją Lietuvą už
liejo nauja areštų banga. 
Tuojau po vokiečių repatri
antų išvažiavimo GPU agen
tai suėmė daugiau kaip 200 
žmonių. Pirmoje eilėje su
imti tie, kurie stengėsi su vo
kiečiais iš pavergtosios Lie
tuvos išvažiuoti, bet nega
vo reikalingų dokumentų.

Berlynas. —Su vokiečių re
patriantais iš okupuotosios 
Lietuvos į Vokietiją atvy
kęs Itn. Savytis bolševikų 
kalėjime buvo taip žiauriai 
kankinamas, jog atvyko su 
išsukinėtomis rankomis ir 
pirštais. Dabar patirta, kad 
šibolševikų žvėriškumo au
ka mirė Klaipėdos ligoninė
je.

— Liudas Adomauskas, 
valstybės kontrolės komisa
ras, paskirtas laikinu sovie
tiškojo aukščiausiojo teismo 
nariu. Teismo pirmininko 
pavaduotoju paskirtas „to- 
varišč” Valentin Aleksejie- 
vič Burkov. Į šio teismo 
sąstatą įeina ir „draugas” 
Micelmacheris.

— Aukščiausiojo teismo 
nariais paskirti žmonės, ku
rie niekuomet nėra nieko 
bendro turėję su teismo dar
buote. Daugelis narių var
gais negalais moka išbrai
žyti savo pavardes

— Neseniai įsteigtojo miš
kų komisariato komisaru pa
skirtas „draugas” Glušaus- 
kas. Jo pavaduotoju pri
skirtas „tovarišč” Ponoma- 
riov, kuris jau pasirūpins, 
kad Lietuvos miškai plauk
tų į Maskoliją.

— Sudaryta kino studija, 
kurios režisierium paskirtas 
„draugas” Šliom Litvin. Ši 
studija ruošia jau kelis fil
mus. Pirmas filmas vaiz
duos kaip mongoliškai-mas- 
koliškos raudonosios armi
jos gaujos „išlaisvino” Lie
tuvą ir kaip mongolai buvo 
apmėtyti česnaku kvepian
čiomis rožėmis!

— Subolševikintuose laik
raščiuose spausdinamos te
legramos, kurias imperatiš- 
kasis Japonijos užsienių rei
kalų ministeris Josuke Ma- 
cuoka pasiuntė Josifui Vi- 
sarionovičiui Stalinui. Rau
donasis caras telegramose 
tituluojamas „Jo Ekscelen
cija ponas Stalinas ...”

— Žemės ūkio komisaro 
Sosnovo - Pušinio įsakymu 
atleistas iš pareigų ir pa
trauktas teismo atsakomy
bėn Kauno apskrities žemės 
ūkio skyriaus vyr. agrono
mas „tovarišč” Anton Bere- 
ziov. Jis kaltinamas tuo, 
jog naujakuriams skiriamas 
sėklas išdalinęs — buožėms. 
Tos pat apskrities agr. Pr. 
Žukauskui pareikšta viešas 
papeikimas su įspėjimu.

— Kauno apskrities vyk
domojo komiteto (buv. sa
vivaldybės) darbo skyrius 
skelbia, kad visi bedarbiai 
turi skubiai vizuoti savo 
darbo korteles. Kas to ne
atliks, bus išbrauktas iš be
darbių skaičiaus.

— Sosnov - Pušinis prane
ša, kaip eina sėklų dalini
mas. Raseinių apskrities že
mės ūkio skyrius balandžio 
15 d. skundėsi, jog negau
nąs daržovių sėklų. Patik
rinus pasirodė, jog sėklos 
jau 10 dienų guli Raseinių 
kooperatyvo sandėlyje. Tuo 
tarpu naujakuriai palikti be 
sėklos. 

T

— Iš komisaro Sosnovo - 
Pušinio rašto patiriame, kam 
maskoliškieji agronomai, at- 
grūsti Lietuvon, dalina sėk
las. Taip, pav., Kėdainių ap
skrityje, Ariogalos valsčiu
je, sėkla buvusi atiduota to
kiems „buožėms,” kaip A. 
Ivanovui, turinčiam 25 hek
tarus žemės, S. Anisimen- 
ko, turinčiam 11 hektarų ir 
t.t. Utenos apskr., Taurag
nų valsčiuje, sėklų gavo Mi- 
chail Babachin, turįs 30 ha., 
Simon Michailov, 18 ha. sa
vininkas, Fiodor Narozov,. 
17 ha. savininkas ir t.t. Ne 
veltui priežodis sako, kad 
varnas varnui akies neka- 
poja. „Laisvojoje” Lietuvo
je Berezovai rūpinasi Baba- 
chinais ir Anisimenko, Mi- 
celmacheriai aprūpina Ka- 
cenelenbogenus ir Gutmanus, 
tik krašto šeimininkais — 
lietuviais nebelieka kam rū
pintis.

— Tauragės Naumiesčio 
valsčius, turįs apie 10,000 
gyventojų, pasiliko be gy
dytojo. Anksčiau čia buvo 
gydytojas Mejer Epstein, 
bet jis užsimanė persikel
ti į didesnį miestą. Apskri
ties sveikatos skyrius krei
pėsi į miliciją, kad Mejer 
Epstein grįžtų atgal į savo 
pareigas. Rašyta ir sveika
tos apsaugos komisariatui, 
bet iš ten jokio atsakymo 
negauta.

— Raseiniuose buvo susi
rinkę bolševikų nusavintųjų 
namų sargai. Jie nusiskun
dė sunkia savo padėtimi. 
Sargai laiku negauna atly
ginimo. Dar balandžio mėn.

daugelis sargų nebuvo ga
vę atlyginimo net už sau
sio ir vasario mėnesius.

— Susovietintosios koope
ratinės bendrovės „Parama” 
direktorius Štromas susi
laukė priekaištų. Krautuvė
se nesą prekių, o tos pa
čios menkos kokybės, nesą 
pasirinkimo ir t.t.

— Apie Babtų rajono Gai
liušių sovchozą skelbiama, 
kad ten viešpatauja didžiau
sia netvarka. Dalis nupirk
tos salietros dėl adminis
tracijos ir darbininkų neati
dumo ištirpo. Neprižiūrėtas 
obelaites nugriaužė zuikiai. 
Buvusiame dvare įrengti šil
tadaržiai išnaudojami tik pu
siau. Švaros reikalas labai 
apleistas.

— Kauno miesto vykdo
mojo komiteto pirmininku 
(burmistru) paskirtas „drau
gas” A. Šiman, jam sekre
torium priskirtas „tovarišč” 
šermušenko, o šio pavaduo
toju paskirtas įeik Šmuilov.

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12492 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I aw 
at 8008 — 18 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BIG GIANT, INC.
8008 — 18 Ave., Brookbn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3059 has been issued to the under- 
Mgncd to sell beer, at /etail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 623 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
623 Livonia Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12349 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 325 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON REMAN
325 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4409-11 — 14tb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings.

SAM BORNSTEIN -__
4409-11 — 14th Ave., Brooklyn',IT

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

1 -------------------------

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. Rodzewiez
(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

— S150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.'
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SMAGUS MALONUS

Laivu Išvažiavimas
I RYE BEACH PLAYLAND, N.Y.

Šeštai, Birželio-June 7 d., 1941
Visi Kviečiami Ruoštis Dalyvauti

Didžiulis, puošnus ,,CLERMONT” laivas, vėl šiemet paims Brooklyno lietuvius 
iš Metropolitan uosto.

Išvažiavimą iš Brooklyno ruošia i4A M E R I K A”
Važiuosime drauge su Elizabetho, Jersey City ir Bayonuės lietuviais. 1940 

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

Laivas išplauks 11 vai. rytą.

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

Brooklyno Lietuviai Gydytoji

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9'
VALANDOS: | 

8 —10 ryto | 
1 — 2 po pietų] 
6 — 8 vakarei

Šventadieniais suslta
Į i pilnas

KAD VAŽIUOSIM, TAI VAŽIUOSIM
Kitą šeštadienį, birželio 7 

d., 11 vai. rytą, iš Metropo
litan uosto išplauks Rye 
Beach, N. Y. kryptimi didžiu
lis „CLERMONT” laivas, ku
ris gabens visos dienelės 
malonumams gausų, links
mą, smagų lietuvių būrį. 
Tai bus „Amerikos” bičiu
liu ekskursija, prisidesianti 
prie Elizabetho, Bayonuės ir 
Jersey City lietuviu išvažia
vimo. Laivo vyriausiais šei
mininkais bus Elizabetho 
lietuviai su klebonu kun. J. 
Simonaičiu priešakyje. Eli
zabetho šeimininkės jau da
bar ruošia skaniausius val- 

kurių nepašykštės ir 
Brooklyno lietuviams. Kas 
pernai birželio 15 d. važia
vo drauge su elizabethie- 
čiais, turi gražiausius atsi
minimus ir būtinai šiemet 
vėl važiuos. ¥

Šio smagaus išvažiavimo 
bilietai pigūs — tik 1 dol., 
vaikams 50 centų. Bilietai 
gaunami „Amerikos” admi
nistracijoje ir pas platinto
jus. Spėjama, kad oras bus 
labai gražus. Kad ir įvyk
tų nepramatyti gamtos reiš
kiniai, nebus ko nusiminti. 
Laivas labai erdvus, gerai 
apsaugotas nuo bet kokio 
lietelio įsiveržimo pavojaus. 
Bus geras orkestras, choro 
dainos, bendras dainavimas 
ir t.t.

žodžiu, viskas paruošta. 
Dabar reikia tik tvirtai nu
tarti būtinai dalyvauti šia
me išvažiavime. Pirmieji 
talkininkai, kurie stojo „A- 
merikai” pagalbon prapla
tinti bilietų, yra šie malo
nūs „Amerikos” bičiuliai: B. 
Adomaitienė, K. Baltrušaitis, 
V. Žemantauskas, P. Luko
ševičius, O. Jackevičiūtė. Kas

MUZIKAS
ieško Vargoninko vietos.

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

padidins šią talką savo pa
sidarbavimu?

Iš anksto visiems būsi
miems ekskursantams ir tal
kininkams nuoširdžiai dėko
jame ir visų „Amerikos” 
skaitytojų, kuriems tik lai
kas ir aplinkybės leis, lauk
sime birželio 7 d. Metropo
litan uoste, Brooklyne. Iki 
malonaus pasimatymo!

Angelu Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ba
lius, nors ir daug kliūčių 
sutikęs, pasisekė. Žmonių 
atsilankė nedaug, bet visi 
sakėsi patenkinti.

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija bus 
šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu.

Avižonio orkestras. " Visi 
dalyviai patenkinti rengėjų 
tvarka.

Dabar uoliai kalbama apie 
„Amerikos” išvažiavimą, 
kurs bus birželio 7 d. di
džiuoju „Clermont” laivu.

ŽAIDIMŲ VAKARAS

Mot. S-gos 29 kuopa an
tradienį, birželio 3 d., ša- 
linsko salėje, Jamaica Ave. 
ir Forest Parkway, Wood
haven, ruošia kauliukų ir 
kortų žaidimo vakarą. Pra
džia 8 vai. vak. Bus ver
tingų dovanų ir gardžių už
kandžių.

DĖL MENKO GINČO ŽU
VO JAUNUOLIS

-i

M

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

Tel. EVergreen 7 - 61
VALANDOS: ■ 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 1 

Penktadieniais uždai;

[Birželio 
Ltai, kai 
L klebo-

pat su-

Kun. Jonas Balkūnas
V. J. Atsimainymo par. klebonas, Kunigų 
Vienybės sekretorius, gegužės 29 d. sulaukęs 
15 metų kunigystėje sukakties.

Sveikiname!

AMERIKOS LIETUVIŲ K 
LIKŲ VISOMENINIO 

KULTŪRINIO GYVENU 

SAVAITRASTIS.

EINA KAS PENKTADIE

Entered as Second-Class matte 
Office at Brooklyn, N. Y. und

BIRŽELIO 15
KATEDROJE, Y

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

LRKSA 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas šį sek
madienį tuoj po sumos.

Parapijos laimėjimų va
karai būna kas trečiadienis, 
parapijos salėje. Atsilanky
kite!

Ekskursija laivu į Rye 
Beach, pavyko visais atžvil
giais. Oras gražus, daug 
žmonių buvo ir visi džiau
gėsi pavasario gražiu oru 
ir pasivažinėjimu.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja gegužės 18 d. susirinki
me nutarė turėti metinius 
pusryčius Onų pagerbimo 
proga. Mišios prie šv. Onos 
įvyks liepos 26 d. 9 vai. 
rytą. Pusryčiai tuoj po pa
maldų. Įžanga 25c.

IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO

Brooklyno ir Maspetho pa
rapijų laivu išvažiavimas 
geg. 25 d. pasisekė visais 
atžvilgiais. Oras geras, lai
vas patogus. Važiavo 1,500 
lietuvių, kurių didelę dalį 
sudarė jaunimas. Grojo J.

Geg. 24 d. Royal Wind
sor šokių salėje, New Yor
ke, buvo meksikiečių šokiai, 
kuriuose atsilankė apie 2,- 
000 asmenų. Salėje valgių 
nebuvo pardavinėjama. Vie
na šokėjų pora įsigeidė už
kasti ir nuėjo į kitą salę. 
Jai sugrįžus > salėn, durų 
sargas nenorėjo įleisti, aiš
kindamas, kad grįžimo bi
lietų neduodama. Kilo gin
čas. Atėjo specialus tvar
kos policininkas, Maurice 
Zuckerman, 40 metų am
žiaus. Ginčas dar labiau pa
aštrėjo. Policininkas išsi
traukė revolverį, pasigirdo 
šūvis ir 21 metų jaunuolis 
Joseph Fojo krito.

Atvykęs gydytojas tuojau 
pamatė, kad jaunuolis nebe
gyvas. Šūvis pataikė į gal
vą pro ausį. Gelbėdamas pa
dėtį, kad nekiltų didesnių 
riaušių, gydytojas dar neva 
leido vaistų nušautajam, iki 
atvyko policija ir ligoninės 
automobilius. Šūvį paleidęs 
policininkas suimtas. Jis 
teisinasi šovęs į viršų, gąs
dindamas susiginčijusio jau
nuolio draugus.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Visos Maspetho draugijos 
nuoširdžiai sveikina kleboną 
kun. Joną Balkūną, garbin
gai sulaukusį kunigavimo 15 
metų sukakties. Esame gi
liai dėkingi už jo vadovavi
mą, atliktus darbus, kuriuos 
giliai įvertiname. Melšime 
Dievo užlaikyti jį ilgiems 
metams sveiką ir pajėgų 
kilniems darbams, o ypač Tė
vynei Lietuvai pagelbėti.

Draugijų Komitetas.

Maspetho Žinios
Nov^yžiauĄi

Geg. 25* gagoje. ^tho lie
tuvių bažnyčioje ' prasidėjo 
Novena prie Stebuklingo Me- 
daliko taikos išprašyti. Pa
maldos: 7 vai. vak. lietu
viškai ir 8 v. v. angliškai. 
Pamokslus lietuviškai sako 
kun. J. Balkūnas, angliškai 
kun. James J. Murphy, C.M. 
Rytais novenalės mišios lai
komos 7 vai. Novena baig
sis birželio 2 d. vakare.
Kun. J. Bailumo sukaktis

Stream parką piknikui. Bir
želio 7 d. maspethiečiai va
žiuoja su „Amerikos” laivu 
ekskursija į Rye Beach.

— Birž. 8 d. susituoks 
Ona Stelmokaitė su Nunzio 
Risi; birž. 22 — Marijona 
Varnaitė su Henry Dussault; 
birž. 21 — Stella Kazlaus
kaitė su Richard Diemer; 
birž. 28 d. Pranciška Spe- 
rauskaitė su William Santic. 
Neužilgo tuoksis ir Viviana 
Tulabaitė.

— Parapijos liet uvišku 
knygynu naudojasi maspe
thiečiai. Knygų galima gau
ti sekmadieniais po kiekvie
nų mišių.

— Maspetho lietuvių pa
rapijos naujoji klebonija ir 
bažnyčia atrodo labai gra
žiai. Neseniai pastatytas di
delis garažas ir žemė apso
dinta medžiais, krūmais ir 
gėlėmis. Daro labai gražaus 
įspūdžio. Salė, vienuolynas, 
bažnyčia ir klebonija suda
ro gražų lietuvišką centrą. 
Turtas įkainuojamas arti 
$200,000.

— Šiais metais parapijos 
karnivalas ruošiamas rugp. 
16 - 25 d.d. Jau išrinktas 
komitetas. Prisideda ir Lie-

LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučernėse ir grocernese

MAISTAS BRAND HAM
Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Import and 

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

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

Visus užsakymus siųskite:

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City 

Tel. KEctor 2-2785

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. Subatiene.
Apskr. pirmininkė.

K Geras Kambarys 
su baldais, šviesus, atskiras 
įėjimas, gražioje Vietoje — 
vyrui ar moteriai.

O. Kulikauskas
131 Fountain Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Geg. 29 d. 10 vai. kun. J. 
Balkūnas laiko iškilmingas 
šv. mišias, minėdamas savo 
15 metų kunigystės sukak
tį. Dalyvaus apylinkės lie
tuviai kunigai ir pakviestie
ji kitataučiai kunigai. Birž. 
1 d. 6 vai. vak įvyks jam 
pagerbti bankietas, Klas- 
čiaus salėje. Po bankieto 
seks šokiai.

Žinutės
— Geg. 23 d. bažnyčioje 

sodalietės apvainikavo Švč. 
Panelės statulą. Priruošė se
selės pranciškietės. Gėlių 
kvepėjimas, žvakių žibėjimas, 
mergaičių tylūs balsai vi
sus dalyvius žavėjo. Dau
geliui skruostus vilgė aša
ros, prisiminus brangią Lie
tuvą ir ten anksčiau teik
tą garbę Marijai.

— Kariuomenėn išvyko Bu
genių sūnus.

— Geg. 26 d. palaidotas iš 
Flushing, L. I., Petras Sla
vinskas.

— Novena prie šv. Anta
no bus laikoma tik rytais 
birž. 5-13 d.d.

— Vincas Galčius, C.M., 
per šeštines priėmė subdia- 
kono šventimus.

— Jonas Vilutis birželio 
8 d. baigs High School 
kursą Marianapolio kolegi
joje-

— Birž. 15 d. išvažiavi
mui į Fort Salongą, kurį 
ruošia Altoriaus draugija, 
tikietus reikia įsigyti iš ank
sto klebonijoje.

— Birž. 5 d. mokyklos vai
kučiais važiuoja į Valley

tuvių Auditorijos draugija. 
Karnivalas bus toj pačioj 
vietoj, kaip ir pernai — kam
pas Flushing ir Clermont 
Avenues.

SVEIKATOS PASKAITOS

Sveikatos Kultūros dr-ja 
ateinantį penktadienį, birže
lio 6 d., 8 vai. vak. Ap
reiškimo par. salėje ruošia 
svarbias paskaitas apie svei
katą. Paskaitų pradžia tuoj 
po pamaldų. Kalbės sve
čiai specialistai.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti-. (Sk.)

UNIJŲ VADAI 
APKALTINTI

Federalinis p r o k u r oras 
Correa šiomis dienomis iš
kėlė bylą judomųjų paveiks
lų teatrų scenos darbinin
kų unijos dviem vadams, 
George Browne ir William 
Bioff. Jie abu apkaltinti už
siėmę apgaulingais gąsdini
mais rengti darbininkų strei
kus, išreikalavę iš paveiks
lų gamintojų savo naudai 
per 550,000 dolerių, šis graf- 
tas buvęs pradėtas 1935 m.

METINIS PIKNIKAS

Piliečių klubo 34 metinis 
piknikas įvyks šeštadienį, 
birželio 14 d., Dexter par
ke, Brooklyne. Šokiams gros 
Thomo orkestras. Pradžia 5 
vai. Įžanga tik 35 centai. 
N e p a mirškite atsilankyti. 
Nuoširdžiai visus kviečia 
rengėjai.

Lietuviai laba dž 
mingai sutiko žinią 
New Yorko guberm 
Lehman paskelbė t 
15 d. kaip Baltijos 1 
bių Dieną, kviesdama 
Yorko valstybės gyvi 
pareikšti savo užuojai 
vergtoms lietuvių, la 
estų tautoms ir ti: 
šią dieną atžymėti, š 
ga gubernatorius p 
oficialią proklamacij; 
turinio:
PROCLAMAT

' The citizens of / 
resolved to defend 
liberties at home 
champion the cause 
p r e s e nt a t ive gov< 
abroad, feel deep sj 
for the peoples o 
small republics wb 
dependence either h 
crushed or is thres 

Among those ensl: 
tions are the Repu 
Esthonia, Latvia ai 
uania, which have 
this country with mi 
citizens now banded 
in the Baltic Amei 

Ilsiose jųjeiety to preserve tl 
hj nervin-

. Chica- 
įiapijos 
Vienybės

Į sukako 
219 So. 4th Street, Brooklyn,! ^anas

(Williamsburgh Bridge Plaza) 1; Birže- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 me- 

---------------------- ---------- -------------- ----------------------
1 senųjų 

rjiam dar 
kugveik- 
kacijose,

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirii
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

> sukak
tai lin
kę daug 

• gyventi.

Naciai Paneigia
Gandus

Berlynas. — Italų spaudo
je buvo pasirodžiusių pra
nešimų, kad Vokietija turi 
susitarimą su Sovietų Rusi
ja ir Persija, kurios pralei- 
siančios vokiečių kariuome
nę, siusimą prieš anglus Ira
ke ir Indijoje. Vokiečiai 
šiuos pranešimus paskelbė 
gryniausiais gandais, kuriuo
se nesą jokios teisybės. Tie 
patys vokiečiai taip pat pra
neša, kad Hitleris nebuvo 
susitikęs su Turkijos prezi
dentu Inonu. Toks pasima
tymas net ir nenumatomas.

Washington. — Paskutiniu 
metu sostinės pašte dirban
tieji laiškininkai turi labai 
daug darbo. Kasdien su
plaukia tūkstančių tūkstan
čiai laiškų iš įvairių valsty
bės kampų. Labai daug ir 
telegramų gaunama. Vien 
tik prezidentui Rooseveltui 
praeitą savaitę kasdien atei
davo po 10,000 laiškų.

Daug laiškų gauna ir kon
greso nariai, kurių kai ku
rie turėjo pasisamdyti pa
pildomai daugiau sekreto
rių laiškams atsakyti. Gau
namuose laiškuose daugiau
sia reiškiama nuomonė dėl 
dabartinės tarptautinės pa
dėties. Vienuose vyriausy
bė raginama stoti karan, 
kituose — išlaikyti taiką.

Prancūzvi Žodis

Dana

Kaunas. — Per 
niuosius mėnesius 
toje Lietuvoje yra h 
rų visoje eilėje fabri] 
ne sudegė mechanin 
kla „Boston,” be i 
metalo fabrikai „N 
„Metalas,” tekstilės 
„Audimas,” Kauno 
kla „Maistas” ir r

dėję be
is dieno- 
Jiį spau- 

Įsilykštėjo. 
h spaus- 
hveikslus, 
h tautai 
L Lietuvai 

. amerikie-

fabrikų. Vilniuje de 3 
brikai.

Bolševikai kaltina, 
esąs „sabotažninkų”j 
tačiau patys okupai 
pažįsta, kad fabrik1 “° 
sivyravusi maskolis 
tvarka ir nerūpesti: 
todėl gaisrai galėjo 
blogos priežiūros.

■ paskuti- 
lip įniršo? 
Taikė gu-

- slbta Bal
iau Jiems 
aybės. Jie 
m, kad

cracy here and to 
its benefits in th< 
lands.

Esthonia, Latvia, 
uania have long b 
bols of liberty. Th 
have for centuri 
great sacrifices foi 
and democracy. It 
therefore, that th 
of New York Stati

, convey their syrr 
the people of thes< 

• nations and give 
. pression of the 1 

;hey will soon re 
freedom.

GRAIKŲ KARA w«val* 
j i prisi
us kančias.

EGIPTE

Kairas. — Egiptan Nirs- 
Graikijos karalius 
sėkmingai pasprukęs 
tos salos. Karaliaus 
mu, vokiečių paras ~ 
kai buvo nusileidę v ogioje Lie
ti jo namų, tik keli arinkimuo- 
jardų atstume.

Karalius su savo 
vais slaptai vyko pbtiose. Bol- 
nus, tarpeklius, iki ėmėsi griež- 
saugią vietą ir iš i kunigų pa
vyko į Egiptą. Atv i hm leido

fnos išnie- 
itauta vis-

BOLŠEVIK

iti tautos 
i daug kur

Bernas.— Gaut 
nių, kad kovo mė

leido viešą pareiškiu: 
kų tautai, kviesdami 
pasipriešinimą užpuc

■J kitų prie- 
i kitur lie
st po pamal- 
'limnio eilė- 

Šešupė”

ąedoti him-

Bolševikiškoje 
geg. 24 d. įdėtas 
kas iš Lietuvos, 
rašytas ir toks 

„Pas mus ei)
. būk Amerikoje £ 

šito priesi- galės pasiimt sa

Vichy. — Prancūzijos vy
riausybė pranešė Amerikos 
vyriausybei naują užtikrini
mą, kurio svarbieji dėsniai 
yra šie:

1. Prancūzija neatiduos 
savo kolonijų Vokietijai; 2. 
Prancūzija neperleis 
laivyno Vokietijai; 3. 
cūzija nestos į karą 
Angliją.

savo
Pran-
prieš

VENGRAMS NELENGVA
SU SERBAIS

Ankara. — Čia atvykęs 
vienas korespondentas pasa
koja, kad vengrams užimto
je buv. Jugoslavijos terito
rijoje nelengvai sekasi su 
serbais, kurių partizaniškos 
gynimosi priemonės parei
kalauja daug aukų. Serbai 
partizanai, žinomi četnikų 
vardais, tęsia įvairų pasi
priešinimą, sabotažą, tero
rą. Vengrai griebiasi labai 
žiaurių būdų, kurie tik di
dina serbų kerštą. Iš nak
ties daugelyje miestelių ir 
kaimų pilna lavonų - vengrų 
ir serbų.

Maspetho liet. pil. 
birželio 8 d. ruošia 
sais išvažiavimą į , 
Estates, 212 St. ir | 
Fair Boulevard, _ 
Bilietai po 1 dcįl.; ji 
kia užsisakyti is an

F
- „Išgelbėk, 
į mylimą ša- 
jodybos, kurTelephone Res

EV 7 - 1670 VI
JOSEPH VASTUlPeyėl gy-
REAL ESTATE INS J^BOnis 

and LIFE INSURAN
Mortgages Loaned and I
496 Grand St., Brooklyn
Residence:

gimines - šeimas, 
riu paklausti pa 
pas jus ten k: 
ne.”

Šiaip laiške 
kiamas pasitenl 
guve, bet visa 
ki, kai klausia 
būtų galima ma 

, somis šeimomis

is lietu-1 Birželio 2 d. 
ala. Skaity- skelbti keli lai 
straipsnį apie iš Lukšių.

87-34 90th st., Woodhaven Ja puslapyje, gyvenančiam 1
B j- jo giminaitė ta

HAvemeyer 8-02
R A L PH K R U

^vičius vis rašo:
■švikų span- „Nors per 
'^laiškus iš kaip kiekviena:

FOTOGRAE *ame laiš-ilas linko nuo 
65 - 23 GRAND AVE sakosi ne- gių ir kepsnn 

javo taupme- pyrago, nei n 
tik 1,000 kiaulienos ir 
gyvento- visų veiduose 

LIETUVIŠKAS atimtos, Inai adventiška
TMTQ'T'OT? A 1\L rub- ir neišsprenč 
Iii jC) 1 UJU All likamba stam- klausimas.”

Maspeth, N. Y.

BAR & GRBLL
Gaminam valgius ame 
i........................  "
čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo ii 
portuotų degtinių, vii 

vynų ir gero alaus
Joseph Zeid:

Savininkas
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. j

ii gali nusi- —
apsiaustą, -Ryšium su-----------  --- o--- ---- . ayoiaUkJVCį, 1 avjuiiaxia 

niško ir lietuviško sti reikia lei- pylinkės Lieti
; laukti ilgą merikos” ska 

syti paremti
1 tėvas giria praplatinant 

savo mylimo mėjimo knyg 
$to neragina mą susilaukt 
įtaria pabūti šių.
Pigiau Ameri- Lietuvių 
Imtoje bur-| pirmasis są 
mje... skelbtas kita
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