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700,600 Raudonarmiečiu

dienomis sukako 
kai kun. Antanas 

šventintas. Birže- 
jis sulauks 70 me- 
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Juozas Cinkus
rand Street, t

Vergreen 4 - 7142

iai Paneigia 
Gandus

as. — Italų spaudo- 
pasirodžiusių pra- 

kad Vokietija turi 
lą su Sovietų Rusi- 
rsija, kurios pralei- 
vokiečių kariuome- 

mą prieš anglus Ira- 
Indijoje. Vokiečiai 
panešimus paskelbė 
iais gandais, kuriuo- 
jokios teisybės. Tie 
•kiečiai taip pat pra- 
id Hitleris nebuvo 

su Turkijos prezi- 
onu. Toks pasima- 
et ir nenumatomas.

e Pilna Laiškų

igton. — Paskutiniu 
stinės pašte dirban- 
kininkai turi labai 
.rbo. Kasdien su- 
tūkstančių tūkstan- 
:ų iš įvairių valsty- 
pų. Labai daug ir 
ų gaunama. Vien 
identui Rooseveltui 
avaitę kasdien atei- 
10,000 laiškų.

aiškų gauna ir kon- 
riai, kurių kai kū
jo pasisamdyti pa- 

daųgiau sekreto- 
ams atsakyti. Gau- 
laiškuose daugiau- 

:iama nuomonė dėl 
is tarptautinės pa- 
Vienuose vyriausy- 
lama stoti karan, 
- išlaikyti taiką. Į

icūzų Žodis

— Prancūzijos vy- 
pranešė Amerikos 

iei naują užtikrini- 
o svarbieji dėsniai

mcūzija neatiduos 
mijų Vokietijai; 2. 
a neperleis 
Vokietijai; 3. 
jstos į karą

savo 
Pran- 
prieš

LMS NELENGVA
J SERBAIS

,. — Čia atvykęs 
•respondentas pasa- 

vengrams užimto- 
lugoslavijos terito- 
lengvai sekasi su 
tūrių partizaniškos 

priemonės parei- 
aug aukų. Serbai 
i, žinomi četnikų 
tęsia įvairų pasi- 
į, sabotažą, tero
rai griebiasi labai 
ūdų, kurie tik di- 
ių kerštą. Iš Rak
telyje miestelių ir 
na lavonų - vengrų

darni visus sukak- 
s, nuoširdžiai lin
ns dar daug daug 
dirbti, ir gyventi.

iDai^ metli
Ka«lli;k.ai/atsiža''ėj« lie‘ 

iiiAoin. .Ptos> šiomis dieno- 
siunta. Jų spau- 

irastai pašlykštėjo. 
paštuose jie spaus- 

• riausius paveikslus,
■ ius lietuvių tautai 
klausomai Lietuvai

II

■ lietuvių amerikie- 
idą. Visuose jų 
lose matai nervin-

niuosius į 
toje Lieta: 
rų visoje į 
ne sudegė: 
kla „Boį 

metalo fį 
„Metalas,” • 
„Audimas? 
kla „Mata 
fabrikų, t arštligišką drebėji- 
brikai.

Bolševt
esąs „šakį abai pritrenkė gu- 
tačiau pati 
pažįsta, Ė U kuria 
sivyravusii f. \ 
tvarka ir > r - 
todėl gaiš' .

iel gi jie paskuti- 
enomis taip įniršo?

aus Lehmano pro- 
birželio 

toji paskelbta Bal- 
stybių Diena. Jiems 
duoda ramybės. Jie 

tai r konvulsijose, kad 
__ s užjaučia Lietuvai, 

ausia Amerikos val- 
rželio 15 d. prisi- 
uvių tautos kančias. 
, atskalūnai! Nirš- 
įvės motinos išnie- 
— lietuvių tauta vis-

GRAJKT
Ė

Kairas. -
Graikijos i

Lietuviai laba džiaugs
mingai sutiko žinią, kad 
New Yorko gubernatorius 
Lehman paskelbė birželio 
15 <1. kaip Baltijos Valsty
bių Dieną, kviesdamas New 
Yorko valstybės gyventojus 
pareikšti savo užuojautą pa
vergtoms lietuvių, latvių ir 
estų tautoms ir tinkamai 
šią dieną atžymėti, šia pro
ga gubernatorius paskelbė 
oficialią proklamaciją tokio 
turinio:

PROCLAMATION
The citizens of America 

revolved to defend their 
liberties at home and to 
champion the cause of re- 
p r e s e nt a t ive government 
abroad, feel deep sympathy 
for the peoples of those 
small republics whose in
dependence either has been 
crushed or is threatened.

Among those enslaved na
tions are the Republics of 
Esthonia, Latvia and Lith
uania, which have provided 
this country with many loyal 
citizens now banded together 
in the Baltic American So
ciety to preserve the demo
cracy here and to restore 
its benefits in their home 
lands.

Esthonia, Latvia, and Lith
uania have long been sym
bols of liberty. Their people 
have for centuries made 
great sacrifices for freedom 
and democracy. It is fitting, 
therefore, that the citizens 
of New York State formally 
convey their sympathy to 
the people of these enslaved 
nations and give public ex
pression of the hope that 
they will soon regain their 
freedom.

Now, therefore, I, Herbert 
H. Lehman, Governor of the 
State of New York, do here
by designate Sunday, June 
fifteenth, as

BALTIC STATES DAY 
upon which appropriate exer
cizes may be held to celeb
rate the bonds of affection 
and regard existing between 
America and the distressed 
Baltic peoples.

Given under my hand and 
the PRIVY SEAL of the 
State at the Capitol in the 
City of Albany this twenty
eighth day of May in the year 
of our Lord one thousand 
nine hundred and forty one.

Kunigų Vienybės Rytų 
provincijos rūpesčiu, Birže
lio Penkioliktoji bus tinka
mai paminėta šv. Patriko 
katedroje, Fifth Ave. ir 51 
St., New Yorke. čia pa
maldos už Lietuvą, Latviją 
ir Estiją bus lygiai 4 vai. 
popiet. Atitinkamą pamoks
lą sakys J. E. vysk. J. Fran
cis A. McIntyre.

Baltijos Amerikos Drau
gijos rūpesčiu yra sudary
tas bendras lietuvių, latvių 
ir estų Baltijos Valstybių 
Dienos Komitetas, kurio vyk
domo jon komisijon 
tuvių įeina adv. K. 
Juozas B. Laučka 
Matas J. Vinikas.
suruošti New Yorke masi
nį susirinkimą. Jau paim
ta ir salė. Susirinkimas j- 
vyks birželio 15 d. 6 vai. 
vak. istorinės Town Hali 
patalpose, 123 West 43 St., 
prie pat Times Square. Pa
kviesti įžymūs amerikiečiai 
kalbėtojai. Lietuviai turė
tų gausingai dalyvauti.

Bolševikij- Vėliavos
Prie Bažnyčių

Kaunas. — Bolševikai, su
tikdami nuolatinį lietuvių 
priešinimąsi sovietinei san
tvarkai, spaudžia juos įvai
riausiomis priemonėmis. No
rima, kad bolševikiška vė
liava su kūju ir piautuvu 
nuolat būtų visur išstatyta. 
Šiomis dienomis įsakyta, kad 
valstybiniai namai nuolat 
turėtų iškeltas bolševikiškas 
vėliavas. r

Kadangi pagal sovietinę 
„teisę” bažnyčios yra val
stybiniai namai, todėl jau 
įsakyta ir bažnyčiose iškel
ti bolševikiškas vėliavas.

Neseniai į Kauną atvyko 
speciali komisija iš Mask
vos, kurios darbas neva su
rašyti visus 'didesnius pa
status, kurie būsią gražina
mi, norint duoti jiems tipiš
ką sovietinę išvaizdą. Tuo 
remiantis, tautiniai pamink
lai bus sunaikinti, o jų vie
toje Kaunas ir kiti miestai 
susilauks bolševikiškų pa
minklų.

PREL. JONAS AMBOTAS 
Hartfordo lietuvių klebo
nas, Kunigų Vienybės Ry
tų Provincijos pakviestas 
vadovauti šv. Patriko Ka
tedroje, New Yorke, birže
lio 15 d. 4 vai. popiet pa
maldoms už Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Kunigai, dalyvausią pa
maldose, prašomi pusva
landžiu anksčiau rinktis į 
„Lady Chapel,” iš kur į- 
vyks procesija.

nuo lie-
Jurgėla, O ' 
ir Dr.

Nutarta

VALSTYBĖJE NEPAPRASTA PADĖTIS

■: cs gyva!tos salos. I __
mu, vokL 1cįus pavergtoje Lie
kai buvo i- ajėse, susirinkimuo-

P ėse giedoti tautos
lietuviai daug kur 

^avo bažnyčiose. Bol- 
vais slaptahrieg tai ėmėsi griež- 
nus, tar]fc£ Daug kunigų pu
saugių vi^a]ėjimą, kam leido 

inyčiose giedoti him-

jardų atsto 
Karalius ■:

vyko į Er
leido vieša ; 
ių tautai J 
jasipriešinū surancja kitų prie-

.etuviai savo prieši-
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BOLŠEVIKAI IŠNIEKINO LAVONUS
Bernas. — Gauta tikrų ži

nių, kad kovo mėn. pradžio-

Kaune ir kitur lie- 
jažnyčiose, po pamal- 
įeda Maironio eilė- 
„Kur bėga Šešupė” 
įgą posmą, praside- 
žodžiais: „Išgelbėk, 
.usias, tą mylimą ša- 
mūsų sodybos, kur 

apai.” 
mis šiandie vėl gy- 
iviams. Maironis 
reikalingesnis lietu- 

i bet kada. Skaity- 
Aisčio straipsnį apie 

. antrame puslapyje.

Bolševikiškoje „Laisvėje” 
geg. 24 d. įdėtas vienas laiš
kas iš Lietuvos, kuriame į- 
rašytas ir toks klausimas:

„Pas mus eina gandai, 
būk Amerikoje gyvenantieji 
galės pasiimt savo artimus 
gimines - šeimas. Todėl no
riu paklausti pas tėvelį, ar 
pas jus ten kalbama, 
ne.”

Šiaip laiške beveik reiš
kiamas pasitenkinimas ver
guve, bet visa tiesa paaiš- 
ki, kai klausiama, ar ne
būtų galima masiniai, su vi
somis šeimomis išvažiuoti.

je GPU agentai įsibriovė į 
Pajuostės (Panevėžio apskr.) 
koplyčią ir išgrobė ten bu
vusius karstus su numirė
liais. Visi pagrobtieji kar
stai buvo atidaryti ir GPU 
agentai juose kažko ieškojo. 
Vėliau visi pagrobtieji kar
stai buvo išvežti į laukus ir 
sudeginti.

Šis naujas okupantų bar
bariškumas pasklido po vi
są Lietuvą ir sukėlė di
džiausią pasipiktinimą. Gy
ventojai prisimena, kad ir 
Ispanijoje, kur buvo įsiga
lėję Maskvos agentai, dau
gelyje vietų neduota ramy
bės nei numirėliams.

Washington. — Gegužės 27 
d. prezidentas Roosevelt pa
skelbė esant Neribotą Ne
paprasta Valstybės Padėtį. 
Pagal šį paskelbimą, prezi
dentas įgaV«-n4 labai daug 
teisių. Jis gali paimti savo 
rankon visą susisiekimą 
(traukinius, autobusus, civi
linę aviaciją, automobilius, 
laivus ir tt.). Jis gali su
stabdyti darbo valandų dy
dį nustatantį įstatymą.

Tą vakarą prezidentas pa
sakė kalbą, kurios laukė ir 
kurios atidžiai klausės ne 
tik milijonai amerikiečių, 
bet ir milijonai laisvės iš
troškusių visame pasaulyje. 
Savo kalboje prezidentas nau
jų žygių nepranešė, bet tvir
čiau sustiprino šios šalies 
nusistatymą dabartinio ka
ro atžvilgiu.

Prezidentas 
kiai pasisakė, 
visada stovės
vę, kuri leidžia visoms tau
toms plėsti savo ekonominį 
gyvenimą. Jis užtikrino, kad 
Anglijai siunčiamos prekės 
bus tinkamai apsaugomos, 
kad pasiektų savo tikslą — 
Angliją. Pažymėjo, kad vi
sos Pietų ir Šiaurės Ame-

rikų respublikos ir Kanada 
stropiai budės savo gyvybi
nių reikalų sargyboje ir kad 
pačios Amerikos nuspręs, 
kada ir kur jų interesams 
bus grasinama pavojumi.

Universitetas
Pagerbėc?

Columbia universitetas šios 
savaitės pradžioje pagerbė 
du įžymius katalikus — Ford
ham universiteto preziden
tą kun. Dr. Robert I. Gan
non, S.J. ir „New York 
Times” redakcijos narę Mrs. 
Anne O’Hare McCormick. 
Jiems suteiktas garbės dak
taratas.

Bernas. — Liet. Informaci
jų Biuro gautos žinios tvir
tina, kad maskolių raudo
noji armija jaučiasi Lietu
voje labai nesaugiai. Vis 
didėja įsitikinimas, kad So
vietų Rusija neišvengiamai 
bus įvelta į karą. Pasikal
bėjimuose su lietuviais kai 
kurie maskolių karininkai 
atvirai prisipažįsta, kad 
Kremlio viršūnės esančios 
apsiskaičiavusios. Trečiasis 
internacionalas troškęs, kad 
Vokietija pradėtų karą su 
Vakarų Europos buržuazi
nėmis valstybėmis, kad to
kiu būdu Sovietų Sąjunga 
galėtų pasinaudoti visuoti
ne suirute komunistinei re
voliucijai sukelti. Tačiau iš
ėjo taip, kad pats Krem- 
lis dabar atsidūrė didžiau
siame pavojuje. Niekas ne
galįs būti tikras, kad ryt 
poryt Sovietų Rusija nebus 
įtraukta į karą.

Be abejojimo, sako bolše
vikų karininkai, pirmas vo
kiečių kariuomenės smūgis 
būtų nukreiptas į Sovietų 
Sąjungos vakarų sritis, t.y. 
į Lietuvą ir Ukrainą. Rau
donosios Armijos štabuose 
esąs gyvai svarstomas klau
simas, kokios taktikos karo 
atveju su Vokietija reikėtų 
laikytis: ar įsileisti į mūšį 
pasienio srityse, ar priimti 
Kutuzovo taktiką ir trauk
tis gilumom Kalbama, kad 

esąs paruoštas planas, pa
gal kurį lemiamas mūšis į- 
vyktų tiktai prie Volgos.

Ryšium su karo baime, 
raudonoje armijoje, atsiųs
toje Lietuvon, visą laiką 
vyksta pergrupavimai. Rau
donųjų okupantų skaičius 
paskutinėmis savaitėmis yra

smarkiai padidintas. Žino
vai skaičiuoja, kad okupuo
toje Lietuvoje šiuo metu e- 
sania apie 700,000 raudon
armiečių.

Maskolių okupantams par
sidavusi raudonoji Lietuvos 
valdžia liepė iki balandžio 
15 d. išsikraustyti iš savo 
ūkių visiems tiems lietu
viams, kurie gyvena pasie
nyje — 800 metrų platumo 
zonoje. Ji vadinama „mir
ties zona.” Tačiau vėliau 
buvo įsakyti išvykti ir tiems 
ūkininkams, kurių ūkiai yra 
dviejų kilometrų pasienio zo
noje.

Bolševikų agitatoriai, aiš
kindami šį ūkininkų išvary
mą iš jų protėvių sodybų, 
bando įtikinti, kad tai esą 
daroma pačių ūkininkų la
bui.
ną 
dėl 
šią
Norėdama juos nuo šios ne
laimės apsaugoti, bolševikų 
valdžia nutarusi ūkininkus 
iškeldinti kur kitur, toliau 
nuo pavojingosios sienos.

Tūkstančiai lietuvių ūki
ninkų tokiu būdu išvaryti 
iš ūkių, 
tėvai 
žemę, 
vėliau 
viams
tyti ir iš daug platesnės pa
sienio zonos, nes, pagal oku
pantų išleistą „ukazą^ ą to
kia zona paskelbta" riėt 30 
kilometrų platumo pasienio 
juosta. Šiais išsigalvotais „u- 
kazais” okupantai tesiekia 
vieno tikslo—iškraustyti lie
tuvius ūkininkus iš jų tėvų 
žemės.

Girdi, vokiečiai grasi- 
Bolševikijai karu. To
jų pirmieji šūviai kliū- 
pasienio gyventojams.

kuriuose jų tėvų 
laistė savo prakaitu 

Yra pavojaus, kad 
okupantai lieps lietu- 
ūkininkams išsikraus-

POPIEŽIAUS PIJAUS NAUJA KALBA

MIRĖ KAIZERIS

Roosevelt aiš- 
kad Amerika 
už jūrų lais-

IRAKI: LAIMĖJO ANGLŲ KARIAI

d. 
mi-

Doorn. — Birželio 4 
šiame Olandijos kampe 
re kaizeris Vilhelmas, buvęs 
Vokietijos imperatorius, su
laukęs 82 metų. Jis sirgo 
tik vieną savaitę.

Kaizeris Olandijoje išgy
veno nuo 1918 m. lapkričio 
10 d., kai jis atsisakė nuo 
sosto ir pasišalino iš Vo- 
kietijos. Pernai, kai vokie
čiai užėmė Olandiją, kaize
riui pasiūlyta grįžti į Vo
kietiją, bet jis atsisakė.

stas Bacevičius vis 
Ibia bolševikų spau- 
lavo t ėvo laiškus iš 
)s. Paskutiniame laiš- 
siko tėvas sakosi ne- 
banke savo taupme- 
m palikta tik 1,000 

Visiems gyvento- 
taupmeno's atimtos, 

.nt tik po 1,000 rub- 
kstantis skamba stam- 
)et už jį gali nusi
tik vieną apsiaustą, 
jam pirkti reikia lei- 
ir eilėje laukti ilgą 

ivičiaus tėvas giria 
ię, bet savo mylimo 
! vis dėlto neragina 
i. Jis pataria pabūti 
;alima daugiau Ameri- 
toje nelemtoje bur

ėje valstybėje . ..

Birželio 2 d. numeryje pa
skelbti keli laiškai, atsiųs
ti iš Lukšių. Pranckaičiui, 
gyvenančiam Maine valst., 
jo giminaitė tarp kitko taip 
rašo:

„Nors per Kalėdas taip, 
kaip kiekvienais metais, sta
las linko nuo apkrautų val
gių ir kepsnių, netrūko nei 
pyrago, nei mėsos, buvo ir 
kiaulienos ir antienos, bet 
visų veiduose spindėjo pil
nai adventiškas nusiteikimas 
ir neišsprendžiamo likimo 
klausimas.”

Ryšium su New Yorko A- 
pylinkės Lietuvių Diena, ,,A- 
merikos” skaitytojai papra
šyti paremti šią pramogą, 
praplatinant ruošiamo lai
mėjimo knygutes. Į prašy
mą, susilaukta gražių atgar
sių.

Lietuvių Dienos rėmėjų 
pirmasis sąrašas bus pa
skelbtas kitą savaitę.

Bagdadas. — Vokiečiams 
palanki Irako vyriausybė 
neištesėjo priešinimosi Ang
lijai. Jos vadai pabėgo į 
Persiją, o į Bagdadą, Irako 
sostinę, įžygiavo anglų ka
riuomenė. Sudaryta Irake 
nauja vyriausybė, kuri pa
sižadėjo laikytis ankstesnių 
susitarimų su Anglija.

Irako provokiškai vyriau
sybei nepasisekė ilgiau prie
šintis anglams, nes vokiečių 
pagalba nesuskubo laiku 
ateiti. Vokiečiai buvo su
skubę atsiųsti kiek lėktuvų 
ir lakūnų, bet to neužteko 
atramai prieš stiprius angų 
smūgius, 
anglams 
aliejaus 
rankose.

Kas atsitiko su mažame
čiu Irako karaliumi, šiuo me
tu neturima žinių.

kad jį pasi-
ministeris pir-

mininkas Rašid Gailani ir 
kažkur paslėpęs. Kiti šal
tiniai sako, kad karalius 
esąs saugioje vietoje.

Vatikanas. — Birželio 1 d. 
popiežius Pijus XII pasakė 
kalbą per radiją, minėda
mas Leono XIII darbo en
ciklikos „Rerum Novarum” 
50 metų sukaktį. Savo kal
boje popiežius suminėjo dar
bo enciklikos nuopelnus, po
piežiaus Pijaus XI pažiūras 
į ją. Dar kartą pareiškė 
Bažnyčios nuomonę apie as
mens vertę. , Pripažino, kad 
valstybė turi teisę dauge
lyje sričių rodyti savo pir
menybę, bet valstybė visa
da turi atsiminti, kad jos 
tikslas yra patarnauti asme
niui, o ne atvirkščiai.

Kiekvienas darbininkas tu
ri teisę į 
gyvenimo 
kai, kaip 
ri teisę
ginti savo teises. Nuosavy
bės teisė yra prigimta žmo
gui ir ji negali būti panai
kinta žmogaus įstatymais.

Naikina Tautinius
Paminklus

Vilkaviškis. — Šio miesto 
bolševikai valdovai įsakė su
naikinti visus lietuvių tau
tinius paminklus, net ir ar
chitektūrinius kūrinius. Vi
sa tai daroma vardan mies
to ,.pagražinimo.”

Lietnvoje Nebėra

Daug Aukų
pa- 

komitetas pranešė, 
šiol lenkams šelpti 
pusantro milijono 
Šiam komitetui len-

Dabar turtingi ir 
labai reikalingi 

šaltiniai vėl anglų

je paskelbta, 
grobęs Irako

Pradžio-

darbą, kaip į pra- 
šaltinį. Darbinin- 
ir darbdaviai, tu- 
susiorganizuoti ir

Birželio 2 d. „Argentina” 
laivu iš Trinidado atvyko 
Lietuvos jūrų laivyno kapi
tonai leitenantai Paulius La
banauskas ir Vytautas Kui
zinas. Kap. Labanauskas yra 
buvęs karinio laivo ,prezi
dentas Smetona” kapitonas. 
Abiem jūrų karininkams pa
vyko laimingai pasišalinti iš 
bolševikų užgrobtos Lietu
vos. Iš Vokietijos 
ninkai atvyko į 
per Portugaliją, 
j e jie gyveno Rio
ro mieste, iki gavo emigran
tų vizas į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

šie kari- 
Braziliją 

Brazilijo- 
de Žanei-

Washington. — Lenkų 
šalpos 
kad iki 
sukelta 
dolerių,
kų vyriausybė davė 720,325 
dol. Lenkų amerikiečių ko
mitetas sukėlė 355,000 dol. 
Įvairios lenkų draugijos su
aukojo 122,961 dol. Ameri
kos katalikų vyskupų komi
tetas davė 50,000 dol. Iš 
kitokių šaltinių Amerikoje 
surinkta 253,851. dol.

Tolesnis aukų rinkimo va
jus nenumatomas. Vokiečių 
užimtoje Lenkijos dalyje ko
mitetas aprūpino maistu dau
giausia vaikus.

Fulton gatve valoma nuo 
seno viršutinio geležinkelio 
ir ji žadama praplatinti.

Per Šventes
Žuvo 100

Praeitos savaitės gale, tri
jų dienų švenčių proga, vi
soje šalyje buvo didelis ju
dėjimas. Įvairiose nelaimė
se žuvo per 400 asmenų. 
Daugiausia žuvo ir sužeistų 
automobilių nelaimėse.

Brooklynui reikalinga apie 
200 mokytojų viešoms mo
kykloms. Kvotimai bus ge
gužės mėnesį. Norintieji pa
likti mokytojais turi pra
nešti Board of Education 
raštinėn, 110 Livingston St., 
Brooklyne.

Bernas. — Maskolių oku
puotoje Lietuvoje iš rinkos 
yra visiškai išnykę laikro
džiai. Jeigu kurioje krau
tuvėlėje dar galima laikrodį 
sužvejoti, tai jam nupirkti 
reikia gauti spccialinį pre
kybos komisariato leidimą. 
Paprasčiausias juodo metalo 
rankinis laikrodis kaštuoja 
tarp 800 ir 1,000 rublių, kas 
oficialiniu kursu sudaro 160- 
200 dolerių.

Parker firmos plunksna
kotis kaštuoja 800 rublių 
arba 160 dolerių. Bet aiš
ku, jį galima kai kada nu
čiupti tik vad. „juodojoje 
biržoje,” nes krautuvėse 
plunksnakočių nėra. Net už 
paprasčiausi Pelikan firmos 
plunksnakotį, jeigu kur jį 
dar galima gauti, mokama 
200 rublių. Toks plunksna
kotis nepriklausomos Lietu
vos laikais kaštavo 12-15 
litų.

Birž. 29 d. šv. Juozapo 
bažnyčioje, Vanderbilt Ave. 
ir Pacific St., Brooklyne, 
bus švenčiamas kun. Ch. 
Coughlin 25 metų kunigys
tės jubiliejus. .
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TIES MARIANAPOLIU ...
Šiemet sukanka penkiolika metų, kai tėvai marijonai į- 

steigė lietuvių aukštesniąją mokyklą, vėliau virtusią Ma- 
rianapolio Kolegija. Lietuvių aukštosios mokyklos Ame
rikoje pageidauta prieš kelias dešimtis metų. Kongresuo
se rezoliucijos priiminėtos, laikraščiuose sumanymų ir siū
lymų nepašykštėta. Bet neatsirado žmogaus, giliai tikin
čio tokia idėja. Neatsirado grupės rėmėjų, kurie būtų padėję 
tokiam asmeniui idėją paversti gyvenimiška tikrove.

1926 metais Kolegiją įsteigė tėvai marijonai, nes jau tu
rėjo žmogų, degusį aukštos idėjos ugnimi. Juo buvo kun. 
Dr. Jonas Navickas, dabartinis tėvų marijonų provincijo
las. Jo pastangomis, jo rūpesčiu, jo giliai Dievą ir lietu
vių tautą mylinčios širdies krauju Kolegija išugdyta. Pra
džioje dirbta Chicagos apylinkėje, o nuo 1931 m. persikel
ta į Thompson, Conn., kur įsigyta didžiulė graži nuosavy
bė. Pernai ši gražioji nuosavybė dar padidinta.

Per 15 metų laikotarpį Kolegija praleido per 500 lietu
vių bernaičių, kurių gražus būrys šiandie yra baigę ir aukš
tuosius mokslus. Gausus būrys išėjo kunigais, papildžiu
siais tėvų marijonų eiles. Keliolika tapo pasauliečiais ku
nigais. Keliolika tebelanko aukštąsias mokyklas, besiruoš
dami įvairioms profesijoms. Visiems jiems Marianapolis 
paliko atitinkamų žymių, atsiminimų. Gavę aukštą doro
vinį auklėjimą, jie paruošti ir lietuvių tautiniam gyvenimui.

Gražus Marianapolis, viliojanti ir žavinti jo gamtos ap
linkuma. Bet nepalyginamai gražesnė ir žavesnė jo vi
daus dvasia, jo širdis, jo liepsnojanti meilė, kuri per pa
skutinį dešimtmetį buvo skleidžiama kun. Dr. J. Navicko 
prieglobstyje. Nuo ateinančių mokslo metų Kolegijos va
dovybę jis perduoda kun. Dr. Juozui Vaškui, savo auklėti
niui, nuoširdžiam lietuviui, aukštos kultūros asmeniui. Pri
simindami kun. Dr. J. Navicko įnašus kolegijai, siunčiame 
šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus naujam Kolegijos vai
rininkui. žinome, kad jam seksis, nes jis nuoseklus kun. 
Dr. J. Navicko idėjų asmuo.

Birželio 8 d. Marianapolis išleis naują būrį savo auklė
tinių, baigusių vidurinę mokyklą, bendrojo ruožo kolegijos 
kursą ir visą kolegijos kursą. Jų, berods, bus penkiolika. 
Nuoširdžiai juos sveikiname, linkėdami jiems visą gyveni
mą likti ištikimais Marianapolio nekeičiamiems dėsniams 
— Katalikybei ir Lietuvybei. Jie šiandie turi atsiminti, 
kad išeina iš vienintelės pasaulyje laisvos lietuviškos aukš
tojo mokslo įstaigos. Garbė ir pirmenybė juos įpareigoja. 
Mes jais pasitikime, nes tikime Marianapoliu.

MAIRONIO ŠEŠĖLYJE

Ar giedros išaušta pavasario dienos, 
Ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos, 
Ar šaltyje dreba nupiautos rugienos — 
Mums mūsų tėvynė brangi visados.

Maironis.
Kurį metą Maironis buvo lyg ir užmarštin nuėjęs, mat, 

mūsų gyvenimo pilkumas, smulkūs kasdieniški reikalai ne
reikalavo nei plataus mosto nei patoso, bet šiandie, esu tik
ras, Lietuvoje Maironio poezija atgijo ir šiandie ji yra švie
žia, kaip nenukritusioj rasoj pražydęs žiedas.

Pradėsiu nuo tik ką pacituoto ketureilio, kuriame Mairo
nis išreiškęs visą savo karštos tėvynės meilės doktriną. Be 
kita ko, man bus kiek sunkoka rašyti, nes neturiu iš ko pa
rinkti citatų, o jų reikėtų, nes niekas po Duonelaičio taip 
galingai ir gražiai apie Lietuvą nėra kalbėjęs, kaip Mairo
nis, bet, manau, kad jų pakanka, kiek mes kiekvienas leng
vai atmename.

Ištariau Duonelaičio vardą. Jis gyveno kitose sąlygose 
nei Maironis, bet Lietuvą‘labai giliai mylėjo ir tą savo mei
lę galingais žodžiais išreiškė. Galima būtų net rasti tam 
tikras panašumas tarp Maironio programinio pacituoto 
posmo ir Duonelaičio „Metų,” kurių kiekviena giesmė bai
giasi kreipimusi į Lietuvį ir Lietuvą. „Metai,” padalinti 
į keturias giesmes - dalis: „Pavasario linksmybės” (ar gied
ros išaušta pavasario dienos); „ Vasaros darbai” (ar krin
ta nuo dalgio žvangučiai lankos) ; „Rudens gėrybės” (de
ja, mes rudens gėrybių gyvenime neturėjome, dėl to Mai
ronis jas nutyli) ir „Žiemos rūpesčiai” (ar šaltyje dreba 
nupiautos rugienos). Vadinasi, šias Maironio metaforas 
reikia suprasti sekančiai: mes turime mylėti Lietuvą: 
džiaugsme, kasdieniniame darbe ir nelaimėje. Kadangi ne
laimė pastatyta paskutinėje vietoje, o perijodas sudarytas 
laipsniuojančiai kylančia tvarka, tai jokios abejonės ne
gali būti, kad Maironis pabrėžia, kad mes tėvynę privalo
me mylėti labiausiai nelaimėje.

Gražiai atsimenu Maironį, kasdien popiečiais pėsčią per
einantį visą miestą. Prie jo šalies būdavo: tai Jakštas, 
tai arkivyskupas Karevičius. Maironis buvo stambus vy
ras, o Jakštas su Karevičium neaukšti, beveik vienodo ūgio, 
taip kad iš tolo negalėdavai atspėti, su kuriuo Maironis iš
ėjęs pasivaikščioti. Maironis visą gyvenimą buvo orus, 
visada elegantiškai apsitaisęs. Kontrastą sudarydavo ar
kivyskupas, kuris taip negailestingai būdavo į šalį batą nu
nešiojęs, jog atrodė beveik aulu einąs.

Aš juos tada sekdavau iš tolo, eidamas alėjos viduriu, o 
jie vis eidavo šaligatviu saulės atokaitos pusėje. Atsi
menu, kaip man užvirė kraujas, kai jie sustojo praleisti 
automobilius Daukanto gatvės kampe. Man tada atrodė, 
kad visas gyvenimas turėjo sustoti ant jųjų kelio, kad vi
si turėjo skirti jiems taką ir lenktis, nes tai jų atkovotas 
šis miestas ir ši šalis.

Ko mums labiausiai stigo nepriklausomam gyvenime, jei 
ne visos tautos dalyvavimo bendroje gyvenimo misterijo
je ir didvyrio kulto. Koki mes šiandie pasijuntame vargšai, 
kai mes palyginame šiuos laikus ir šiandienykščius žmones 
su nepriklausomybės kovų laikais ir žmonėmis. Žinoma, 
čia reikia kaltinti laiką, o ne žmones, nes šiandie didvyrio 
laikas atėjo, tai ir pats didvyris atsiras.

Kai vokiečių okupacijos metu popiežiaus ir monarchų 
rūpesčiu vyskupas Karevičius gavo leidimą pereiti frontą 
ir grįžti Kaunan, o ta žinia perėjo žaibo greitumu visą Lie
tuvą, tai nuo Zarasų iki Kauno paplenčių susirinkę žmo
nės, dažnai klūpodami, laukė vyskupo palaiminimo. Vo
kiečiai, matydami tokį jo autoritetą ir jausdami reikalą 
jį palenkti į savo pusę, įkūrė vyskupą kaip kokį kuni
gaikštį vyskupijos rūmuose, bet už tatai prašė paskaityti 
kaizerio laišką bažnyčiose. Bet vyskupas, Pr. Karevičius 
buvo Valančiaus tipo žemaitis, ir okupantai nei gražumu 
nei piktumu jo nepaveikė.

Štai dėl ko šiandie mes turėtume atkreipti akis į mūsų 
netolimą praeitį, kai mūsų vyresnioji karta kovoj su tuo 
patim priešu ir dėl to paties idealo — laisvės. Ten mes 
rasime pavyzdžius didelių darbų bei žmonių, mat, dabar 
didelių žmonių, jei ir kažin kiek mes turėtume, nebus per 
daug, dėl to reikia ieškoti akstino, kurs mus skatintų pa
švęsti mūsų pajėgas bei gabumus kovai dėl laisvės. O ar 
gali būti galingesnis bei pasėkmingesnis ginklas nei poezi
ja. Štai kada mes jos pasigendame. Ar pasigendame?

Šiandie Maironis milžinu atsistoja. Ak jis milžinas ir 
buvo. Ir jis turėjo tiesą sakydamas:

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės ... Ir niekas, tur 
būt, nemylėjo Lietuvos taip giliai, ne gana to, niekas taip 
galingai ir gražiai meilės žodžiu neišsakė, kaip jis:

Graži tu mano, brangi tėvyne,
Šalis kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Brangi, kiek vargo, kančių patyrei. ..

Šiandie kiekvienas jojo žodis įgyja naują prasmę, nau
ją galią. Kartais atrodo, kad didelė dalis jo giesmių nū 
dienai būtų buvę parašytos, sakysime, kad ir šis sakinys:

— O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji! — Ar ne Palec- 
kiams, ne Giroms jis taikomas? Taip, išgamų šunybės pa
brėžė šių žodžių prasmę. Žodis žudo ūmiau nei plienas, nei 
žė šių žodžių prasmę. Žodis žudo ūmiau nei plienas, nei 
švinas . .. Tad traukime šį ginklą, kur tik galime ir kiek 
tik galime. Ar ne Maironis pasakė:

Tegu bėga mūsų upės į marias giliausias,
Tegu skamba mūsų dainos po šalis plačiausias!

Nes tik šiuo ginklu nes galime nugalėti. Jei mes jį tinka
mai vartosime, tai galėsime pakartoti ir šį Maironio posmą:

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties?!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė
Dabar tik sapnas? Šmėkla praeities? . .. 
Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę c , 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos! ...

Tai taip gražiai jis sutiko Lietuvos laisvę!
Jei mes palyginsime šiuos laikus su Maironio apdainuo

taisiais, tai lengvai pastebėsime, kad nūdienos pasaulis 
daug juode'sniais debesimis apsiniaukęs, nei anuomet. Mai
ronis galėjo sušukti:

Jau slavai sukilo nuo Juodmarių krašto,
Pavasaris eina Karpatų kalnais . ..
Po Lietuvą žiema — nei žodžio, nei rašto —
Neleidžia erelis suspaudęs sparnais

Petys gi į petį
Na, vyrai, kas gali,
Sustoję į darbą
Už mylimą šalį, —
Prikelsime Lietuvą mūsų!

Balkanų negalime imti pavyzdžiu, nes šiandie jie paverg
ti. Vadinasi, mums reikia ieškoti savitų, kovos būdų, į 
nieką nenusižiūrėtų. Bet gi mums bus dviguba garbė, jei 
šioje kovoje dėl laisvės mes kitus pralenksime ir kiti turės 
iš mūsų imtis pavyzdį. Be to, gi mes šiandie turime paty
rimo, tad reikia manyti, kad patys sugebėsime rasti ir ko
vos būdą ir priemones. Svarbiausias dalykas, pasiryžimas 
kovot, geriau noras būt laisvam. Tik reikia pajudėt iš vie
tos, o paskui jau pati dalykų eiga ras tekančios srovės va
gą. Maironis gi pasakė:

Nesulaikysi upės bėgimo,
Norint ji plauktų sau pamažu;
Nesulaikysi jauno kilimo,
Nes jį sutikti būtų baisu ...(?)

Taip, tik reikia pajudėt iš vietos, nes Lietuva tai ne vien 
žemė, bet ir žmonės — lietuviai. Jei mes norime būti gar
binga didvyrių tauta, tai turime būti kiekvienas didvyris, 
arba bent norėti juo būti. Taip, reikia tik norėti.

Atgaivinkime Maironio dvasią, o ją galime atgaivinti, 
tik atgaivindami jo giesmes, kurių jis mums paliko kiek
vienai progai, kiekvienam reikalui. Ir man smagu rašyti 
tau, Lietuvos išeivija, nes Lietuvos laisvė tavo rankose. 
Tik gyvenk šio didžiojo mūsų tautos dainiaus šešėlyje, tik 
eik jo nurodytais keliais, o kito kelio nei tau, nei Lietuvai 
nėra. J. Aistis.

IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲJŲ ALPIŲ — 
PRIE LAISVES STATULOS
(Tęsinys)

Ir štai šio sekmadienio 
pavakarį plakatai skelbė, 
paveikslai vaizdavo žmogaus 
su įsiutusiais jaučiais imty
nes. Todėl pilnos gatvės, 
pilni tramvajai skubėjo į 
areną, kad ten dar prieš 
saulės nusileidimą pamatytų, 
kaip 6 pastipusius bulius už 
kojų ketvertą arklių ištem

pia, kad minia šauktų ir 
džiūgautų už taiklų smūgį, 
o švilptų ir staugtų, jei te- 
reidoras nepataikė mirtino 
dūrio. Toks jau yra ispano 
prigimimas. Jei jam uždraus
tų šį malonumą, įis gal vėl 
kitą revoliuciją pakeltų.

Per naktį — į Madridą. 
Traukinyje vietos rezervuo
tos. Kas keletą dienų anks-

jjjįguoja Eleonora Bartkevičiui
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PAVERGTOJE LIETUVOJE ij. kartumu, j gyvenime neegzisti 
pačiu, nežiūrint te 
mo, mūsų palauži 
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.nepaliaujamai ti 
tikėdamosios, ka 
meile dar aplanku 
neš su savimi ki 
timą, užuojautą
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Marianapolio Kolegijos rūmų fasadas. Čia birželio 8 d. įvyks mokslo metų, prieš mū- 
baigtuvių iškilmės. Las to ne-

______________________________________ J -is mūsų 
įlįsiu nu-čiau neužsisakė, turi pasi

likti arba stačiomis korido
riuje važiuoti. Varginga. Re
tai tie traukiniai teeina. Stin
ga vagonų, o ir kuras rei
kia taupyti. Kiekvieną kar
tą į vagoną įlipus vis su
renkami pasai ir eina per 
slaptosios policijos kontrolę. 
Madride vėl visą dieną. Mies
tas gražus, aukštumoje. Juk 
garsi kadaise sostinė. Vie
na dalis, vadinamoji univer
siteto, beveik išgriauta per 
pilietinį karą. Tačiau kara
lių rūmai, kurie stovi ant 
upės kranto ir tikrai ma
jestotiškos architektūros iš
liko sveiki, bet karalystės 
karalius 
voliuciją 
moję.

Tačiau 
Madrido
„dėl Crado” muziejus, 
riame yra Velasquez, Goya, 
Rubenso ir kitų menininkų 
kūrinių, kurių pinigais ne
galima įvertinti. Jų dalį 
teko pamatyti Šveicarijoj —

pabegęs prieš re-
mirė pernai Ro

viena įdomiausių 
garsenybių — tai 

ku-

— Kaune buvo sušaukti 
medžio pramonės darbuoto
jai. Suvažiavimui pirminin
kavo Šmuelis Aizinas. Nu
siskųsta, kad baldų fabrikai 
anksčiau gaminę puikius bal
dus, o dabar „gamina daug 
prastesnius.” Dirbtuvėse ne
są švaros.

— Oficiozas „Tarybų Lie
tuva” rašo, kad į okupaci
nę raudonąją armiją imami 
Lietuvos gyventojai būsią 
mokomi maskolių kalbos, 
nes ji būsianti „labai reika
linga.”

— „Tarybų Lietuva” ap
rašinėja, su kokiais sunku
mais susiduria okupantai, 
prievarta atiminėdami iš 
ūkininkų grūdus. Grūdai ati
mami iš visų tų ūkininkų, 
kurie bolševikams įsibrovus 
į Lietuvą turėjo daugiau 
kaip 30 hektarų žemės. Visi 
šie Lietuvos ūkininkai dabar 
paversti „sabotažninkais.”

— Kažkoks žilaitis taik

_____  gipaslaptyje, 
dvi tris valandas, f privatišką 
grįš iš miesto; ligoLri iš tos 
tarnautojų taip patldes plaukia 
laukti kasdien po karštimų, tra- 
landas. Tuo reika 
kreiptasi į apskriti 
katos skyrių, bet 
nepasitaisė.”

— Gegužės pirm; 
Kauno valstybinian 
buvo pastatytas

l po kurią 
kauta. Kai 
L tame su- 
b labai la- ko todėl, kad m 
k jauni, kad išmokome gyven 

„Poema apie StalinLme; per- mės. 
čiau pasirodo, kad šiL galėtume netoli džiunglių, 
mos” autorė yra nLjgaugoti ir 1 
mėja Neris, o Chačij pajįu> u£. 
Joje vaizduojama, kį^ioms 
nialusis” Josif Viį 
vič „išgelbėjo” Mastai Kaip 

—- Rašoma, k a. d by^ mamytę 
j britai, „mi

linę meilę,” 
. akimirksniu

Mes vis

Genevoj, kui nuo karo bu-1 ra§gįuose nusiskundžia, kad 
t r-z'-v i nrrArrT i (i n ii znrri n ' I ' n i z~\ 'vo išvežti apsaugai. Ten jie 
buvo net šviesesniuose rū
muose, gražiau sutvarkyti, 
kaip savo tėvynėje. Čia kai 
kurie tamsiuose užkampiuo
se, sunku net įžiūrėti.

Vakare sėdame į trauki
nį ir sekantį rytą buvome 
prie Portugalijos rubežiaus. 
Antroje pusėje visi keleviai 
pasidarė atviresni, daugiau 
ėmė ir apie politiką šnekė
ti. Viena žydų inteligentų 
šeima Ispanijoj ypač buvo 
reservuota ir tyli, kitoj pu
sėj atsivėrė užčiauptos bur
nos. Viso ko prikalba apie 
Ispaniją. Vieni visur mato 
tik vokiečių šnipus, kiti, kad 
ten jau ruošiamas kelias į 
Gibraltarą ir kitokių gan
dų. Kaip ten yra, kas čia 
besugaudys. Tačiau man bent 
neteko, tokio įspūdžio įgau
ti. Vokiškai niekur nė žo
džio negirdėjau, nors pora 
dienų miestuose pravaikšti- 
nėjau. Kad į karą būtų Is
panija vėl įtraukta, labai 
sunku abejoti. Ji perdaug 
pavargusi po ano karo. Ji 
stokoja reikalingiausių ža
liavų. Jos visas ūkis labai 
nualintas. Jos finansai iš
eikvoti. Labiausiai ko nori 
Franko vyriausybė — tai tai
kos ir neutralumo laikytis, 
kad galėtų po baisaus pilie
tinio karo sugriautą šalį at
statyti. žinoma, su vokie
čiais ir italais už pagalbą 
per trejetą metų jis turi 
geruoju gyventi. Jei ašies 
strategija bus eiti per Ispa
niją prie Gibraltaro. Ispa
nija, žinoma, turės nusileis
ti norams buvusių sąjungi
ninkų. Bet Ispanijai nema
loni jų didelė bičiulystė 
su bolševizmu, prieš kurį ji 
kovojo.

Iš viso ko matyti, kad 
Gen. Franko nebus lengva 
savo sugriautą šalį greit at
statyti. Nors religinis at
gimimas matyti, tačiau dar 
ir senojo raugo pilna visur. 
Reformos labai pamažu ei
na, o sugriauta ekonomija

autobusai taip retai vaikš
čioja, jog darbininkai nesu
skumba į darbą, o už pa- 
sivėlinimą atleidžiami iš dar
bo. Todėl darbininkai daž
nai laikosi už autobusų ran
kenų, nukrenta ir sunkiai 
susižeidžia.

— J. Paleckis išleido nau
ją „ukazą,” pagal kurį ar
tistams, mokslininkams, me
no veikėjams, mokytojams 
ir gydytojams būsiąs sutei
kiamas „nusipelniusio” var
das. Mokytojai tuo vardu 
bus vadinami, jeigu jie pa
rodys „pažangą komunisti
nio vaikų auklėjimo bei mo
kymo srityje.”

— Išleistas įsakymas, ku
riuo gydytojai ir kitokie 
medicinos darbuotojai turės 
apsigyventi tose vietose, ku
riose jiems bus įsakyta. 
Sveikatos apsaugos komisa
ras išleido papildomas tai
sykles, pagal kurias ano į- 
sakymo taikymas gyveni
mai! pavestas šiems gydyto
jams: Vilniuje — dr. Karan- 
daševui, Kaune — Micelma- 
cheriui, Panevėžy — Levinui 
ir Šiauliuose — dr. Jasaičiui. 
Dr. Garmus paskirtas Mi- 
celmacherio padėjėju.

— „Tarybų Lietuva” deda 
tokį pranešimą: „Utenos ap
skrities ligoninė turi apie 
50 tarnautojų. Tačiau ligi 
pat šiol nesutvarkoma, kad 
algos jiems būtų išmoka
mos nepavėlavus 15-30 die
nų, kad nors kiek būtų lai
komasi darbo valandų, kad 
kada nors turėtų poilsio die
ną. Skundžiasi pacientai, kad 
ligoninės vedėjo darbo me
tu dažnai tenka laukti po

ir finansai neleidžia net bū
tiniausių atstaymo darbų 
atlikti.

Po pietų traukinys mus 
atvežė į Portugalijos sosti
nę — Lisboną.

(Bus daugiau)
K. A. Deksnys.

kad, nežiūrint 1 
rome, jaučiame 
tamsumą - baim< 

Mes vaikštom 
„civilizuoto” mif 
„civilizuotais” r 
me ir linksmin; 
zuotai,” bet vis 

l link mus ir na 
šioji Jėga šnab
a.
Taip, mes d; 

me gyventi be 
pačiu neišmoko 
baimės. Tai n< 
kanta, kurią ; 
susijusia su m 
dyse, kiek ta 

1 Baimė tos ne 
tos paslapties, 
iš tos sielos,

brike „Raudonoji Bi 
pasireiškianti didžiau 
tvarka. Darbininkai] 
mis valandomis stovi 
nes laiku nepaduoda! 
džiaga. Kai kurie 1 
beveik baigti gamini 
vėjo fabrike be til 
priežiūros, todėl juosi 
pagrindinai pertaisyti 
fabriko neišleistus. 1 
ninku valgykloje si 
blogas oras, nes ver 
rius buvęs atsiųsta 
prieš kelis mėnesius, 
gulėjęs sandelyje.

— Birutės kaimo 
Kauno) pradžios mok 
rengta buvusiam Šv. 
tos vienuolyne.

— Kruonio miesteli: vėl pa- 
stybinė biblioteka ir 
tykia įrengta vieno ūijame gyve- 
koridoriuje. Skaitykloj 
dys, nors ir dažytosferandame jai 
purvinos, primėtytos so. žengiame į 
rosgalių, o kampe pr i kiekvienas iš 
ta limonado.

— Ūkininkai yra gi Dėl tos ne- 
bolševikinės valdžios 
lomą įsakymą suvežti 
diškus sandėlius nūs 
javų kiekį. Jau perei 
mą ūkininkai įvairiai! 
sinimais buvo verčian ij metelių.
žiuoti į kooperatyvi vrairuojamės su į aiškiai supr 
„raudonomis gurguolę drauge ar meilė bus 
ir suvežti javų. Dab ^ukus dvylikos l vinsime ją 
kupuotojon Lietuvon p apykantos

ane jausti ir 
ūsų vyriau- 
h geriausia, 
kmusia as- 
fe-ir tuo 
p norime ją

i®! Bet taip 
t darome. Tuo

• Mes norime
įžeisti! Tas labiausiai im 

p vieną ar an-
kartojasi ir

h to, mes nie-

ipsupti meilės

S). Žengiame

to klausimo

lesnė gyveni
nis paslėpta, 
Nės išeikvota, 
ir priešinamės 

s Ji motutei vos

tos kažkokios 
galios, kurią 
asmuo ant mi 
mė tų pergyv 
gali sutetikti.

Kuo didesni 
le, tuo didės 
kuo stipresni 
ė — tuo did 
mums.

Nustok bi 
todėl, kad 1 
ir neaiškau 
meilę! O, 
sakyki, kad 
meilės.” P 
pats žmogų

ir suvežti javų, 
kupuotojon Lietuvon p ’ h 
dus naujus šimtus tu J savo akis dėl darysime,
čių raudonarmiečių, 
vos ūkininkai dar 
apiplėšiami. Paskirti 
kiekiai yra dideli.

^pirmam įta- save tiek, 
I tai padary

Kiexiai yra amen. » • • ■ —
— Išleistas įsakymas UlltllllinU S

gal kurį visose statp™«»®««*<* 
reikia vengti naudoti g ----------------
Tik tada, kai tai neišvs lovys i
ma, bus duodami ribo' 
ležies kiekiai. Ne velt gurėti, kad 
sa armija žmonių išs ’ šviežios, 
nėta po provinciją ra Įį jaunos rau
ti patvoriuose geležies i oda tvir
tų ir surūdijusių koni 
dėžučių! Tuo pačiu į 
mu liepiama visomis 
menėmis taupyti plytas 
mentą ir kitą statybos į,‘tuomet žuvys | šonai 
džiagą.

— Geležinkelių viršii
paskirtas maskolis „ 
rišč” Lochmatov. Daba 
tirta, kad paštų vairi 
viršininku paskirtas 
Lochmatovo tautietis — 
varišč” Charitonov, o 
tų ekspedicijai ’___
„tovarišč” Vinokurov.

Neturin 
lio žuvų 
indo, gali 
įdėlyje, de 
Iną. Jei 
Itai įvinio 
ėmus iš 

į lėkštę m 
lyvas žuvis, rei-į lyginti, 
ierpiauti sąnarys | patogu š

’ OWVUXVV LIU V J U I QV11U1. 
'Mirksniu nustos 1 gerai ati 
^vys, kurios busima gra: 
Nupjaustytos, dė-1 Sūdyt: 
i daržovių sunką, į rupia < 
? virti ant leng- į reikia | 
* o verdamos su-1 tai jų 

reikia sudėti įlperpiau; 
rinką ir virti ant į išmėtyt 

vado v ^ies, tuomet žu-įje ir iš 
kandžios ir ska-| barstyt

5 visuomet geres-
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EILE IR NEAPYKANTA

Moterų Gyvenimo Aidai
Šypsokis! M. Pečkauskaite

smarkų spindėjimą, bet 
gi reiškia brangakme- 
spindėjimas, palyginus 

tyru žmogaus akių ir

AUKLĖJIMAS IR TIKĖJIMAS

keista, kad meilė ir 
kanta taip glaudžiai 
gios klesti mūsų šir- 
Nėra meilės, po ku- 

Įglūdėtų neapykanta, 
kas mus apie tai per
is pirmųjų dienų, žen- 
į gyvenimo areną, gal 

Čia birželio 8 d. įvyks eil® mums suteiktų 
|es palaimas, kilnesni 
ntai stovėtų prieš mū- 

"'s. Deja, niekas to ne- 
Kiekvienas mūsų 

• npame didžiausiu nu- 
77" nu, netikėtu kartumu, 
™ tip sa laikoma paslaptyje, 
pis iš legarbingą, privatišką 
——jtį. Ir dažnai iš tos 
laukti nos paslapties plaukia 
landas. J- įle nesusipratimų, tra- 

kurių taip galima iš-

PAVERGTOJE U>-
lune buvo sušaukti 
pramonės darbuoto- 
važiavimui pirminin- 
muelis Aizinas. Nu- 
l, kad baldų fabrikai 
u gaminę puikius bal- 
dabar „gamina daug 
liūs.” Dirbtuvėse ne
oš.
iciozas „Tarybų Lie- 
•ašo, kad į okupaci- 
lonąją armiją imami 
s gyventojai būsią 

maskolių kalbos, 
lūsianti „labai reika-

tarnauto;.

katos sb 
nepasitaii

.''arybų Lietuva” ap- 
i, su kokiais sunku- 
susiduria okupantai, 
ta atiminėdami iš 
ų grūdus. Grūdai ati- 
iš visų tų ūkininkų, 
olševikams įsibrovus 
ivą turėjo daugiau 
) hektarų žemės. Visi 
;uvos ūkininkai dabar 
i „sabotažninkais.” 
ažkoks Žilaitis laik- 
se nusiskundžia, kad 
sai taip retai vaikš- 
og darbininkai nesu- 

l į darbą, o už pa- 
mą atleidžiami iš dar- 
>dėl darbininkai daž- 
kosi už autobusų ran- 
nukrenta ir sunkiai 
ižia.
Paleckis išleido nau- 

azą,” pagal kurį ar- 
;, mokslininkams, me- 
kėjams, mokytojams 
ytojams būsiąs sutei- 
. „nusipelniusio” var- 
vlokytojai tuo vardu 
dinami, jeigu jie pa- 
,,pažangą komunisti- 

ikų auklėjimo bei mo- 
srityje.” 
įleistas įsakymas, ku- 
gydytojai ir kitokie 
nos darbuotojai turės 
venti tose vietose, ku- 
jiems bus įsakyta, 

tos apsaugos komisa- 
leido papildomas tai- 

pagal kurias ano į- 
o taikymas gyveni- 
avestas šiems gydyto- 
Vilniuje — dr. Karan

ti, Kaune — Micelma- 
i, Panevėžy — Levinui 
iliuose — dr. Jasaičiui, 
armus paskirtas Mi- 
iherio padėjėju.
Tarybų Lietuva” deda 
ranešimą: „Utenos ap- 
s ligoninė turi apie 
mautojų. Tačiau ligi 
oi nesutvarkoma, kad 
jiems būtų išmoka- 

lepavėlavus 15-30 die- 
id nors kiek būtų lai- 
i darbo valandų, kad 
lors turėtų poilsio die- 
undžiasi pacientai, kad 
lės vedėjo darbo me- 
žnai tenka laukti po

t .J a meilės, po kurią 
-Gep etų neapykanta. Kai 

Kauno į 
buvo [g- ame, esame labai la- 
„Poemai: mi- Perdaug jauni, kad 
čiau pasir tai suprastume; 
mos" ate 
mėja N®
Joje vaic ' Bet, tuo pačiu, už- 
nialusis" H suaugę kančioms ir 
vič „iš$ senimams.

_p^. J tai gali būti? Kaip 
brike > galime mylėti mamytę 
paširdį kafštaij.

tvarka, b - 
mis valai: ° 
nes laiku:■' r 
dziaga, i 
beveik te 
vėjo fat 
prieml 
pagrinfc 
fabriko s

sykį mes tame su-

per
pjauni, kad galėtume 
nuo to apsaugoti ir

ę - bilijoninę meilę,” 
o pačiu akimirksniu 
isti?
) mes galime jausti ir 
i, kad mūsų vyriau- 
sesuo yra geriausia, 
ausia,- gražiausia
ė pasaulyje — ir tuo 
momentu norime ją

as-

negali būti! Bet taip 
Mes taip darome. Tuo 
laiku mes mylime ir 
mčiame! Mes norime

blogas (K 
rius bu? 
prieš kels:
gulėjęs ar g įr norime įžeisti! Tas
- Betinka tik vieną ar an- 

Kaunol p artą, bet kartojasi ir 
rengta tįasi. Be to, mes nie- 
tos vier ežinome kada vėl pa-

-Kie
stybinė te Į. -----
tykia įE
koridorių; į-ja nesurandame jai 
dys, non i
purvinos,: 
rosgalii), s 
ta limos:

Šaltas dvasinis sustingi
mas užklumpa vos povestu
viniams linkėjimams nu
skambėjus.

Matome palengva, bet vi
sai aiškiai augant svetimą 
sieną tarp mūsų ir tų, ku
riuos mylime labiausiai: 
žmonos, vyro, sūnaus, duk
ros, draugės.

Pagaliau, atslenka senat
vės dienos, su aitriu įsitiki
nimu, kad toks dalykas, 
kaip „tikroji meile” visai 
gyvenime neegzistuoja. Tuo 
pačiu, nežiūrint to įsitikini
mo, mūsų palaužtos širdys 
blaškosi vienatvės kalėjime, 
nepaliaujamai trokšdamos, 
tikėdamosios, kad tikroji 
meile dar aplankys, dar at
neš su savimi kilnų supra
timą, užuojautą ir ramybę.

Bet ji niekad neatlanko. 
Tikroji meile mūsų neatlan
ko todėl, kad mes dar ne
išmokome gyventi be bai
mes. Mes vis dar esame 
netoli džiunglių, taip arti, 
kad, nežiūrint ką mes da
rome, jaučiame tų džiunglių 
tamsumą - baimę.

Mes vaikštome gatvėmis 
„civilizuoto” miesto, vilkime 
„civilizuotais” rūbais, dirba
me ir linksminamės „civili
zuotai,” bet visą laiką ap
link mus ir mumyse Tam
sioji Jėga šnabžda ir šnabž
da.

Taip, mes dar neišmoko
me gyventi be baimės. Tuo 
pačiu neišmokome mylėti be 
baimės. Tai ne tiek neapy
kanta, kurią jaučiame arti 
susijusia su meile mūsų šir
dyse, kiek tai yra baimė. 
Baimė tos nežinios, baimė 
tos paslapties, kuri dvelkia 
iš tos sielos, kurią nors ir 
labiausiai mylime.
tos kažkokios paslaptingos 
galios, kurią turi mylimas 
asmuo ant mūsų pačių, bai
mė tų pergyvenimų, kuriuos 
gali sutetikti.

Kuo didesnė, kilnesne mei
lė, tuo didesnė baimė. Nes 
kuo stipresnė ir gilesnė mei
lė — tuo didesnę galią turi 
mums.

Nustok bijojus mylėti tik 
todėl, kad kažkas tamsaus 
ir neaiškaus gaubia tavo 
meilę! O, svarbiausia, ne
sakyki, kad nėra „tikrosios 
meilės.” Pats gyvenimas, 
pats žmogus nėra pilnai ir 
aiškiai suprantamas. O pati 
meilė bus tikra, kai išlais
vinsime ją iš baimės — ne
apykantos rubežių. Tai pa
darysime, jei išauklėsime 
save tiek, kad įstengtume 
tai padaryti. B. E. R.

V. Volertas.

Senstančiai Motinai
Kodėl, motule, plaukai pražilo?
Ar tai nuo laimės? Tu galvą purtai. 
Maža trobelė prie žalio šilo — 
Tai tavo laimė, tai tavo turtai.

Išaugo sūnūs, tvirti, kaip uosiai, 
Dukras išleidai visas už vyrų. 
Dabar, palikus viena namuose, 
Jau, motin, sensti, jau rankos svyra.

Jauti, kaip kvepia jaunutis sodas, 
Matai, kaip žydi graži vyšnaitė. 
Juk tu, motule, buvai, man rodos, 
Taip pat jaunutė, smagi mergaitė? . ..

MOTERS SIELOS RAMYBĖ Dievas Geriausiai 
Žino

Niekas šioje žemėje tik
rai nesišypso, tik žmogus. 
Brangūs deimantai, pagau
ti šviesos spindulių, perduo
da 
ką 
nio 
su
proto spindėjimu? Žmogaus 
šypsena, tai šviesi liepsnelė 
veido lange, kuri parodo, 
kad širdis yra namie ir ma
loniai visų laukia.

Yra asmenų taip linksmų, 
visąd giedrios nuotaikos, 
taip malonių ir linksmumą 
skleidžiančių, kad patekus į 
tokių draugystę, staigiai pa
junti, lyg kas amžinos švie
sos žibintą būtų įnešęs į 
tamsų kambarį.

Linksmieji žmonės kaip 
saulutė džiugina visus ap
linkui. Ir iš tikrųjų, nie
kas neturi jokios teisės sa
vo blogos nuotaikos, nusi
minimo skleidimu dar dau
giau padidinti pasaulio skur- 

tamsiuosius

Baimė

pasišvenčiame

ir rimtis vieš- 
tokioje sieloje,

Kada gi mūsų sielose ty
lu ir ramu? Tada, kai pa
darome gerą darbą, kai kam 
nors patarnaujame, suteikia
me pagalbos silpnesniems, 
kai išsižadame savo smagu
mo kitų smagumo dėlei, kai 
pergalime savyje kokią nors 
savymeilės užgaidą, kai pa- 
siaukojame, 
kitu naudai.

Nes tyla 
patauja tik
kurioje gludi ne paviršiuje 
blizgą, bet giliai it jūros 
gelmėse, paslėpti pasišventi
mo — savęs išsižadėjimo tur
tai, kurioje spindi, it sau
lės šviesoje skęstančios kal
nų viršūnės, artimo meilės 
idealas.

Tąją tylą ir rimtį mote
ris turi atrasti joje, kaip 
sako mūsų poetas Putinas:

— Ir jūrėse paslėptas gel
mes,

Ir amžinų aukštųjų kalnų 
viršūnes — saulėtas, ramias! 
Ir tada tik bus atliktas vi
sas moters gyvenimo užda- 
dinys.

zmo-

Petras, tava- 
Dievo leistas 
margąjį pa

ar
blogai žmonėms

msai neleidžia net bū
siu atstaymo darbų

pietų traukinys mus 
į Portugalijos sosti-

Lisboną.

(Bus daugiau)

K. A. Deksnys.

DS.
:aip keliaujame gyve- 
keliu apsupti meilės

itsakymo. Žengiame į 
I beveik kiekvienas iš 
i pilnai to klausimo 
iškinęs. Dėl tos ne- 

-ifc lieka didesnė gyveni- 
__rožės dalis paslėpta, 
lomą įsai- be prasmės išeikvota, 
diskus £ štame ir priešinamės 
javų 
mą ūkiE lis trijų metelių.
sinimais H įmes, žvairuojamos su 

Iriausiąja drauge ar 
i — sulaukus dvylikos

bolševikiĖ

mylimai motutei vos

žiuoti j1 
„raudono^ 
ir suvedi 
kupuotop- 
dus naop 
čių raus
vos 
apiplėšia 
kiekiai jn

rkiame savo akis del 
ojo, kilus pirmam įta-

ne
yra 
val- 
Tik

ugnies 20 minu-

užvirinti šaukš- 
su šaukštu mil-

Šeimininkėms
Žuvys

:ant reikia žiūrėti, kad 
būtų visai šviežios. 

ležieski^8 žuvies žiaunos rau- 
|i akys iškilos, oda tvir- 
■; ienės visuomet geres- 
Ž ikres.

tų ir ,nt gyvas žuvis, 
dėžučių! *’
mu liepia jalvos, tuomet žuvys 
monėmis'f akimirksniu _______
mentąk' is. Žuvys, kurios bus 
džiagą. n°s nesupiaustytos, dė- 

šaltą daržovių sunką, 
7._i ■■ ir virti ant leng- paskirtas ■ , - - b

rišč”!^ ' -
tirta, 
viršini^’ 
Lochni^ 
varišč" 
tų ekį'.l 
„tovarisf

reikia ve? 
Tik tada. 
ma, bus ®

sa armiji 
nėta po! 
ti patveri;

rei-
ms perplauti sąnarys

nustos

jnies, o verdamos su- 
ytos reikia sudėti į 
įčią sunką ir virti ant 
s ugnies, tuomet Žu

lius brandžios ir ska-

mūši] suku- 
savo sielos 
jo asmeny-

judesiams, 
lengvus 

viską

vi- 
sparne- 
žmogui

tikrai

Neturint tam tyčia dide
lio žuvų verdamo varinio 
indo, galima jas virti ran
delyje, dedant nugara į dug
ną. Jei žuvis labai trapi, 
tai įvinioti į servetėlę, o iš
ėmus iš indo tuojau dėti į 
lėkštę nugara į viršų ir iš
lyginti, nes tuomet labai 
patogu šakute atskirti abu 
šonai. Taip padėta žuvis 
gerai atrodo ir nugara gali
ma gražiai papuošti.

Sūdyti žuvys 
rupia druska,
reikia palaikyti kiek laiko, 
tai jų negalima plauti, tik 
perpiaustyti išilgai pilvai, 
išmėtyti viduriai, o vidury
je ir iš viršaus gausiai api- 

Į barstyti druska, sudėti į in- 
> dą ir kas diena laistyti jų

geriausia
Jei žuvys

1

V4 
%

pačių sunka, o imant var
toti — keli kartai išplauti.

Verdant žuvis, puodo 
reikia uždengti. Žuvys 
labai lengvas vasaros 
gis, gana maistingas,
reikia labai saugotis senos 
žuvies maisto.

Karosai su grietine

Nuvalyti karosai neper- 
daug pasūdyti valanda prieš 
verdant, užpilti daržovių sun
kos, įpiaustyti svogūnai, 
daržovės, prieskoniai. Virti 
ant didelės 
čių.

Skyrium 
tas sviesto
tų, atmiešti žuvies sunka, 
kad pasidarytų tirštas pa
dažas, įpilti keli šaukštai 
rūgščios grietinės, truputis 
sukapotų krapų, visa tai už
virinti ir užpilti karosai. 
Prie jų galima duoti pjaus
tytos bulvės ar ryžiai.

Bavarijos Ryžių Kremas

šaukštas želatinos, 
puoduko šalto vandens, 
puoduko cukraus, 
šaukštuko drusko,

lpuodukas virtų ryžių,
1 puodukas grietinėlės,
2 šaukštukai vaniles.
Penkias minutes pamirky

ti želatiną šaltame vande
nyje. Ištirpinti virš verdan
čio vandens. Į išvirtus ry
žius sudėti druską, cukrų, 
vanilą ir želatiną. Gerai iš
plakti. Pastatyti šaltoje vie
toje. Pradėjus tirštėti — į- 
maišyti 
Sudėti 
Duoti į 
ka.

išplaktą grietinėlę, 
į formą, atšaldyti, 
stalą su vaisių sun-

Žmonės pakenčiami tik pa
vieniai, minia per daug nu
tolusi nuo žmoniškumo.

Legenda

Senais laikais, kada 
nės tikėjo šventuosius že
mėje vaikščiojant, gyveno 
vienas žmogus. Jis, kaip ir 
jo bobulė, visuomet buvo 
nepatenkintas, niekas jam į- 
tikti nebegalėjo. Amžinai 
jautėsi Dievo tvarkos nu
skriaustas.

Kai lietus lijo, jis geidė 
sausros; kai buvo gruodas, 
aimanavo lietaus, žodžiu, jo 
troškimas buvo priešingas 
tikrovei, jam visados buvo 
bloga.

Tačiau jam neblogai klo
jos, nepasisekimais negalė
jo skųstis. Derlius visados 
būdavo geras, pinigo ne
trūkdavo.

Kartą jį netikėtai aplan
kė vienas didžiausiųjų šven
tųjų ir tarė:

— Esu šv. 
sis patronas, 
vaikščioju po
šaulį, kad įsitikinčiau, 
gerai ar 
klojasi.

Nepatenkintasis tačiau ne
drįso kalbėti. Jis ėmė sun
kiai dūsauti, lyg didelių var
gų kankinamas.

— Ko dūsauji? Kas slegia?
— paklausė šv. Petras.

— Oi sunku, sunku! — iš
drįso žmogelis — oras visa
dos priešingai mano no
rams mainos: reikalingas 
lietus — tada kaip tik gied
ra ir sausra; reikalinga gied
ra — tada kaip tik ima ly
ti. Taip ir taip be atmai
nos.

— Na, mielasis, dabar bus 
kaip tu norėsi. Pažadu tau!

Žmogelis nelabai patikėjo, 
nors tai žadėjo ir šventasis.

Tačiau šventasis išpildė 
pažadą. Kitaip ir negalėjo 
būti. Juk jis taip arti Die
vo.

Dabar būdavo visados taip, 
kaip geidė žmogelis.

Jis paruošė dirvą, pasėjo
— viskas puikiai auga. Kai 
panoro lietaus — lijo, rei
kalavo sausros — buvo saus
ra. Atėjus rugiapiūtei žmo
gelis trynė rankas ir jau 
nebeaimanavo.

Tačiau kas tai?... Visa 
varpa buvo sudžiūvus, vie
toj grūdų 
pelai.

žmogelis 
ir pelų, o 
neužteko.

Ima verkti:
— Oi, dalele, dalele mano!
Ir vėl šv. Petras atėjo.
— Mano žmogau, turėjai 

visko, ko geidei. Tačiau pa
sirodei kvailys esąs. Pra
šei giedros, lietaus, šilumos 
ir taip toliau. Bet pamir
šai prašyti vėjo. Žinoma, tau 
jo nedaviau. Vėjas dažnai 
būna reikalingas.

— O, mano Dieve, mano 
Dieve! —aimanuoja žmoge
lis skųsdamasis savo dalia.

tebuvo pridžiuvę

teturėjo šiaudų 
grūdų ir duonai

dą, užtraukti 
debesis.

Kiekvienas iš 
ria tam tikrą 
aplinkumą ir iš
bes sklinda aplinkui tik to
kia šviesa, kurią jis įsten
gia perduoti. Kiekvienas vie
ną brangiausių dovanų sa
vo aplinkos pasauliui gali 
suteikti — būdamas links
mas, gerai nusiteikęs visais 
laikais. Linksmumas, kuris 
kyla iš džiaugsmingos šir
dies, suteikia visiems mūsų 
žingsniams, 
sam kūnui 
liūs, kurie 
lengvina.

Linksmumas yra 
dieviški vaistai, kuriuose 
turėtų maudytis visi. Susi
rūpinimus nusiminimus, nu
sivylimus ir visas kitas gy
venimo rūdis patepkime 
linksmumo aliejumi. Asmuo 
be linksmumo, tai kaip ne
tepti ratai, kurių įkyrus 
girgždėjimas nepaliaujamai 
vargina visus.

Kiek galime, skleiskime 
linksmumą, nes perdaug su- 
siraukėlių, nusiminėlių ap
linkui, perdaug visus slegia 
šios dienos žiaurūs pasau
liniai įvykiai,
nusiminėlėms tenka 
ti:
Šypsokis, jaunuole, 

dis dar plaka, 
jauna krūtinė 

alsuoja,
verdantis kraujas 

gyslose teka, 
lūpas dar karštas 
natvė bučiuoja!

H. W.

Kol

Kol

Kol

Jaunesnėms
pasaky-

kol šir-

gyvybe

dar

jau-

B.

— Neverk, neverk, pasi
klausyk: dirbk nuoširdžiai, 
o svarbiausia, pasiduok Die
vo valiai. Tu pats juk vis
ko nežinai, ko tau reikia. 
Nuo to laiko žmogelis ne
besiskundė, kiekvieną dieną 
netroško ko nors naujo. Kal
bėdamas kasdienines maldas 
kartodavo:

— Suariau, pasėjau, visa 
padariau iš savo pusės, ką 
galėjau, o Tu, Dieve, duok 
ko reikia, nes Tu žinai, ko 
esu reikalingas.

Vertė T. Rutkauskaitė.

Jei tikrai esi uolus ir 
darbštus, du kartu apmąs- 
tyk pirm negu ką tarsi; 
tylėk kur dera tylėti; pra
dėk darbą nuo pradžios ir 
varyk ramiai toliau vis su 
didesne ištverme.

Tūkstančiai gamtos balsų, 
kurie be žodžių į mus kal
ba, grąžina širdžiai jaunys
tės jėgas.

— Breitenbach

Būti linksmam žmonėse, 
reikia turėti šalia savęs la
bai artimą draugą. Tikras 
džiaugsmas, tikras linksmu
mas kyla tik tuomet, kai 
mes galime dalintis savo iš
gyvenimais su kitu.

Putinas.

Sakramentai.

Didelės svarbos žmogaus 
religiniam gyvenimui turi 
šventieji sakramentai. Mo
tinai turi labai rūpėti, kaip 
vaikas juos priima. Pakal
bėsime čia apie pirmąją iš
pažintį ir pirmąją komuni
ją.

Išpažinties s a k r a mento 
dažnai pavydi mums kata
likams toli regintieji kita
tikiai. Iš tikrųjų, kad iš
pažintis būtų ir pačių žmo
nių pramanyta, ir tuomet 
būtų ji brangintina dėl sa
vo begalinio naudingumo 
žmogaus sielai. Ji’ verčia 
mus įsigilinti į mūsų dva
sios gyvenimą, verčia iš ša
lies pažiūrėti į save, gailė
tis piktai pasielgus, verčia 
mūsų valią pabusti ir pasi
ryžti veikti stipriau.

Bet išpažintis yra sakra
mentas, tad be to, ji dar 
tiekia antgamtinių dovanų 
ir malonių. Gerai atlieka
ma išpažintis turi vaikui 
begalinės reikšmės ir yra 
tam tikra palaima.

Prie pirmos išpažinties pa
prastai rengia vaikus kuni
gas. Bet ir motina nuo sa
vęs turi prisidėti, kad vai
kas kuo giliausiai tą atjaus
tų ir suprastų. Pirmų pir
miausia ji turi paaiškinti 
vaikui, koks svarbus jam 
nuotykis yra pirmoji išpa
žintis, sakydama pavyzdžiui: 
„Ateina tau didžioji diena. 
Atsiminsi ją net ir pasenęs. 
Danguje ta diena bus įra
šyta aukso raidėmis į tavo 
gyvenimo knygas. Visi tavo 
nusikaltimai dabar bus pa
naikinti” ir taip toliau.

Vaiko proto prirengimą, 
vadinasi, paaiškinimą įsaky
mų, pamokymą apie nuodė
mę ir kitką motina tegu 
palieka kunigui. Ji pati te
gu stengiasi žadinti vaiko 
valią, širdį, kad jis giliai 
pajusti] savo nuodėmių bjau
rumą, kad tikrai už jas 
gailėtųs ir tvirtai pasiryž
tų pasitaisyti. Ji tenurodo 
vaikui, kas jame yra nege
ra ir greičiausiai taisytina.

Prieš išpažintį, pavadinu
si vaiką ir niekam negir
dint, pasimeldusi su juo 
Šventąjai Dvasiai, tegu pa
deda jam padaryti sąžinės 
sąskaitą, atsiminti nuodė
mes. Bet čia nekalbėkite 
apie tokias nuodėmes, kurių 
toks vaikas turėti negali. 
Jūs maždaug žinote savo 
Jonuko ar Onytės nuodėmes. 
Jas ir priminkite, tik nei 
peikdamos, nei bardamos, 
bet džiaugsmingai drąsinda- 
mos, kad dabar vėl viskas 
būsią gerai.

Pirmą kartą eidamas iš
pažinties, vaikas yra ne tik 
sugraudintas ir sujaudintas 
dėl savo nuodėmių, bet dar 
bijo, ar jam pavyks pada
ryti visa, kaip reikiant — 
prieiti prie klausyklos, atsi
stoti, pasakyti. Todėl gerai 
įpratinkite jį į visus tuos 
darbus. Paraginkite jį, kad 
prieš išeidamas į bažnyčią 
atsiprašytų visus namiškius 
už visus jiems padarytus 
nemalonumus ir užgaules.

Tai labai gražus papro
tys, kilęs pirmuosiuose krikš
čionybės amžiuose, kai per 
mišias, prieš pat atnašavi
mą, diakonui priminus žmo
nėms Jėzaus Kristaus žo
džius: — Jei atnašauji sa
vo dovaną prie altoriaus ir 
ten atsimeni, kad tavo bro
lis turi šitą prieš tave, pa
lik savo dovaną ties alto
rium ir eik pirma suside
rinti su savo broliu, o pas
kui atnašausi savo dovaną. 
Visi bučiuodamiesi ženklui 
taikos ir meilės Kristuje, 
atsiprašydavo kits kitą ir 
atleisdavo kits kitam visas 
skriaudas ir užgaules. Vai
kui taip padarius, veskite 
pačios ar leiskite vieną į 
bažnyčią.

Namie išmokykite, ko rei
kia, ir įpratinkite, bet baž
nyčioje nesikiškite ir leis
kite vaikams ramiai melstis 
ir mąstyti. Kad jis ir už
mirštų kokią išpažinties ar 
komunijos priėmimo taisyk
lę, tai, be abejo, Dievui la
biau patiks tie nors ir ne 
visai taisyklingai, užtat mal
dingai priimtieji sakramen
tai, negu priimtieji taisyk
lingai, bet supykus. Išblaš
kyti maldingumą, supykinti 
vaiką tokią kilnią valandą — 
juk tai nusižengimas!

Turite labai rūpintis, kad 
pirmąją komuniją vaikas 
priimtų pakilusia dvasia. 
Reikia vaikui ypač įdėti į 
širdį, kad komunija tuomet 
tebus gerai priimta, jei po 
jos vaikas bus geresnis, kad 
visas jo elgesys paskui tu
ri rodyti, jog aplankė jį 
Dievas.

Apie pirmosios komunijos 
dieną iš anksto tegu kalba 
visi namiškiai, tegu džiau
gias ja, kad vaikas jaustų 
tą dieną esant iš tikro ne
paprastą. Tai dienai reikia 
namus papuošti, patiekti ge
resnio valgio, kad ir iš 
lauko viskas būtų ne taip, 
kaip kasdien.

Eidamas prie komunijos, 
vaikas turi būti švariai ap
sitaisęs, bet nepasipuošęs per 
daug. Kaip mergaitės per
daug pasipuošusios, tai tie 
nepaprasti apdarai blaško 
vaiko mintis ir mergaitė 
daugiau mąsto apie tuos gra
žumus, negu apie Dievą.

Kad ir kažin kaip mal
dingai yra auklėjamas vai
kas, kartais suaugęs ir iš
ėjęs į žmones, jis praranda 
tikėjimą. Ypač dažnai tai 
atsitinka mūsų laikais. Tuo
met motina tegu nebara.^ūv 
nepyksta, tegu neverčia ei
ti į bažnyčią — net tai vis- 
tiek nieko nepadės, ir dar 
labiaus suerzins prieš Die
vą.

(Bus daugiau)

Minčiij Žiupsnelis

Tik iš pažeistos ir daug 
pergyvenusios širdies kyla 
malonus ir švelnus dvelki
mas. — J. Bunyan.

Vyrai visais atžvilgiais yra 
geresni negu jie atrodo.

— Emersonas.

Graži moteris patinka 
akiai, o gera širdžiai. Vie
na esti tik gražiu da’1 
kita — brangenybe.

— Bonopi. ..

Kaip gali būti laisvas tas, 
kurs nemoka savęs valdyti?

Mokytojai auklėja būrį 
mokinių, o knygos auklėja 
visą pasaulį.

— R. Owen

Tik kilnios sielos ir aukš
tos dorovės žmogus gali bū
ti tikras savo krašto ir tau
tos narys.

—Z. Kuzmickis.

Ko daugiau žmogus žino 
ir supranta, tuo daugiau 
turi pergyventi moralių ken
tėjimų, liūdnumų ir vargų.

—E. Ožeškienė.

Taupumas geriausiai pa
rodo kalbėtoją — tiek sena
torių, tiek lygiai mokslinin
ką. — Ciceronas

Būti tikru draugu — reiš
kia būti lyg tuo grynuoju 
krištolu, kuriame galėtų at
sispindėti draugo siela.

Auksas be abejo naudin
gas, bet guvus, veiklus ir 
mylintįs savo tėvynę žmo
gus yra daug vertesnis už 
auksą. — Linkolnas
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Mokyklos iškilmės
Laukta diena pagaliau atė

jo. Birželio 1 dieną įvyko 
svajota Vila Juozapo Mari
jos Akademijos studentėms 
istorinė diena — Akto Šven
tė.

Iš pat ryto visų studen
čių veiduose spindi džiaugs
mas. Ir kaip nesidžiaugti, 
kad mūsų aukštoji mokykla 
jau kelintas metas išleidžia 
iš savo pastogės gražiai iš
auklėtas lietuvaites, kurios 
pasiruošusios dirbti Dievui 
ir tėvynei.

9:30 vai. rytą susirinko 
koplytėlei! seselės, studentės 
ir abiturienčių tėveliai bei 
giminės. Iškilmingas mišias 
atnašavo kapelionas kun. P. 
Vasiliauskas. Studenčių cho
ras puikiai giedojo mišias. 
Iš visų širdžių plaukė Aukš
čiausiajam dėkingumo mal
dos. Po šv. mišių bendri 
pusryčiai, o po to tėvelių 
ir svečių draugystėje praleis- 
ta keletas valandų._______

Lygiai 3 vai. po pietų vėl 
visi susirinko koplytėlėn Šv. 
Sakramento Palaiminimui. 
Po pamaldų visi įžygiavo į 
salę, kur buvo iškilmingas 
aktas. Pirmiausia pasirodė 
studenčių choras, kuris la
bai gražiai ir įspūdingai su
dainavo tris 
kūrinius.

Audringai 
dismentams, 
rientės.
sisveikinimo žodį pasakė El
sie Kairytė, o anglų kalba 
Leona Miernicki. Labai tu
riningą kalbą pasakė kun. 
J. Karalius, Shenandoah pa- 

klebonas. Jis _nuro
dė vertę ir reikalingumą ka
talikiško auklėjimo. Kun. P. 
Vasiliauskas išdalino diplo
mus abiturientėms. Čia ir 
vėl pasirodė choras, sudai
nuodamas keletą dainelių.

Taip baigėsi iškilmingoji 
mūsų šventė, kuri liks ilgai 
mūsų širdyse.

Vakarui atėjus, svečiams

išsiskirsčius, a b i t u r ientės 
perdavė spalvas ateinančių 
mokslo metų ketvirtametėm, 
kurių yra devynios, bet nu- 
sistačiusios sudaryti tuzi
ną. Linkime atsiekti.

Stud. Emilija Valavičiūte.

Šypsos juokias aukso sau
lė, jau pavasaris atklydo ir 
švelnutis vėjelis ne vienam 
širdin įstrigo. Gamta kvie
čia vilioja seną, jauną, di
delį ir mažą. Tyras oras 
duoda naujos energijos ir 
jėgos dvasiai ir kūnui.

Šiuo gražiuoju pavasario 
laiku kviečiame visus lietu
vius ir lietuves į Vila Juo
zapo Marijos pikniką, kuris 
bus birželio 8 d., Newtown, 
Pa. Atvažiavę tikrai lietu
viškai linksmai praleisite 
dienelę. Čia skambės links
ma muzika, dainos; bus šo
kiai, žaidimai, laimėjimai, ir 
kiti įvairūs pasilinksmini
mai. Prie viso to gomurį 
ir alkį patenkinsime ska
niais užkandžiais.

Atminkit, kad sekmadienį 
— birželio 8 dieną, visi ke
liai ves į Juozapo Marijos 
Vilą! Važiuokit tais keliais 
ir atvažiuosit į vietą, kur 
Jus su šypsena ir nuoširdu
mu sutiks Seselės, draugai 
ir pažįstami. Užtikrinam vi
siems 
ir

vo atsidavimu tikrai maldai 
ir žmonių gerovei.

Parapijiečiai ir apylinki- 
nių parapijų lietuviai gau
siai dalyvavo misijose, kas
dien eidavo prie Šv. Komu
nijos, prašydami taikos pa
sauliui, Tėvynei Lietuvai ir 
gausios palaimos jubiliatui 
klebonui kun. Ig. Kelmeliui.

Misijų metu, per šeštines, 
misijonierius kun. Justinas 
Vaškys neseniai paskirtas 
Amerikos lietuvių tretininkų 
generaliniu vizitatorium, vi
zitavo Švenč. Trejybės lie
tuvių kongregaciją.

Per šeštines kun. Vaškys 
atlaikė tretininkų intencija 
iškilmingas mišias ir pasa
kė pritaikintą pamokslą. Va
kare 7:30 vai. po pamokslo 
visi tretininkai uždegtomis 
žvakėmis atnaujino savo į- 
žadus.

Po iškilmių bažnyčioje, 
parapijos salėj įvyko susi
rinkimas, kuriam 
svečias vizitatorius 
bonas. Susirinkime 
retos kongregacijos
išrinkta nauja kongregaci
jos taryba: pirm. Anelė 
Laukžemienė, sekr. Viktorija 
Remeikienė, pirm, pavad. 
Teresė Balčiūnaitė, naujokių 
mokytoja—Uršulė Strolienė, 
ižd. Elžb. Demskienė.

Naujoji taryba, susidedan
ti iš energingų tretininkių, 
yra pasiryžusi visą kongre
gaciją padaryti viena pa
vyzdingiausių visoje Ameri
koje.

Sekminių dieną tretinin
kės turėjo savo intencija mi
šias. Vizitatorius pasakė 
gražų pamokslą.

Misijos baigėsi 40 vai. at
laidais, kuriuose dalyvavo 
daug žmonių. Apylinkės ku
nigai gausiai atsilankė.

Paterson, N. J.'

sunkius dainos

nuaidėjus aplo- 
pasirodė abitu- 

Lietuvių kalba at

Good Time” — gerą 
linksmą laiką. Lauksime.

Pikniko Rengėjai.

Newark, N. J
Misijos

Gegužės 18 d., švč. Trejy
bės lietuvių parapijos ilgame
čio klebono, kun. Igno Kelme
lio, 25 metų kunigystės jubi
liejui prisiminti, suruoštos iš
kilmingos misijos, kurioms 
vadovavo neseniai iš paverg
tos Lietuvos atvažiavęs Tė
vas Justinas Vaškys, pran
ciškonas.

Dviejų savaičių misijos 
praėjo didžiausiu pasiseki
mu. Jaunas misijonierius 
visus žavėjo savo gražiais 
pamokslais, ir taip pat sa-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
į Greičiausiai taip ii’ įvyko. Tačiau tai jau 
nebesvarbu. Ką jam, Bezickui, dabar rūpi toks 
Stuobrys ar Bitinas? Jis turi savo naguose Taut- 
gėlą, o apie anuos Pomadinas tesirūpina. Bet tas 
Bitinas vis dėlto reikia pašalinti. Bajoraitė Euge
nija turi daug griežto užsispyrimo, ir, varų varoma 
į Bezicko rankas, gali tyčia iškrėsti šposą ir ište
kėti už Bitino. Su Tautgėla bus daug lengviau, ne
gu su jo dukteria. Dėl visa ko būtų geriau, kad 
tas arogantas litvomanas čia nesivalkiotų.

A! štai ir Pomadinas. Vienas, vadinasi, paukš
tis paspruko. —

Taip, Pomadinas buvo vienas. Išlipęs iš vežimo, 
jis pikta, nervinga eisena leidosi per kiemą. Staiga 
pastebėjo Bezicko vežimėlį. A! yra svečių. Bema
tant pakeitė rūsčią veido išraišką linksma, nebojan- 
čia nuotaika. Bešvilpaudamas kažkokį maršą, Po
madinas įėjo į vidų. Bezickas pastebėjo tą staigią 
jo nuotaikos atmainą.

— Koks komedijantas! Jis vėl pastebėjo tą 
gią jo nuotaikos atmainą.

Garsiai gi prabilo:
— Na, sveikutis! Laukiau, laukiau ir akis 

žiūrėjau, o gerbiamojo šeimininko kaip nėr, 
nėr.

— A! turime svečią! — lyg krūptelėjo Poma
dinas, tartum tik dabar Bezicką pastebėjo. — Kaip 
reikalai? Pas mane, tėvuti, blogai. Nieko nepe- 
šiau.

Tais keliais žodžiais Pomadinas visiškai išmušė 
Bezicką iš vėžių. Jis buvo manęs, kad žandaras iš
sisukinės, meluos, lūkuriuos, kad Bezickas pirmas 
išsipasakotų, o dabar vienu mostu viską ragožium 

- apvertė. Bezickas nežinojo, nuo ko bepradėti. Tai
gi, labai atsargiai ėmė kamantinėti. Išsyk apsime
tė ne nesuprantąs, ką Pomadinas nori pasakyti.
, — Kaip tai blogai? Visų pirma, iš kur grįžti?

— Na, panie Bezickij, kam čia apsimesdinėti? 
Kai du gudrūs vyrai ima savo nuomonėmis slaps
tytis, tai išeina gan juokinga situacija. Abudu žino 
norį viens kitą prigauti ir kits kitam gėdisi atvirai

}

štai-

pra- 
taip

kalbėjo 
ir kle- 
peržiū- 

knygos,

Sodalietes
Sodaliečių surengtos Pa

nelės Švenč. stovylos apvai
nikavimo iškilmės gražiau
siai praėjo. Atitinkamą pa
mokslą pasakė kun. Masiu
lis iš Brooklyn, N. Y.

Šventinimas
Šiomis dienomis pašven

tinti naujai įtaisyti bažny
tiniai rūbai. Malonu pažy
mėti, kad parapijiečiai, at- 
jausdami reikalą, vis paau
koja naujiems įtaisymams, 
kad mūsų bažnytėlė gražiau 
atrodytų.

Vaikučiai
Parapijos vaikučių pirma 

Komunija buvo gegužės 30 
dieną. Komuniją ir Sutvir
tinimą priėmė 39 vaikučiai, 
kurių 8 
9 airiai, 
nietis.

Piknikas
Šį sekmadienį, birželio 8 

d., įvyks parapijos metinis 
piknikas - išvažiavimas Sau- 
rusevičiaus darže (Saur’s 
Village Barn), Sqaw Brook 
Road, North Haledon, N. J. 
Pradžia 1 vai. Kviečiami ir 
visi apylinkės lietuviai da
lyvauti drauge su paterso- 
niečiais. Įžanga bus 25c„ 
vaikams dykai.

Sutuoktuvės
Gegužės 31 d. susituokė 

Anelė Matoniutė su Nicholas 
Siebert; Birželio 1 
rijona Packevičiūtė 
tanu Lakavičiu.

Pamaldos
Pamaldos prie Šv. 

Širdies per birželio 
bus trečiadienių ir
dienių vakarais 7:30 vai.

Alvitietis.

džiai pritaikindamas mintis 
kasdieniniam gyvenimui. Ki
tą vakarą pamokslą sakė 
kun. A. Petraitis iš Wor
cester, Mass., Jis šalia nuo
širdžių dorovinių pamokymų 
pakėlė ir Tėvynės Lietuvos 
reikalus. Kaip nuo Ameri
kos lietuvių maršalo, to ir 
buvo tikėtasi.

Paskutinį vakarą mišpa
rus laikė kun. Orvidas, o 
pamokslą pasakė kun. Dr. 
J. Pauliukonis iš Niagara 
Falls.
nos, tėvų marijonų auklėti
nis.
bai gražia suvalkietiška tar
me,
sakiniu visus, o ypač čia au
gusią jaunuomenę, stipriai 
sužavėjo. Ot kur gyvasis 
čia augusiems jaunuoliams 
pamokymas, ypač aukštesnį 
mokslą einantiems! Garbė 
Marianapolio kolegijai ir vi
siems jos vadams.

Jėzaus garbei puota pasi
baigė tarp šv. Cecilijos cho
ro giesmių aidesio, bažny
čios darželio pušelių ošime, 
žiedų kvapsnio glamonėjime.

Ant. Žiemys.

na ir dainuoja tik lieti < 
kai, o jums, močiutės ir * 
vėliai, bus didi garbėj l?

Tai kunigas marijo-

lietuviai, 17 italų, 
4 lenkai ir 1 ukrai-

d.
su

Ma-
An-

Jėzaus 
mėnesį 

penkta-

Savo stipriu balsu, la-

pirmu savo pamokslo

Birželio 8 d. parapijoje 
bus švenčiama bažnyčios ti
tulo, Švč. Trejybės atlaidai, 
per kuriuos pamokslus sa
kys tėvas Justinas Vaškys.

Vakare, po mišparų 7:30 
vai., parapijos salėje kun. 
Vaškys papasakos savo per
gyvenimus iš bolševikų „ro
jaus” Lietuvoje, savo įspū
džius iš Vokietijos, Ispani
jos ir Portugalijos.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šioje įdomioje ir re
toje paskaitoje. G. V.

Ekskursija
Mūsų parapijos metinė lai

vu ekskursija įvyks šį šeš
tadienį, birželio 7 d., Va
žiuosime laivu „Clermont,” 
kuris talpina 3,000 žmonių. 
Laivas išplauks nuo Central 
Railroad pier, galas John
ston Ave., Jersey City 10:45 
vai. rytą. Ekskursija va
žiuos į Playland, Rye Beach, 
N. Y. Bilietai suaugusiems 
$1.25, vaikams 75c. Prie 
laivo prieplaukos galima pri
važiuoti Crosstown arba Cen
tral Avė. autobusais. Pri
važiavimas labai patogus. 
Visi parapijiečiai ir draugai 
maloniai kviečiami dalyvau
ti mūsų parapijos ekskursi
joje. Bilietų galima gauti 
klebonijoje, šįmet važiuosi
me drauge su Bayonnės ir 
Elizabeth lietuvių parapijo- 

skaity-

Gegužės 25 d. paminėta 
Jadvygos ir Jono Kliorikai- 
čių, „Amerikos” skaitytojų, 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktis. Ta proga jų 
intencija atlaikytos mišios 
Terryville, Conn. Po pamal
dų, pas J. Kliorikaičio bro
lį Praną, gąsdino stoties sa
vininką, įvyko jauki puota. 
Dalyvavo per 40 svečių. Bu
vo atsilankęs kun. V. Pui
dokas, Westfield, Mass., par. 
klebonas. Jis pasakė gražią 
kalbą. Iš Brooklyno buvo 
atvykę Žemaičiai ir Banai
tienė.

Visi linkėjo Kliorikaičiams 
gausios, šviesios laimės to
limesniame gyvenime. Ilgiau
sių metų.

Gegužės 24 d. par. | 
ras, vad. A. Stanišaua 
dalyvavo Bridgeporto „l'commack, 
Festival of the Internati 
Institute” programoje. Į • 
rios tautos įdomiai pas ,-0!lse7 įvy- 
dė savo tautiškais sol įkurtos 
ir dainomis. Šįmet ir Ii ^nĮa. 
viai dalyvavo su dairi g Krušins- 
ir šokiais, žaladoniūtė,; . lietuvius 
lauskaitė, Norkevičiūtė, I j 5in?si 
siute, pasipuošusios lieti 
kai, pašoko „Noriu Mi ; 
ir „Suktinį,” o choras ' 
dainavo „Piauti Links i1 
„Pamylėjau Vakar” I 
ciaus). Choro mergaitės 
vo pasipuošiusios liet 
kais drabužiais. Reikia 
pasidžiaugti merginomis J 
rios nesibijo užsidėti 1 
viškų tautiškų drabužių, 
bė tokioms lietuvait 
Manau, kad kitais metai 
tuviai pasirodys dar gau 
Rengimo komisijoje 
p. Baltrušaitis.

Liepos 1 d. jaunų 
karo tarnybai atlikti

Bridgeport, Conn

.(ONSKŪS i brošiūrą apie l
I pači ją Lenki j o.

ežioje Jur- 
: valgykloje

Rėmėsi po- 
Garšvie- 

į 40. Kru- 
iia dieną ve- 
-jo 37 metų 
j nuoširdžiai 
Jro dukre- 
Rietimu, jie

j®, bet pa
ikios ruo-

registruosią 832,000 jau 
lių, kuriems liepos 1 d

mis ir „Amerikos”
tojais iš Brooklyno.

Novena
Jau baigiasi antri 

kai mūsų par&pijtje

Rochester, N

metai, 
nuola

tinė Novena prie Šv. Onos 
sėkmingai vedama. Novenos 
pamaldos įvyksta antradie
niais lietuviškai 7:30, ang
liškai 8:15.

skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

Žydinčiuos vietos parapi
jos soduos papuoštoje sese
lių pranciškiečių gyvomis 
gėlėmis bažnyčioje įvyko 
Karalaičio iš Nazareto puo
ta — 40 valandų atlaidai.

Pirmutinius mišparus gie
dojo kun. Skripka iš Bing- 
hamtono. Savo griausmin
gu balsu domino klausyto
jus. Pamokslą sakė kun. 
Liubauskas iš Utica, vaiz-

Gegužės 25 d. įvyko pri
augančiųjų choro vakaras. 
Jaunųjų choras suvaidino 
„Ir aš nepaisau.” Tikrai ga
lima juos tik paskatinti ir 
toliaus taip gražiai lietu
viškai vailinti. Kurie vaidi
no, gražiai lietuviškai kal
bėjo, lietuviškos dainos pui
kiai skambėjo, visa progra
ma, buvo graži. Žmonių bu
vo, bet turėjo būti daug 
daugiaus; orui sušilus, kiek
vieną traukia į laukus. Per 
visą programą buvo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas.

Visą programą prirengė 
A. Stanišauskas. Salėje pa
sidarbavo: Klimaitis, Nor
kevičius, Boleika, Mikuckis, 
Mockevičius“ ir 
p. Lučinskienė. 
padainavo pora 
publikai patiko.

nenuilstanti 
V. Boleika 
dainų, kas 
Visoms mo

tinėlėms, kurių mergaitės ir 
berniukai programoj dalyva
vo, šoko, dainavo, tikrai yra 
garbė. Ir ateityje nenusi
leiskite; tegul jūsų priau
gantis choras visada vaidi-

prieš tai yra sukakę 2. 
tai amžiaus.

j Krušins- 
įuinės, bea
rė. Atsilan- 
įjiis, Balkū- 
jj, Lekešis, 

ir Mari- 
•jos profeso- 
J, Starkus, 
'pamėlę, ku- 

.Amerikos” 
$as pasakė 
Ė, Garšvienė, 
:iitas Kulbo- 
t) Įrišto sū-

Šių laikų totalitar 
valstybėse įvairiausiais 
dais naikinama katali ^.Montvila, 
Kaip naciai, taip ir k 
nistai turi bendrą idejž 
naikinti katalikų tikyb

Daug brooklyniečių ] 
likų rengiasi važiuoti į 
tinį Eucharistinį Kong 
kuris įvyks birželio 2 
St. Paul, Minn.

Sirziliauskie- 
: bktė) ir ki- 
•Rnišinskams 
iimės. Kru
šai dėkojo

ibiui jaukio- 
i Jokūbaitis 
i viskas būtų 
■ate. Ir val
omas buvo 
ies. Padėka

B. J. Sliawkon as Kulbokie-

Tel. HArrison 6 -1693

(Ašakūnas)
' 1 malonią

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AS

Laisniuotas New Yorl 
ir New Jersey valstyb

310 John Street 
Harrison, N. J.

3 nuopelnus 
iiniame dar-

draugiš- 
Dalyvavęs.

LINKĖSI

smulkiai palieči 
kurion pateko 
dalis, kurią ui 
kai. Leidinio 
dinti keli laišl 
ir Kazakstano, 
kai 
kų.

ištrėmė tū 
Laiškai la 
Jie pasako, 
bolševikaidan 

kijos žmones, 
gimtosios žem 
nuo savųjų.

Skaitydamas 
aiškiai matai ir 
čias bolševikų • 
Lauktina, kad 
nedelsdami iš 
kalboje knygą 
kų siautimą pa 
tuvoje.

A.A. E. VAU

Elena Vainai 
amžiaus, mirė 
Velionė gyveno 
Ave., Bronx, N. 
trečiadienį, bii 
Jono kapinėse, 
Aušros Vartų 
čioj, New Yoi 
vėse patarnavę 
lins - Šalinskas.

Liko vyras i 
nūs Pranciškui 
dukterys Mari; 
brolis Jonas, se 
lionė buvo „An 
tytoja ir artim 
liūdinčiai šeim 
gilios užuojautc

BIRŽELIO A

Birželio pirn 
dienis buvo ga 
mis. Jų buvo 
vių bažnyčiose 
mo par. bažnyc 
kios. Čia susit 
nas Rudaitis su 
menskaite, Iza 
tė su Maximil 
Jonas Podžius 
va Glinskyte, 1 
mas su Mari j; 
ir Antanas S 
Adeline Dragūi

pasisakyti, tarsi čia būtų koks pašalinis liudinin
kas. Tokiais atvejais, kaip kad mudu čia susi
ėjome, geriausiai atvirai pasisakyti. Aš taip ir pa
reiškiau, kad nieko nepcšiau ir tuščiomis grįžtu iš 
Pupkaimio. Gaila ir žodžių aiškinti, ko aš ten 
ieškojau. Aš žinau, kad viską žinai, tik apsimeti 
nežinąs ir nustebęs.

— Vadinasi, tamsta tuomet mane apgaudinčjai, 
sakydamas, kad tik rytoj vyksi Stuobrio ieškoti?

— Ne, duodu garbes žodį, kad ne. Man ta min
tis užėjo tik tamstai išvažiavus. Geriau apsvars
tęs, nusprendžiau, kad pavojinga ilgiau laukti. Čia 
susidarė tokia padėtis, kad reikia veikti skubotai. 
Na, ir vis vien buvo pervėlu. Paukštukas jau buvo 
išlėkęs. Visai nesuprantu, kaip tai galėjo atsitik
ti. Tamsta turi ką žinoti, nes ko gi čia taip greit 
būtum sugrįžęs?

— Gudrus, bjaurybė, — pamanė Bezickas — bus 
sunku su juo bet kokia rolė vaidinti.”

— Ar tai jau būtinai su naujienomis čia turėjau 
atvykti? Na, gal ir turiu kokią žinutę. Bet pa
sakyk, tamsta, kaip tas banditas galėjo pasprukti?

— Nežinau. Neradau, ir tiek. Pagaliau, jis, tur 
būt, visai nebe tas, kurio mes ieškome. Tai kaž
koks nieko nekaltas velniūkštis.

Ir Pomadinas nepaisančiai ranka numojo.
— Nekaltas, sakai?! — šuktelėjo Bezickas.
Staiga susigriebęs susičiaupė, bet Jau buvo per

vėlu. Bezickas kol kas nenorėjo išsiduoti daug 
apie Andrių žinąs. Tačiau tas staigus jo šūksnis ne
praslinko pro Pomadino dėmesį. Jis tuoj prie to 
to prikibo.

— Aha! Vadinasi, tamsta šį tą apie jį žinai.
— Ne! Kodėl? — karštai užprotestavo Bezic

kas. — Aš tik daviau tamstai klausimą, ar jis iš 
tiesų nekaltas.

— Taip tai taip, bet klausimo tonas aiškiai nuro
do, kad tamsta tikrai ką apie jį žinai ir dėlto nuste
bai, man jį nekaltu pavadinus. Ne su manim tam
stai slapukų gūžinėti. Tokius dalykus aš ryte ryju. 
Na, pasakyk atvirai, pone Ksaverai, ką apie jį ži
nai? Kam gi su prieteliu taip neteisingai elgtis? 
Aš atvirai pasisakiau, o tamsta su manim slapu
kauji. Tarp gerų draugų toks žaidimas toli neina. 
Aš vis tiek sužinosiu, kad ir užsispirtumei nesakyti.

— O iš kur sužinosi?
— Ot ir sugavau! Jau tas klausimas parodo, 

kad ką nors žinai.
— Kaip tai parodo? Aš gi tik klausiu, iš kur 

sužinosi?
— Dabar ir gana. Ar čia svarbu, iš kur sužino

siu? Svarbu, kad yra kas sužinoti, o tuo klausimu 
tamsta kaip tik tai ir pareiškei. Cha, cha, cha!

Iš nebūtų daiktų darai 
Teismuose taip nesielgiama.

„Iš kur pas jį tiek gudrumo? Kad jį” ... — ty
lomis sukeikė Bezickas.

Jis pasijuto negudriai išsišokęs. Jis norėjo pa
sinaudoti Pomadino pastaba, kad Andrius tai ne 
tas, kurio ieškoma, vadinasi, visai nesvarbus nu
sikaltėlis, už kurio galvą Pomadinas bereikalingai 
paėmė šimtinę. Taigi, tą šimtinę turėtų grąžin
ti. Dabar gi taip išeina, kad gal dar reikės ir ki
tą šimtinę prikišti, nes Pomadinas prisispyręs įro
dinėja, kad Bezickas žino kažkokį sekretą, kurs 
Andriaus vertę iškels kaip ant mielių. Reikia iš 
to kaip nors išsisukti.

— Na, Ivan Petrovič, tamsta perdaug jau leidi 
savo vaizduotei skrajoti, 
realines išvadas.

— Bet, mano brangus pone Ksaverai, ar gi čia 
koks teismas, ar tardymas? čia tik draugiškas pa
sikalbėjimas. Nenori, nesakyk — piktumo nebus. 
Bet aš tada įsigysiu neišdildomą įspūdį, kad tamsta 
nuo manęs kažką slepi. Tada natūraliai mudviejų 
draugiškumas gerokai atšals, nes nebus jau atviru
mo. Būsime geri pažįstami, susieisime, juokausime, 
bet tai tik dėl paprasčiausio kaimyniško santykia
vimo. Širdys automatiškai viena prieš kitą užsidarys. 
O, žinai, protui su širdžia nesusikalbet. Širdis kvai
la, įsakymų jai neduosi. O kad ir duosi — ne
klausys. Užsidarė ir tiek.

— Kam čia ta pasaka apie širdį — ar aš boba? 
Mudu čia susiėjom ne meilę kits kitam išpažinti, bet 
kalbėti apie svarbų reikalą, kurs abudu lygiai pa
liečia.

— Apie reikalą, tai apie reikalą, — abejingu šal
tumu atsakė Pomadinas, — tegu bus ir taip. Rei
kalas bus labai trumpas. Norėjau uždirbti šimti
nę ant Stuobrio kailio — atvirai tai pasakau. Ką 
gi — nepavyko. Paukštis paspruko, tai ir šimti
nė reikia grąžinti. Ir tuomi viskas bus baigta.

Ir pradėjo raustis kišeniuj, šimtines beieškoda
mas.

Tokios krypties Bezickas nelaukė. Jei Pomadi
nas iš to visko išsitraukia, tai koke šansai jam, 
Bezickui, belieka? Ko vertas jo sekretas, jei žan
daras neduos pagalbos? Taigi, skubiu mostu su
stabdęs Pomadiną, kad neieškotų šimtinės, Bezic
kas sparčiai prabilo:

— Na jau na, Ivan Petrovič! Aš kalbu šaltai 
1 bizniškai, o tamsta jau imi karščiuotis. Rodos, 

nieko tokio nepasakiau, dėl ko galėtum įsižeisti. 
) Bet jeigu iš tiesų įsižeidei, tai labai atsiprašau.
' — Aš nėkiek nesikarščiuoju. Priešingai, elgiuos 
šalčiausiai. Dėlto gal atrodau įsižeidęs, kad at- 

' virai kalbu. Tamsta gal manai, kad aš labai trokš
tu tos šimtinės ir gal dar ne vienos. Taip, aš pini
gus mėgstu, bet nenoriu jų imti neuždirbęs.

a Jono Bal
sį Maspethą 
ta. Dr. J. 
epelio kole- 

žvakės. Tas Stuobrys visai ne politinis nusika 4 ^’s daly
je! jis iš tiesų pabėgo mane pamatęs, tai tik Pamaldo- 
kad manė, jog aš jį noriu areštuoti už vogin Buvo at- 
rios. Gi revoliucijoj jis tiek nusikaltęs, kiek t 
tamsta. Ir dabar įsivaizduok, kad už -tokį k 
dalyką imčiau iš tamstos šimtą rublių! Ir dar 
tamstos? Juk nieko bendra su tuo neturite, 
man būtų gėda į akis tamstai pažvelgti. Ai 
sa, žandaras, bet vis dėlto ne begėdis. I ...

Tą viską Pomadinas išdrožė tokiu nekaltu ve|4,a^. ^en" 
taip įtikinančiai, kad iš tikųjų atrodė, jog jar 
da dėl tos šimtines.

Bezickas nežinojo, ką daryti. Buvo aišku 
žandaras, užginčydamas politinį Andriaus nu 
timą, turi kažkokį tikslą. Bet kokį? Tasai Be 
nerymastavimas nepraspruko pro Pomadino < 
sį. Žandaras aiškiai jautė, kad dabar turi 
rų triupą savo rankose. Bezickas turi kaip | GREITAI P ARDU 
pasisakyti. Jis visiškai prispirtas prie sienos, 
mėgina atsilaikyti.

— Pasakyk man tamsta atvirai, ar niekade padės tuose reikaluos 
buvai manęs, kad Stuobrys dalyvavo revoliuciji

— Taip, aš buvau tai manęs. Vadinasi, net p 4CLTTTT T G 
tame įsitikinęs, bet leidau sau mąstyti apie ^5, !• iuACliULilo 
galimybę. Bet kai apsilankiau į jo namus, pa 
čiau su jo tėvais — jie pasigailėjimo verti pin 
čiai kaimiečiai — tai visi mano įtarimai išsib 
Andriaus, tiesa, neteko matyti, bet iš visų pa 
kinimų, kuriuos jo tėvai man davė, padaria 
melagingą išvadą, kad vaikinas visai niekur J 
bėgo, tik, niekam nieko nesakęs, išėjo į misi 
gal vėl kokio medžio pasivogti. Neturėjau 
jo laukti, taigi, grįžau namo tuščiomis. Prisi] 
siu, kad man net gėda dėl to žygio. Tamstos 
tinė deginte mane degina.

Ir vėl siekė už ančio. Ir vėl Bezickas jį sulail 
„Kur jis čia suka? — galvojo Bezickas. — Te 

tinė ar tik nebus koks kabliukas, ant kurio tūl 
tinę nori susižvejoti? Tai gudri lapė. Bet | 
galima to reikalo taip palikti. Reikia šis tas 
kyti. Koks gi jis mano bendradarbis, jei ne 
kokia padėtis dabar?”

Kiek pamąstęs, Bezickas prabilo:
— Tamsta tiesą pasakei, kad tarp gerų 

turi būti daugiau atvirumo. .
būčiau buvęs atviras, bet laukiau, taip sakant, į 
nio padėties išsivystymo ir norėjau gerokai iš 
ti tamstos nuomonę apie tą Stuobrį. Gi dabai 
tau, kad ir tamsta neesi su manim atviras.

(Bus daugiau)

— Na, na, na! Ir sakaisi neįsižeidęs. O 
ne smulkus pyktis tavo lūpomis kalba?

— Nėkiek. Aš tik matau, kad žaidimas ne\

■Amerikos” į-

IQKLA

«šiomis die- 
® puslapių

JAUNIMO VU

Praeitą seki 
želio 1 d., šv. . 
reiškimo parap 
nimas organizi 
vo pamaldose, 
muniją ir tu 
pusryčius savo 
lėse.

Apreiškimo ] 
gausiai pasiroč 
mišias, kurias 
N. Pakalnis.
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kindamas
n gyvenimui. Ki- 

pamokslą sakė 
etraitis iš Wor- 
;s„ Jis šalia nuo- 
d vinių pamokymų j ras, vai į 
Tėvynės Lietuvos dalyvavo 
<aip nuo Ameri- 
ių maršalo, to ir 
asi. :
į vakarą mišpa- 
kun. Orvidas, o 
pasakė kun. Dr. 
<onis iš Niagara 
i kunigas marijo- 
marijonų auklėti- 

i stipriu balsu, la- 
, suvalkietiška tar- 
u savo pamokslo 
įsus, o ypač Čia au- „Pamylėjau 
inuomenę, stipriai c^aus^ Ofr.

Ot kur gyvasis ”” 
siems jaunuoliams ' 
as, ypač aukštesnį 
einantiems! Garbė 
olio kolegijai irvi- 

5 vadams.
garbei puota pasi- 

?p Šv. Cecilijos cho- 
lių aidesio, bažny- 
želio pušelių ošime, 
apsnio glamonėjime.

Ant Žiemys.

kai, o 
vėliai

Institute" 
rios tautos 
dė savo 
ir dainom^ 
viai dalyvy 
ir šokiais. 
lauskaitė.N 
siute, p ’ 
kai, pašoko

. ir „Suktinį' 
, dainavo

ŽINIOS
BĖ KRUŠINSKUS

s 30 d. Commack, 
land, gražioje Jur- 
ubaičio valgykloje

Lighthouse) įvy- 
jauki puota, kurios 
uvo pagerbti Anta- 
Kazimierą Krušins- 

iuosius lietuvius, 
engimosi ėmėsi po-
bokienė ir Garšvie- 
ių buvo 40. Kru- 

inėję tą dieną ve
gyvenimo 37 metų

y0. tikrai ir nuoširdžiai
. . dgauti. Savo dukre- 

P^id^Inetos kvietimu, jie 
uos nesfljįlžiuoją į savo šei- 
viški}taut^wrus pietus, bet pa- 
bė tokioj faai į kitokios ruo- 
Manau, kadįįj 
tuviai pasJ ,. . v. 
Rengiu. į.vo artlml Krusms-

ištrėmė tūkstančius len- 
Laiškai labai šiurpulin- 
Jie pasako, kokian skur- 
bolševikai įstūmė Len-

brošiūrą apie bolševikų oku
paciją Lenkijoje. Leidinyje 
smulkiai paliečiama vergovė, 
kurion pateko ta Lenkijos 
dalis, kurią užėmė bolševi
kai. Leidinio gale atspaus
dinti keli laiškai iš Sibiro 
ir Kazakstano, kur bolševi
kai 
kų. 
gi
dai!
kijos žmones, išgabentus iš 
gimtosios žemės, atplėštus 
nuo savųjų.

Skaitydamas šį leidinį, 
aiškiai matai ir lietuvių kan
čias bolševikų vergijoje. 
Lauktina, kad ir lietuviai 
nedelsdami išleistų anglų 
kalboje knygą apie bolševi
kų siautimą pavergtoje Lie
tuvoje.

dami, giminės, ben- 
5 žmonės. Atsilan- 
li Pakalnis, Balkū- 
eksiūnas, Lekešis, 
us. Buvo ir Mari- 
kolegijos profeso- 

. Dr. J. Starkus, 
[ir programėlė, ku- 
ovavo „Amerikos” 
lis. Kalbas pasakė 

choras suvaidino j Šių IrihĮunigai, Garšvienė, 
epaisau.” Tikrai ga-valstybėse įė, Ernestas Kulbo- 
os tik paskatinti ir dais naitbšinsko krišto sū- 
taip gražiai lietu- Kaip Mįtulskienė, Montvila, 

gailinti. Kurie vaidi- pistai turi>s, T. Barziliauskie- 
ižiai lietuviškai kai-paikinti b nskų duktė) ir ki- 

. nkėjo Krušinskams 
Daug te !si°s laimės. Kru- 

vo‘grali, 'žmonių ta-IlikU ^irdžiai dėkojo 
t turėjo būti daug ti»i.Mįnetlket4 staigme
na; orui sušilus, kiek-p®3
raukia į laukus. Per St Panl^maėjo labai jankio- 
irogramą buvo kleb. - 
. V. Kazlauskas.

programą prirengė 
nišauskas. Salėje pa
lvo: Klimaitis, Nor
is, Boleika, Mikuckis, 
vičius ir nenuilstanti 
činskienė. V. Boleika 
lavo pora dainų, kas 
:ai patiko. Visoms mo
ms, kurių mergaitės ir 
ikai programoj dalyva-] 
:>ko, dainavo, tikrai yra 
!. Ir ateityje nenusi- 
te; tegul jūsų priau- 
s choras visada vaidi-

A.A. E. VAINAUSKIENE

geport, Conn.

,ės 25 d. įvyko pri- 
ijjų choro vakaras.

Liepos 1 
karo tamp 
registruos! 
lių, kurfen 
prieš taiyn 
tai amžiau

etuviškos dainos pui- 
ambėjo, visa progra-

is; orui sušilus, kiek-[kuris įvyį

 ūmo j e. J okubaitis 
), kad viskas būtų 
1 paruošta. Ir val- 

TelHk.(aįarnavįmas buvo 
los rūšies. Padėka 

D.p|ponioms Kulbokie- 
(įiršvienei, sumaniu- 
guošti šią malonią 

Gffisimenant p. Kru- 
BAILlidelius nuopelnus 

Isuomeniniame dar- 
nuoširdų draugiš- 

Dalyvavęs.

!HI iJO, LANKĖSI

su kun. Jono Bal- 
.ktimi į Maspethą

— Na, na, na! Irsakaiš^kęs kun.^ Dr. J. 
ne smulkus pyktis tavo lūpoĖ

— Nėkiek. Aš tik matau,te 
žvakės. Tas Stuobrys visai e; 
Jei jis iš tiesų pabėgo mane P 
■kad manė, jog aš jį noriu a® 
rios. Gi revoliucijoj jis tiek e 
tamsta. Ir dabar įsivaizduok L-----------------
dalyką imčiau iš tamstoss$'KŲ VEIKLA 
tamstos ? Juk nieko bendra S |.______
man būtų gėda į akis tant- (Informacijų 
sa, žandaras, bet vis dėlto ne '■

Tą viską Pomadinas išdrožė- 
taip įtikinančiai, kad iš tik®

Slarianapolio kole 
esorius. Jis daly 
mingose pamaldo 
trieilėje. Buvo at 
r į „Amerikos” į

Cen-
Yorke šiomis die-
Jido 46 puslapių

Elena Vainauskienė, 50 m. 
amžiaus, mirė birželio 1 d. 
Velionė gyveno 2591 Briggs 
Ave., Bronx, N. Y. Palaidota 
trečiadienį, birž. 4 d. šv. 
Jono kapinėse, po pamaldų 
Aušros Vartų par. bažny
čioj, New Yorke. Laidotu
vėse patarnavo grab. Sha- 
lins - Šalinskas.

Liko vyras Izidorius, sū
nūs Pranciškus ir Jonas, 
dukterys Marijona ir Ona, 
brolis Jonas, sesuo Ona. Ve
lionė buvo ,,Amerikos” skai
tytoja ir artima rėmėja. Jos 
liūdinčiai šeimai reiškiame 
gilios užuojautos.

BIRŽELIO VESTUVĖS

Birželio pirmasis sekma
dienis buvo gausus vedybo
mis. Jų buvo visose lietu
vių bažnyčiose, o Apreiški
mo par. bažnyčioje net pen
kios.-Čia susituokė Gedimi
nas Rudaitis su Alfonija Aš- 
menskaite, Izabelė Mačiuly
tė su Maximilian Pangulu, 
Jonas Podžius su Bronisla
va Glinskyte, Vincas Putri
mas su Marija Belevičiūte 
ir Antanas Samalionis su 
Adeline Dragūnaite.

JAUNIMO VIEŠAS ŽYGIS

Praeitą sekmadienį, bir
želio 1 d., šv. Jurgio ir Ap
reiškimo parapijų CYA jau
nimas organizuotai dalyva
vo pamaldose, priėmė ko
muniją ir turėjo bendrus 
pusryčius savo parapijų sa
lėse.

Apreiškimo par. jaunimas 
gausiai pasirodė per 10 vai. 
mišias, kurias atlaikė kun. 
N. Pakalnis. Beveik visa
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da dėl tos šimtinės.
Bezickas nežinojo, ką darj' 

žandaras, užginčydamas pofc 
timą, turi kažkokį tikslą, 
nerymastavimas nepraspruko e 
sį. žandaras aiškiai jautė, b 
rų triupą savo rankose. 
pasisakyti. Jis visiškai pri^ 
mėgina atsilaikyti.

— Pasakyk man tamsta a 
buvai manęs, kad Stuobrys dG

— Taip, aš buvau tai 
tame įsitikinęs, bet leidau 
galimybę. Bet kai apsilankė J 
čiau su jo tėvais — jie pa#* 
čiai kaimiečiai — tai viri 
Andriaus, tiesa, neteko 
kinimų, kuriuos jo tėvai $ 
melagingą išvadą, kad vaO^ 
bėgo, tik, niekam nieko 
gal vėl kokio medžio pari1^ 
jo laukti, taigi, grįžau na®0;' 
siu, kad man net gėda dėl &" 
tinė deginte mane degina. .

Ir vėl siekė už ančio. Ir'Ų 
„Kur jis čia suka?

tinė ar tik nebus koks kaR 
tinę nori susižvejoti? Tai’ 
galima to reikalo taip pa^< 
kyti. Koks gi jis mano 
kokia padėtis dabar?" jk----------- o------------------ u---------  -----------------

Kiek pamąstęs, Bezickas r r
— Tamsta tiesą pai^l JCS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

turi būti daugiau atviru®0' j Kaip Petraičių Krautuvėse 
būčiau buvęs atviras, bet $ 1PETRAITIENE IR SŪNŪS 
nio padėties išsivystymo11; ___________________ _____________________
ti tamstos nuomonę apie I mo]{eSite už rakandus, o ne už išrėdymą 
tau, kad ir tamsta neesi su -------------------------------- -------------------------------

MUS GERAI PIRKTI
BA GREITAI PARDUOTI 

ios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

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

Tel. Virginia 7-1896

IŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

(DIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
te pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
lalyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

[>dame lengviems išmokėjimams be nuošimčių
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bažnyčia ėjo prie Dievo sta
lo. Tuojau po mišių par. 
salėje įvyko bendri pusry
čiai, kuriems vadovavo Ma
rijona Šulskytė, parodyda
ma savo plačius sugebėjimus. 
Iki šiol ji pažinta kaip ga
bi „Annunciator” bendradar
bė, o šį kartą gražiai pasi
rodė ir kaip sumani pro
gramos vedėja. Svečiais kal
bėtojais buvo rašytoja ponia 
J. Reilly ir kun. Urban 
Nagle, O.P. Programą pa
įvairino savo gražiai pa
dainuotomis dainomis Olga 
Pusnikaitė. Buvo ir viena 
naujienybė — pirmą kartą 
sudainuota CYA daina, tik 
ką parašyta. Užbaigos žodį 
pasakė kun. B. Kruzas.

Šv. Jurgio par. CYA jau
nimo pusryčiuose pagrindi
niais kalbėtojais buvo se
suo pranciškietė Urboną ir 
kun. Garcia, CM. Kun. Gar- 
cia vaizdžiai nurodė^ kokio
se srityse katalikai yra už- 
leidę svarbias pozicijas, ku
rias jie turėtų laimėti. Pa
žymėjo praktiškus apašta
lavimo būdus.

MIRĖ

Gegužės 25 d. mirė Juo
zas šaškauskas, 58 m. am
žiaus, gyv. 73 So. 4th St., 
Brooklyne. Palaidotas geg. 
29 d. Patarnavo grab. J. 
Garšva.

Gegužės 26 d. Roosevelt 
ligoninėj mirė Bruno Dau
girda, 45 m. amžiaus, gyv. 
249 Bedford Ave., Brookly
ne. Palaidotas geg. 29 d. 
šv. Jono kapinėse iš Apreiš
kimo par. bažnyčios. Patar
navo grab. J. Garšva.

Gegužės 26 d. namie, 80-27 
87 Rd., Woodhaven, N. Y., 
mirė 46 m. amžiaus Morta 
Geislerienė Palaidota geg. 
29 d. Liko vyras Leonas, 
sūnūs Leonas ir Gediminas, 
Patarnavo grab. Shalins-Ša- 
linskas.

Geg. 30 d. Kings County 
ligoninėj mirė Edward Mai
lių, 19 m. amžiaus, gyvenęs 
109-46—139th St., Richmond 
Hill, N. Y. Palaidotas birž. 
3 d. šv. Trejybės kapinėse. 
Liko tėvas Aleksandras ir 
motina Ona Mallin - Naujo- 
kaitytė. Patarnavo grab. 
Shalins-šalinskas.

Geg. 27 d. mirė Pranas 
Bukauskas, 62 m. amžiaus, 
gyv. 333 17th St., Brookly
ne. Palaidotas geg. 31 d. šv. 
Jono kapinėse iš šv. Jurgio 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

Vincent John Garlaus-Gar- 
liauskas, 40 m. amžiaus, gy
venęs 87-15 76 St., Wood
haven, N. Y., mirė Kings 
County ligoninėj geg. 29 d. 
Palaidotas birž. 2 d. Švč. 
Trejybės kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios Pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Josephine Casaseli, 71 m. 
amžiaus, gyv. 11-29—122 St., 
Richmond Hill, mirė birž. 1 
d. Palaidota birželio 4 d. 
šv. Jono kapinėse. Patarna
vo grab. J. Garšva.

A.A. M. A ASAUSKIENĖ

Birželio 1 d. Greenpoint li
goninėj mirė Marijona Va- 
sauskienė, 41 m. amžiaus. 
Gyveno 372 Hooper Street, 
Brooklyne. Palaidota birž. 5 
d. švč. Trejybės kapinėse iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios.

Liko dukterys: Rose Mary 
ir Rita, seserys Ona ir Ma
tilda ir brolis Vincas. Ve
lionės vyras mirė prieš pus
antrų metų. Patarnavo grab. 
Steponas Aramiskis.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių New York - New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas įvyko gegužės 25 d. 
Linden, N. J. Maldą sukal-

AMERIKA

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas 
------- *-------

Šią savaitę aukojo:

Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass.................................. 20.00
Kun. J. Kinta, Paterson, N. J......................................... —- 15.00
Kun. J. A. Paškauskas, Chicago, Ill.................................. 10.00
Kun. G. M. Česna, Sioux City, Iowa.................................. 5.00
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y........................................ 5.00
K. Sinkevičienė, Maspeth, N. Y......................................... 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
t

Izabelė ir Vladas Diliai, nuoširdūs lietuviai, gyv. East 
Orange, N. J. Birželio 4 d. Iz. ir VI. Diliai sulaukė ve
dybinio gyvenimo 25 metų sukakties, kurią jų draugai 
ir gerbėjai atžymėjo vienu mėnesiu anksčiau, sureng
dami iškilmingą vakarienę. Diliai yra širdingi lietu
viškos veiklos rėmėjai, lietuviškos spaudos bičiuliai, 
„Amerikos” skaitytojai. Sveikindami ponus Dilius jų 
brangios sukakties proga, linkime jiems šviesiausios 
laimės ir nenykstančio džiaugsmo ateities dienose.

bėjo apskrities dvasios va
das kun. M. Kemėžis. Va
dovavo apskr. pirm. V. Kru
zas. Dalyvavo septynių kuo
pų atstovai — Great Neck, 
Harrison - Kearny, Linden, 
Newark, Jersey City, Eliza
beth ir Bronx.

Metinis apskrities piknikas 
bus liepos 6 d. Patrylow’s 
darže, Kenilworth, N. J. Bus 
jame įvairių žaidimų, lenk
tynių ir t.t. Bilietus platina 
visos kuopos.

Nutarta ateityje kasmet 
apdovanoti kdu veikliausius 
apskrities narius — merginą 
ir vaikiną, šiame posėdyje 
keliolika narių pakelti į tre
čią laipsnį. Apeigoms va
dovavo kun. M. Kemežis ir 
Juozas Bulevičius. Pakelti 
šie nariai: Harrisono-Kearny 
kuopos — Ona Klimaitė, Mil- 
dreda Šilkaitytė, Jonas Vil
kelis, Al. šmigelskytė, N. 
Mockiūtė ir Ona Kudirkaitė; 
Newarko — O. Barkauskaitė, 
Vytautas ir Teodoras Bar
kauskai, J. Grimas, J. Mont- 
vidas ir Pranė Bernotaitė; 
Elizabetho — Al. Vaičius.

Sekantis suvažiavimas bus 
Jersey City.

Mar. Rusaitė.

Montreal, Canada

UOLIAI PLATINA

Nuoširdus „Amerikos” 
skaitytojas S. Mikaliūnas, 
gyv. Brooklyne, atsilankęs į 
„Amerikos” administraciją, 
sumokėjo $1.00 už Lietuvių 
Dienos laimėjimų knygutę 
ir dar dvi pasiėmė, žadėda
mas ir tas išparduoti. Ry
tojaus dieną atvykęs, p. Mi
kaliūnas jau nebeturėjo nė 
tų dviejų — išplatino ir jas. 
Jis pasiėmė dar daugiau 
knygučių.

Uoliam rėmėjui p. Mikaliū- 
nui, nuoširdžiai dėkojame 
už talką.

NAUJA DAINA

Ką tik atspausta „Šviesi 
Saulutė,” nauja daina. Pa
rašė ir išleido J. P. žemai
taitis. Daina lengva ir sma
gi mišriam chorui dainuoti. 
Balsuose daug įvairumų. 3 
puslapių kūrinėlis kaštuoja 
6 centai. Kreiptis: J. Že
maitaitis, 1883 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno policija krei
piasi į visas motinas, kad 
jos savo vaikų prie atvirų 
langų nepaliktų be priežiū
ros.

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”

K. L. Tarybos piknikas
Kanados Lietuvių Taryba 

birželio 8 d. 1 vai. popiet 
rengia Ville-Lasalle piniką. 
Atšilus orui ir gamtai pa
sipuošus vasaros rūbais, kas 
gali būti malonesnio, kaip 
žaliuojančios gamtos prie
globstyje praleisti laiką? Vi
sas K. L. Tarybos parengi
mų pelnas skiriamas Lietu
vos vadavimo reikalams. At
silankydami piknikai!, tu
rėsite ir sau malonumo ir 
paremsite Lietuvos nepri
klausomybės sąjūdį.

Kviečiama montrealiečius 
gausiai piknike dalyvauti.

Lietuvos užgrobimo 
minėjimas

Ville-Lasalle birželio 15 d. 
K. L. Taryba rengia antrą, 
tačiau nepaprastą — masinį 
pikniką, skiriamą liūdnai me
tinei sukakčiai paminėti, to
dėl bus surengta tai dienai 
pritaikinta programa.

Iš Jungt. Am. Valstybių 
atvyksta vienas žymus kal
bėtojas, kuris pasakys reikš
mingą kalbą, liečiančią Lie
tuvos tragediją ir mūsų pa
reigas skausmo ir ašarų 
klane paskandinta j ai tėvy
nei. Be to, V. Klubo cho
ras ir pavieniai dainininkai 
užpildys meninę dalį ati
tinkamomis dainomis.

Verguvės grandiniais su
kaustytų brolių, sesių su
kruvintos širdys ir tylios 
ašarotos akys nuolatos kryp
sta į mus, maldaudamos už
tarimo ir pagalbos. Todėl 
nepalikime šaltais bejaus
miais, išgirskime jų tylų 
maldavimą ir darykime ką 
galim. Ta didžiojo tautos 
gedulo diena (15 birž.) te
būna mums susikaupimo ir 
nepalaužiamo p a s i r yžimo 
tautos darbui diena! Nors 
jautrus lietuvis tėvynės ge
dulą nuolatos širdyje nešio
ja, tačiau vien sielvartavi
mas nieko gero nepriduos. 
Reikia daugiau vieningo ir 
darnaus tautinio darbo!

Visa lietuviška Montrealo 
visuomenė kviečiama į tą 
masinį pikniką atsilankyti, 
išklausyti įdomios prakalbos 
ir tautos gedulo dieną tin
kamai atžymėti.

Tarybos narys S. P.

Baltimore, Md.

čioje apkrikštytų būrys bu
vo sutvirtinti katedroje.

— Arkivyskupo labdary
bės darbų rėmėjų kvota mū
sų parapijoje jau baigiama. 
Kaip pranešė kun. Dr. Men- 
delis, trūksta tik 12 narių. 
Nei nepasijutau, kaip pa
spaudžiau kunigui ranką. 
Narių užrašinėtojai dirbo vi
są savaitę, pavargo nuo kait
ros, bet — daug nuveikė.

— Stefanija šilanskienė, 
po sunkaus parapijiečių, lan
kymo darbo, vyko autobu
su į Harrisburgą, kur at
lankė savo kaimynę seserį 
vienuolę Mary Louis (Kara
liūtę). Bet kelionėje dar 
daugiau suvargo. Stotyse ir 
autobuse pilna žmonių, ypač 
daug kareivėlių vyko.

— Birželio 7 d. parapijie
čių išvažiavimas į Washing- 
toną, kur bus lankomas pran
ciškonų vienuolynas. Bažny
čioje bus lietuviškos pamal
dos, einami Kryžiaus keliai, 
aplankytos katakombos.

— Birželio 13 d. bus mo
kyklos užbaigimo iškilmės. 
Ta proga įdomus vaidinimas, 
vaikučiai išpildys lietuviškų 
katalikų laikraščių drilių; 
dalyvaus ir „Amerika.” Vai
kučiai parodys įvairiausių 
įdomumų.

— Per visą gegužės saus
metį tik gegužės 29 d. ge
rai palijo; geg. 30 d. oras 
atvėso. J. K.

GYNIMOSI PRAMONE DAR 
NESKUBI

Washington. — Gegužės 28 
d. sukako vieneri metai, kai 
įsteigta šalies gynimuisi rei
kalingų daiktų gamybos į- 
staiga, kuriai rūpėjo padi
dinti pramonę (gamybą). 
Per šiuos metus įsteigta 1,- 
625 naujos dirbtuvės, ku
rioms išleista 2 bil. 840 mil. 
dolerių. Pramonės įstaigoms 
įvairių užsakymų pavesta 
už 15 bil. 200 mil. dolerių. 
Tačiau nusiskųsta, kad dirb
tuvės nepajėgė pageidauja
mu laiku visų pavestų dar
bų atlikti.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, AVINES & 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 Taw 
at 8008 — 18 Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BIG GIANT, INC.
8008 — IS^Avc., Brook bn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licepse No. 
EB 3059 has been issued to the under- 
■'igncd to sell beer, at retail 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 12319 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., Prooiclyn, N. Y.

New Yorko mieste pienas 
pabrango 1 centu kvortai.

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 1109-11 — 14tb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings.

SAM BORNSTEIN ______
4109-11 — 14th Ave., Brooklyn, N- Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

— Sekminių šventė gra
žiai atšvęsta. Daug atsiver
tėlių priėmė Sutvirtinimo sa
kramentą. Ir mūsų bažny-

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.

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

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

------------------------------------ -—--

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— 8150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.
- •K

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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Laivu Išvažiavimas
Į RYE BEACH PLAYLAND, N. Y.

■ė* ’

Šeštad., Birželio-June 7 d., 1941 I
h . . . v. . v . . • BVisi Kviečiami Ruoštis Dalyvauti
H ' i!

Didžiulis, puošnus „CLERMONT” laivas, vėl šiemet paims Brooklyno lietuvius 
i- iš Metropolitan uosto. ;;

į Išvažiavimą iš Brooklyno ruošia “A M E R IK A”
i; Į Į

Važiuosime drauge su Elizabetho, Jersey City ir Bayonnes lietuviais. 1940 
m. išvažiavimo dalyviai puikiai prisimena malonią kelionę ir draugiškus New 
Jersey lietuvius. Šiemet išvažiavimas bus dar smagesnis! !!

I" i"i

Laivas išplauks 11 vai. rytą.

Bilietai: suaugusiems į abipusi $1.00 — Vaikams 50c.

kaip visados, 8 vai. Mišių 
metu. Bet šį kartą bendra 
Komunija bus 11 vai. per 
primicijų šv. Mišias, kurias 
laikys kun. T. čižauskas, 
buvęs mūsų draugijos sek
retorius. Primicijantui būtų 
labai malonu, jei mūsų drau
gija dalyvautų jo pirmose 
šv. Mišiose ir priimtų ko
muniją. iš jo rankų.

Visi šv. Vardo draugijos 
nariai prašomi susirinkti 
10:30 vai. par. salėje iš kur 
eisim pasitikti gerbiamą mū
sų primicijantą, o paskui 
drauge eisime į bažnyčią.

Draugijos Valdyba.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-91 
VALANDOS:

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

šventadieniais suslta

KUN. TOMAS J.
ČIŽAUSKAS

AUKA LIETUVIŲ DIENAI

KUN. J. BALKŪNO SUKAKTIES ŠVENTE
Gegužės 29 d. sukako ly

giai penkiolika metų, kai 
kun. Jonas Balkūnas įšven
tintas kunigu, ši sukaktis 
Maspethe tinkamai, -gražiai, 
reikšmingai atžymėta. Pir
miausia ją atžymėjo pats 
kun. J. Balkūnas, geg. 29 
d. 10 vai. rytą atlaikyda
mas iškilmingas mišias. Iš 
klebonijos jis atlydėtas gra
žaus būrio parapijos vaiku
čių, įspūdingai tai dienai 
pasipuošusių. Per mišias jam 
dijakonu buvo kun. Juozas 
Aleksiūnas, Angelų Kara
lienės par. klebonas, subdija- 
konu — kun. Dr. Juozas 
Vaškas, MIC., naujasis Ma- 
rianapolio kolegijos rekto
rius. Giedojo vaikų choras. 
Bažnyčioje buvo daug mas- 
pethiečių ir iš kitų vietų 
lietuvių. Tą dieną sukak
tuvininko pasveikinti buvo 
atvykę 28 kunigai.

Birželio 1 d. Klasčiaus sa
lėje, Maspethe, sukaktuvi
ninkas pagerbtas iškilminga 
vakariene, kurion atsilankė 
arti 600 asmenų. Kun. J. 
Balkūnas nuoširdžiai sutik
tas. Jis atvyko drauge su 
savo tėveliais ir abiem se
serims. Programą pradėjo 
rengimo komiteto pirm. kun. 
Pijus Lekešis, pasveikinda
mas sukaktuvininką ir jo 
pagerbti gausiai susirinku
sius. Programos vedėju pa
kviestas kun. Jonas Karta- 
vičius. Maspetho par. cho
ras, muz. A. Vismino vado
vybėje, sudainavo sveikinan
čias dainas.

Sveikinimo kalbų buvo 
trys, kurias pasakė Apreiš
kimo par. klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis, Eliza
betho par. klebonas kun. 
Juozas Simonaitis ir „Ame
rikos” redaktorius Juozas B. 
Laučka. Kalbose suminėti 
kun. J. Balkūno nuopelnai 
įvairiose srityse.

Kun. N. Pakalnis pabrėžė, 
kad kun. J. Balkūnas savo 
nepaprasta energija ir di
džiuoju veiklumu pasižymi 
visuose darbuose; jis visu 
šimtu nuošimčiu pasižymi

ir tiesioginiame parapijos 
darbe, ir 100 nuoš. visuome
niniame tautiniame darbe. 
Jis geriausias pavyzdys jau
nesniajai kartai, kaip reikia 
dirbti. Kun. Balkūnas savo 
talentų neužkasė. Visiems 
tinka pasekti kun. J. Bal- 
kūną, jo darbus.

Kun. J. Simonaitis kalbė
jo kaip Kunigų Vienybės 
Rytų Provincijos pirminin
kas. Vaizdžiai pažymėjo, kad 
kun. Balkūnas ne tik Mas- 
pethui priklauso, kad jo veik- 
la, jo asmenybė pasiekia to
li', visas lietuvių kolonijas. 
Šios apylinkės kunigų var
du jis įteikė kun. J. Balkū- 
nui vertingą dovaną - rašo
mąją mašinėlę, linkėdamas 
nepasitraukti iš spaudos dar
bo.

Dainų programoje buvo 
malonių įvairumų. Atskirai 
pasirodė solistai M. Žemai
tytė (Bitter) ir Kazys Hof
manas. Abu solistai šį va
karą buvo visoje aukštumo
je. Duetą dainavo S. Ged
vilaitė ir J. Januškaitė. Dai
nose „Karvelėli mėlynasis” 
ir „Vakarinė daina” solistės 
dalį vykusiai atliko M. Že
maitytė. Mišrus choras, muz. 
Vismino vadovaujamas, ar 
tik ne geriausiai pasirodė 
šį vakarą ir savo gausumu, 
ir dainavimo darnumu.

Labai maloni staigmena 
visiems buvo moksleivių pa
sirodymas, kurį paruošė se
selės pranciškietės. Įdomiau
sia buvo, kai p atys mažieji 
deklamavo, šoko ir dainavo. 
Vidurinių mokyklų mokslei
vių vardu sveikino O. Pet
rulytė. Jauniesiems akom
panavo O. Nedzinskaitė.

Programos vedėjas prane
šė, kad iš draugijų ir at
skirų asmenų dovanų nu
pirkta klebonui kun. J. Bal- 
kūnui visų bendra dovana 
—naujas automobilius (Olds
mobile Eight Hydra - Ma
fic).

Kun. J. Balkūnas savo 
kalboje nuoširdžiai dėkojo 
draugijoms, vakarienės da- 

llyviams ir visiems, visiems,

prisidėjusiems, kad jo su
kaktis būtų atžymėta. Pa
reiškė, kad šios iškilmės 
yra ne jo, bet Maspetho 
gerųjų parapijiečių šventė, 
nes tik jų gerumas, ben
dradarbiavimas ir susiklau
symas leido padaryti tai, 
kas šiandie Maspethe yra 
atlikta, šiandie Maspetho 
parapijos nuosavybė siekia 
per 200,000 dol., o svarbiau
sia, — parapijoje gražiausia 
dvasia. Atvirai pareiškė sa
vo nuoširdų norą būti tarp 
maspethiečių ko ilgiausiai. 
Pareiškė savo pasitenkinimą, 
kad Dievo pašauktas būti 
kunigu, nes būdamas kuni
gu gali būti arčiausia žmo
nių ir tuo būdu turi ge
riausias sąlygas tarnauti 
Dievui ir savo tautai. Reiš
kė džiaugsmą galėjęs prisi
dėti ir „Amerikos” įsteigi
me. Kiekvieną „Amerikos” 
numerį atidžiai sekąs ir gi
liai rūpinąsis, kad „Ameri
ka” aukštai ir plačiai le
kiotų, kaip tas karvelėlis, 
nešdamas lietuviams svar
bias žinias, meilę ir tiesą. 
Dėkojo visiems už dovaną, 
giliai įvertindamas ir savo 
darbščiųjų vikarų, kun. Le- 
kešio ir kun. Kartavičiaus, 
pastangas. Žadėjo, kiek tik 
Dievas duos jam jėgų, ir 
toliau uoliai dirbti parapi
joje ir lietuvių tautiniame 
darbe.

Po vakarienės įvyko pa
silinksminimas — šokiai. Čia 
susirinko daugiau jaunimo 
ir visa minėjimo programa 
užbaigta smagiausioje nuo
taikoje.

Maspetho Žinios

Alf. Stankus, vienas nuo
širdžiausių „Amerikos” rė
mėjų, Bronx, N. Y. ne tik 
kad pasiskubino atsilyginti 
$1.00 už Lietuvių 
laimėjimų knygutę, 
ir paaukojo $5.00 
Dienos reikalams, 
tikrintų tos dienos 
sisekimą. Tariame
ačiū už gražią auką. Tiki
me, kad, turint daugiau to
kių geraširdžių rėmėjų, Lie
tuvių Dienos sėkmingumas 
bus užtikrintas.

Dienos 
bet dar 
Lietuvių 
kad už- 
gerą pa- 
širdingą

i

LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučernėse ir grocernese

MAISTAS BRAND HAM

— Šiemet 26 vaikai pri
ėmė pirmąją šv. Komuniją 
gegužės 30 dieną.

— Šv. Onos Sodalicija ki
tiems metams išsirinko tą 
pačią valdybą (Mrs. O. Brady 
pirmininkė). Draugija mi
nės savo metinę šv. Onos 
šventę liepos 27 d. pamal
domis ir pusryčiais.

— Altoriaus draugija sa
vo išvažiavime Fort Salon- 
goj birž. 15 d. turės laimė
jimus.

— „Here comes Charlie” 
Maspethe bus rodoma birž. 
27 d. par. salėje.

— Parapijos mokyklos už- 
baigtuvės kitą savaitę. Se
selės vasarai išvažiuos į 
Pittsburghą.

Brooklyne jie gyve- 
per 30 metų, šalia 
kunigo, jie turi dar 
Teresę ir sūnų Al-

T. Čižauskas pra-

Š. m. birželio 7 d., šešta
dienį, šv. Jokūbo pro-kate- 
droje, J. E. vyskupas Thomas 
E. Molloy įšventina grupę 
dijakonu kunigais, kurių tar
pe ir vienas lietuvis — To
mas J. Čižauskas.

Jaunasis kunigas gimė 
1916 m. liepos 11 d. Brook
lyne. Jo tėvai — Tomas Či
žauskas ir Teofilė Obelieny- 
tė. Jo tėvas kilęs iš Šiau- 
diniškių kaimo, Alvito pa
rapijos; motina iš Jedego- 
nių kaimo, Zapyškio para
pijos, 
na jau 
sūnaus 
dukrelę 
bertą.

Kun.
džios mokyklą baigė savo 
gimtinės parapijos ribose — 
lietuvišką Apreiškimo par. 
mokyklą, seselių domininko- 
nių vedamą. Šią mokyklą 
jis lankė septynerius metus; 
baigė ją 1929 m. Iš čia 
stojo į šv. Jono aukštesnę 
mokyklą, kurią baigė 1932 
m. Katedros kolegiją lankė 
1932-35 m., o 1935 m. ru
denį įstojo į Nekalto Prasi
dėjimo kunigų seminariją, 
kurią šiemet -sėkmingai bai
gė.

Kun. T. Čižauskas, būda
mas klieriku, labai artimai 
sekė lietuvišką spaudą. Jo 
straipsniais džiaugėsi „Ame
rika.” Neseniai spausdinti 
jo straipsniai apie mažiau 
žinomus didvyrius Lietuvoje 
sukėlė didelio susidomėjimo. 
Bendradarbiavo jis ir sese
lių kazimieriečių šv. Kazi
miero akademijos žurnale „š. 
K. Akademijos Aaidai.” Jis 
puikiai vartoja lietuvių kal
bą, kurią jis mėgsta, kurią 
jis giliai studijuoja.

Jaunojo kunigo primicijos 
įvyks šį sekmadienį, birže
lio 8 d., Apreiškimo par. 
bažnyčioje, 11 vai. rytą. Ar- 
kikunigu bus kun. N. Pa
kalnis, dijakonu — kun. J. 
Aleksiūnas, subdijakonu — 
kun. V. Masiulis, o pamoks
lą sakys kun. J. Balkūnas.

Sveikindami naująjį kuni
gą, iš širdies linkime jam 
gražiausio pasisekimo Kris
taus Vynyne, kuriam jis pa
siaukojo, kuriam jis pasi
ruošė. Taip pat sveikiname 
jo laimingus tėvelius, arti
mus „Amerikos” bačiulius, 
sulaukusius savo sūnaus prie 
Dievo altoriaus.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija turėtų būti 
šį sekmadienį, birželio 8 d.,

DĖMESIO CHORISTAMS!

Šv. Jurgio, Maspetho ir 
Angelų Karalienės parapijų 
choristai prašomi būtinai 
atsilankyti į labai svarbias 
chorų praktikas šį penkta
dienį, birželio 6 d. 8 vai. 
vak., Angelų Karalienės par. 
salėje. Gausus atsilankymas 
svarbus. Nepamirškite! Jau 
laikas gerai ruoštis New 
Yorko Apylinkės Lietuvių 
Dienai.

Parapija
Šį sekmadienį 9 vai. Mi

šių metu šv. Vardo draugi
jos nariai eis prie Komuni
jos. Visi nariai ir parapijos 
vyrai prašomi dalyvauti 
drauge. Tuoj po 9 vai. mi
šių par. salėje svarbus su
sirinkimas. Dalyvaukite vi
si nariai ir norintieji prisi
rašyti ateikite.

Birželio mėnesį kiekvieną 
penktadienio vakarą, 7:30 
vai., mūsų bažnyčioje bus 
pamaldos prie Švč. Jėzaus 
Širdies. Bus palaiminimas 
ir kryžiaus relikvijų pager
bimas.

Kai kurios mūsų parapi
jos draugijos vasaros me
tui sulaiko savo veikimą ke
liems mėnesiams. Susirin
kimų nelaikys; tik labai 
svarbiam reikalui atėjus, 
bus šaukiami susirinkimai.

SUNKIAI SUŽEISTAS

Praeitą savaitę automobi
lio nelaimėje sunkiai su
žeistas atsargos kapitonas 
Petras Jurgėla. Suteikus li
goninėje pirmą pagalbą, kap. 
Jurgėla pervežtas į namus, 
kur gydosi brolio gydytojo 
rūpestingoje priežiūroje. Jam 
įlaužti keli šonkauliai, suža
lotas kaklas, krūtinė. Tiki
masi, kad sužeistasis sėk
mingai pasveiks.

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

Tel. EVergreen 7 - I
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1' — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Ijtoji-vie- 
i lietu- 
■ ?, Prieš 
J įtempta 
I griausiu 
lybės kai- 
Wausomy- 
lietusi ir 
"įdomybės 
l'įtemdin-

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. REctor 2-2785

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.

AMERIKOS LIETUV
LIKŲ VISOMENI 
KULTŪRINIO GY 

SAVAITRAS"

EINA KAS PENKr

Entered as Second-Class
Office at Brooklyn, N. "5

MASKVA 1
Bernas. — Iš ok 

Lietuvos gauta 
sovietinių įstaigų 
ciją. Prie kiekvr 
gos veikia vadina 
skyrius, kurio ž 
valdininkų ir tarn 
ėmimas į tarnyb; 
dimas iš tarnyb 
taisyklė, su laba 
mis išimtimis, ka 
viršininkais yra z 
bes tarnautojai.

Iš visiškai tik

.1 i paverg
iu giliai 
I. grūdin- 

219 So. 4th Street, Brooklyn, I
(Williamsburgh Bridge Plaza) !■ ueiuvl 

____________________ Innins pa- 
įs skurdžią

:iisiteiks. patirta, kad Liet 
nenustos

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS ĮįiLie- 
įjs dirbs, 

.-laimės!
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,

51 visiškai 
į*. I jos 

Brooklyn, l^1 
=^====^3 :-a santy- 
------------- - įtybių dip-

LAIVAS IŠEINA! VISI VAŽIUOJC^ 
jtjkaimy- 
;iia pajuŠį šeštadienį, birželio 7 d., 

iš Metropolitan uosto, Broo
klyne, 11 vai. rytą, išplauks 
didžiulis „CLERMONT” lai
vas, kuriuo į Playland, Rye, 
N. Y., važiuos „Amerikos” 
ekskursijos dalyviai. Laivu 
važiuoja Elizabetho, Jersey 
City ir Bayonnės lietuviai. 
Laive parūpinta gražiausia 
tvarka. Šeimininkės turi pa- 
ruošusios geriausių, skaniau
sių valgių. Šeimininkai ap
rūpins tinkamais gėrimais. 
Niekam neteks išalkti ar 
ištrokšti — tuomi iš anksto 
tinkamai pasirūpinta.

Šis pranešimas yra pasku-

mcrikos” skaitytojams ir jų 
draugams. Pasinaudokite šia 
nepaprasta proga. Šią va
sarą vargu ar daugiau bus 
tokių smagių lietuvių išva
žiavimų, tad nepraleiskite 
progos. Kurie tik manot 
važiuoti, malonėkit pakvies
ti ir savo pažįstamus. Ko 
daugiau iš Brooklyno bus, 
tuo linksmiau ir smagiau 
kelionėje jausimės. New Jer
sey lietuviai laukia gausaus 
būrio iš Brooklyno ir apy
linkės.

Tad iki pasimatymo! Vi
si susitikime Metropolitan 
uoste, šį šeštadienį, birželio 
7 d., 11 vai vai. rytą. Ne
svarbu koks oras bus, vis- 
tiek važiuosime! Visiems 
bus džiugu išgirsti galingą 
pranešimą: „Clermont” lai
vas išeina. Visi važiuojame!

JAUNŲJŲ DRAMA

Birželio 10 ir 11 d.d., 8:30 
vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje, CYA dramos grupė 
vaidins trijų veiksmų dra
mą ,,Night Must Fall.” Bi
lietai iš anksto 40c., prie 
durų — 50c. Vaidinimą ly
dės įdomi muzika. Visiems 
verta pamatyti jaunimo su
gebėjimus. Vaidinimui va
dovauja K. Marma.

„Clermont” laivas, 
kuriuo šeštadienį, 
birželio 7 d., 11 vai. 
ryto, iš Metropoli
tan uosto, Brookly
ne, išvyks „Ameri
kos” išvažiavimo 
dalyviai. „Ameri
kos” skaitytojai e- 
sat kviečiami pasi
naudoti šia nepa
prasta proga.

MOTERŲ SUVAŽIA

Moterų Sąjungos N Wk>i nau‘ 
ko - New Jersey ap & teror$> 
priešseiminis suvaž 3 gandus, 
bus sekmadienį, bir akai Lįe- 
d., 2 vai. popiet, C1 
rose salėje, 800 Rose 
Linden, N. J. r

Kelrodis toks: 
traukiniu į Lindeną, q2vo šeima 
tobusą nr. 
Elizabethą. 
priveš prie

vikų partijos ce 
tetas su komis? 
yra išleidęs slap 
ciją valstybinių į 
rų skyrių viršini: 
valdininkais į įs 
mon eilėn būtų 
mi žydai, o antr 
lenkai. Tuo tari 
laikomi bolševik 
mui nepatikimais 
sakingas vietas ] 
i būti priimami 
nūs jų visišku 
okupantams.

Tokiomis aplin 
nuostabu, kad c 
Lietuvos vųlstyl 
gose ( privatini

jį gandus,

s tik gy-

36, kurs
Šis au

pat salės
S. Subair po to

MARIANAI
Thompson, Co 

lio 8 d. Mari? 
legijoje pamini 
amerikiečių auk 
lo įstaigos 15 : 
tis. Iškilmingas 
virame ore atl; 
Kasakaitis, Pi 
lietuvių kleboną 
tą pamokslą 
Dr. K. Matui 
netrukus išvyks 
ną. Po mišių 
Marianapolio , 
lege” vėliava, 
apeigas atliko 
sakaitis, o vėl 
buvo Julija 
Brocktono ase 
zas B. Laučka 

Popiet įvyk( 
mokslo metų 
tas, kuriam v 
gijos rektorius 
Navickas, M.l 
trijų rūšių dų 
gusiems vidui 
(High School) 
žo kolegijos ] 
College) ir ko 
rijentų atstos 
spūdingas kalt 
įteikė kun. . 
Rektorius pa 
niams labai i 
tą kalbą, kv 
pasilikti ištil 
napolio dėsnis 

Bakalauro 
įi Valst7-lJuozas KaJec] 
’emato tiro-

Lietuvos ir 
n Šveicari- 
□ svarbu

■■g letuvai iš- 
IŠNUOMOJAM itei asme' 

KAMBARIAI a-
Išnuomojami 6 kai - 

su centraliniu apšild 
visais patogiais įren 
267 Sumpter St., Br 
N. Y., vienas bloką 
Wilson Ave. gatvekar 
na prieinama.

spaudoje 
iš lietuvių 

□ apie ne- 
i patikrinti 
visiška kal-

įkištai vei
sto ir ko- 

•’■imiausiems
RESTORANAS - B
Biznio ir dirbtuvių 

kėje. Gera vieta. Pa & pasima- 
našlė, verčiama ligos, 
tis:

Catherine Zanko
329 Kent Avenu

Brooklyn, N
(Tel. EVergreen 4-946<

nždarytai-

si pasako, 
slankė Dr. 
Dr. K. Gri-
^onas, Pr.

Z. Toliu-
IŠNUOMOJAMj pulk.

Misteris J.
Ut. Kokio I, t
Wtai kari-

• v.- > ūkininku, priziur v. . ,.7’ t. «suimti?

šešių šeimynų name 
viais apgyventame, iši 
jami 5 kambariai. Re 
gas....................... ..
kurs gyventų šiame y1“““1-

1354 Willoughby Al * John 
Brooklyn, J talerlkos

lietuvis

'■Mžęs John

Gijoje, Ai-
spaudai

■Įdomią pa-
JOSEPH VASTUNJ^jo, kadi
REAL ESTATE INSURA

and LIFE INSLRANC
Mortgages Loaned and Bo i '
496 Grand St, Brooklyn, Pd°dU"

e--------------
Telephone
EV 7 - 1670 VI 7

S

r

Residence:
87-34 90th St., Woodhaven,

HAvemeyer 8 - 02 
R A L PH K R U -j l . .._ J ir vertini-FOTOGRAFĖM drą-

65 - 23 GRAND AVEN
Maspeth, N. Y.

tuvos Pasiun 
ne patarėjas, 

(/iktatūroslWashinStone' 
tuvius jaunuo 

«i. kad pa- kad intele 
■ amerikiečių ba bus labai 

lėpsta tik- teigusiai I 
11 1 Sveikinimo

kė kun. Dr. 
čius, kun. J 
J. B. Laučk;

Studentai, 
“i ir Asso 
(laipsnius, p?

knisi- 
sąjungose, 

apsau- 
darbams. r0.

jimas nu-pLIETUVIŠKAS .--- — VrVlo
RESTORANE rius. Jiems

BAR & GRILL (kun. Dr. K.
Gaminam valgius ameį 
niško ir lietuviško štilį į if.iu- • Į i 
čia taip pat galima g. aU]a
Amerikos išdirbimo ir ..., 'i.
portuotų degtinių, vis<. mėgino I"

va. kun. Dr. K. 
teikė spalva 
imti nariai - 

'įstojimo lskirai — Pa

vynų ir gero alaus. J šventę, įti- Afrikoje pr 
Joseph Zeida ^škais lai- joje pražud;

Savininkas bs. u t ™nės Sarb 
411 Grand Street Jhlta ta’ bl0slos laiY411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. to: apie 200,- 

^ėje; Etio-1 malonei, 
ir Samalija

Italija pati

Ar ne
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