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(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Į penkiolikto j i—vie
pusių dienų lietu- 
j istorijoje. Prieš 

dieną sutrempta 
irbu ir geriausių

-*Qikų gyvybės kai- 
;a nepriklausomy- 
netus švietusi ir 
nepriklausomybės

Tel. STagg 2-7177

Alfred J. nepriKiausomyoes 
(Vencius) flemžta, užtemdin-

ADVOKAIAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh

lėlio 15 d. paverg- 
vos lietuvis giliai 

. it drauge grūdin
ių kuri bus šviesi. 
^Amerikos lietuvis 
5 d. primins pa- 

o i t n i TXTTTT n tautos skurdžią SALDAlniy PWybingai nusiteiks.
lietuvis nenustos 
epriklausomai Lie- 

PUSRYCIAI—pietos—VAKARIEN8 Įteigti jis dirbs 
AISKRYMAS gamintas namie B į   laimėk '
riaušių bravorų. Parengimams priimami cį., , 11 laimes.

ią Lietuva visiškai 
uo pasaulio. Į jos 
rausta įžengti net 

------>ų Sąjunga santy
kių valstybių dip- 

l,ns atstovams. Iš 
♦—-i be ypatingo lei

dimą net į kaimy- 
iją. Nevalia paju- 
Gudijos link. To- 

'imi bolševikai nau-

Tel. EVergreen 4 - 7142

GERIAUSIOS
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arinį ■„

Juozas Ginį
495 Grand Street,

AIVAS IŠEINA! VISU
į šeštadienį, birželio 7 d., 
Metropolitan uosto, Broo- 
le, 11 vai. rytą, išplauks 
iulis „CLERMONT” lai- 

kuriuo į Playland, Rye, 
Y., važiuos „Amerikos” 
įursijos dalyviai. Laivu 
uoja Elizabetho, Jersey 

ir Bayonnės lietuviai. 
re parūpinta gražiausia 
ka. Šeimininkės turi pa- 
usios geriausių, skaniau- 
valgių. Šeimininkai ap- 
ris tinkamais gėrimais, 
am neteks išalkti ar 
kšti — tuomi iš anksto 
imai pasirūpinta.

; pranešimas yra pasku- 
kvietimas visiems „A- 

kos” skaitytojams ir jn 
gams. Pasinaudokite šia 
prasta proga. Šią va- 
vargu ar daugiau bus: 

į smagių lietuvių išva-: 
mų, tad nepraleiskite 
os. Kurie tik manot1 
loti, malonėkit pakvies- 

savo pažįstamus. Ko 
iau iš Brooklyno bus, 
linksmiau ir smagiau 
nėję jausimės. New Jer- 
ietuviai laukia gausaus 

iš Brooklyno ir apy-
3.

1 iki pasimatymo! Vi- 
įsitikime Metropolitan 
, šį šeštadienį, birželio 
11 vai vai. rytą. Ne- 

u koks oras bus,/vis- 
važiuosime! Visiems 

Ižiugu išgirsti galingą 
Šimą: „Clermont” lai- 
eina. Visi važiuojame!

MOTH:

llotę 
ko-Ne?
prieše Jie Plečia terorą, 
bussehį ivairius gandus.

rose šit

Kelrtį 
traukit, 
tobusą r 
Elizabeth 
priveš p

i bolševikai Lje- 
vo paleidę gandus, 

lime mirė prof. J.
Dabar žinom, kad 
Eretas ne tik gy
li visa 
:ęs iš
| gal jau šveicari- 
Iševikams svarbu 
gandus ir po to 
tuoti Lietuvai iš- 

Iįj staigas bei asme- 
į pau atsargumo a-

savo šeima
Lietuvos ir

su centn. tai savo spaudoje 
visais [t šaiposi iš lietuvių 
267 Su: pranešimų apie ne- 
N. I,momus patikrinti 

let čia visiška kal- 
napriehirie bolševikų durų, 

-ševikų čekistai vei- 
BESIOtakties metu ir ko- 

net artimiausiems Į
neleidžia pasima- 

:alėjime uždarytai-

Wilson I

kėje. te 
našlė,k! įviais ? 
tis:

CatbeR
oolševikai pasako, 
limo sulaukė Dr. 

diskelis, Dr. K. Gri- 
L J. Leimonas, Pr. 

(TelEtedtis, adv. Z. Toliu- 
JK. Ladyga, pulk. 

1$ lys, ministeris J.
’ t.t. ir t.t. Kokio 

Plaukė šimtai kari- 
;udentų, ūkininkų, 

, kurie suimti ?
viaisaff 
jamio&ų,

LUNŲJŲ DRAMA

lėlio 10 ir 11 d.d., 8:30 
rak., Apreiškimo par.

CYA dramos grupė 
s trijų veiksmų dra
ught Must Fall.” Bi- 
iš anksto 40c., prie 

— 50c. Vaidinimą ly-

pamatyti jaunimo sr.- 
nus. Vaidinimui va- 
a K. Marina.

1

„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.

MASKVA LIETUVIAIS NEPASITIKI
Bernas. — Iš okupuotosios 

Lietuvos gauta žinių apie 
sovietinių įstaigų organiza
ciją. Prie kiekvienos įstai
gos veikia vadinamas kadrų 
skyrius, kurio žinioje yra 
valdininkų ir tarnautojų pri
ėmimas į tarnybą ar atlei
dimas iš tarnybos. Kaipo 
taisyklė, su labai nedidelė
mis išimtimis, kadrų skyrių 
viršininkais yra žydų tauty
bės tarnautojai.

Iš visiškai tikrų šaltinių 
patirta, kad Lietuvos bolše
vikų partijos centro komi
tetas su komisarų taryba 
yra išleidęs, slaptą instruk
ciją valstybinių įstaigų kad
rų skyrių viršininkams, kad 
valdininkais į įstaigas pir- 
mon eilėn būtų priiminėja
mi žydai, o antroje eilėje — 
lenkai. Tuo tarpu lietuviai 
laikomi bolševikiniam reži
mui nepatikimais, todėl į at
sakingas vietas lietuviai ga
li būti priimami tik įsitiki
nus jų visišku atsidavimu 
okupantams.

Tokiomis aplinkybėmis ne
nuostabu, kad okupuotosios 
Lietuvos valstybinėse įstai
gose ( privatinių įstaigų ne-

beliko) nepaprastai didelį 
nuošimtį sudaro nelietuviai. 
Yra visa eilė įstaigų, kurio
se nelietuviai sudaro net dau
giau pusės visų tarnautojų. 
Pav., buvusiame Lietuvos 
Banke, kuris dabar pavers
tas maskoliškojo valstybinio 
banko kontora, mažiausia 
70% visų tanautojų yra žy
dai. Toks pats vaizdas pre
kybos, pramonės, sveikatos 
ir kai kuriuose kituose ko
misariatuose. Sprendžiant iš 
tų komisariatų tarnautojų 
veidų, galima būtų padary
ti išvadą, kad bent pusę Lie
tuvos gyventojų sudaro 
lietuviai. . .

Kaip jau sakyta, šalia 
dų remiami lenkai, ypač
bėgėliai iš Lenkijos gilumos. 
Mat, būdami Lietuvai sve
timi, jie paklusniau vykdo 
okupantų valią.

Tenka priminti ir apie iš 
Maskolijos atgrūstus „to- 
variščius,” kurie visose į- 
staigose eina bolševikinės 
netvarkos instruktorių, vir
šininkų ir komisarų „pava
duotojų” bei panašias parei
gas.

ne-

zy- 
pa-

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS ŠVENTE

gas lift 
kurs gjt 
Kreiptis:

1351$
I

ros sugrįžęs John 
buvęs Amerikos 

irius Lenkijoje, Ai- 
Belgijoje, spaudai 

Ivieną įdomią pa
is pažymėjo, kad 
: Amerikos Valsty- 
metu nemato tiro- 

bealP'Js valdžios pasau- 
olševikų diktatūros

Telep.®

JOSEfi

Wilf 
MortpP 
4M&^ 

htsiiK";, 
87-34
Rested pastebėti, kad pa

laikų amerikiečių 
lomonė krypsta tik- 
•žinimo ir įvertini
me. Spauda drą- 
.a bolševikų knisi- 
'bininkų sąjungose, 
: valstybės apsau- 
ilingiems darbams, 

tyrinėjimas nu- 
į visų priešvalstybi- 

$ ų kurstymo ir va-
I šaltinį.

o 10 d. Italija mi
linę karan įstojimo 

Mussolini mėgino 
įti- 
lai-

HA15

65-23^
©

Gamin/ 
nisko k j.
Čia tai; Į didelę šventę, 
Amerft®'. lūs milžiniškais 
portuot

' įimų sąskaita
>: apie 200,-

? :ų nelaisvėje; Etio-
41)5 “itrėja ir Samalija

v , jimų sąs 
Jo4 lip atrodo

ta-

New Yorb Minės Birželio Penkiolikta%
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Massachusetts Tures
Baltijos Dieną

Boston. — Massachusetts 
valstybės gubernatorius Sal- 
tonstall birželio 10 d. iš
leido proklamaciją, kuria pa
skelbė birželio 15 dieną Bal
tijos Valstybių Diena ir pa
kvietė Massachusetts gyven
tojus turėti atitinkamus mi
nėjimus. Gubernatorius reiš
kia vilties, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės 
greitai susilauks laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo.

Massachusetts lietuviai pa
siryžę gubernatoriaus pa
reiškimu tinkamai pasinau
doti.

Eks-Kaizeris Kuk
liai Palaidotas

i

K

Thompson, Conn. — Birže
lio 8 d. Marianapolio ko
legijoje paminėta lietuvių 
amerikiečių aukštojo moks
lo įstaigos 15 metų sukak
tis. Iškilmingas mišias at
virame ore atlaikė kun. J. 
Kasakaitis, Pittston, Pa., 
lietuvių klebonas. Pritaikin
tą pamokslą pasakė kun. 
Dr. K. Matulaitis, M.I.C., 
netrukus išvyksiąs į Londo
ną. Po mišių pašventinta 
Marianapolio „Junior Col
lege” vėliava. Šventinimo 
apeigas atliko kun. J. Ka
sakaitis, o vėliavos kūmais 
buvo Julija Jakavonytė, 
Brocktono asesorė ir Juo
zas B. Laučka.

Popiet įvyko iškilmingas 
mokslo metų baigimo ak
tas, kuriam vadovavo kole
gijos rektorius, kun. Dr. J. 
Navickas, M.I.C. Išdalinti 
trijų rūšių diplomai — bai
gusiems vidurinę mokyklą 
(High School), bendro ruo
žo kolegijos kursą (Junior 
College) ir kolegiją. Abitu- 
rijentų atstovai pasakė į- 
spūdingas kalbas. Diplomus 
įteikė kun. J. Kasakaitis. 
Rektorius pasakė auklėti
niams labai nuoširdžią, šil
tą kalbą, kviesdamas ' juos 
pasilikti ištikimais Maria
napolio dėsniams.

Bakalauro kalbą pasakė 
Juozas Rajeckas, buvęs Lie
tuvos Pasiuntinybės Berly
ne patarėjas, dabar dirbąs 
Washingtone. Jis kvietė lie
tuvius jaunuolius neužmiršti, 
kad jų intelektualinė pagal
ba bus labai reikalinga at- 
sisteigusiai Lietuvai.

Sveikinimo
kė kun. Dr. K. Urbonavi
čius, kun. J. Kasakaitis ir 
J. B. Laučka.

Studentai, gavę 
ro ir Associate 
laipsnius, pakelti
napolio kolegijos L.T.S. na
rius. Jiems L.T.S. senjoras 
kun. Dr. K. Urbonavičius į- 
teikė spalvas. Naujai pri
imti nariai — kiekvienas at
skirai — paėmė priesaiką.

L.T.S. senjorais išrinkti ir 
spalvomis apdovanoti kun. 
J. Kasakaitis ir J. B. Lauč- 
ka.

Akto gale kun. Dr. J. 
Navickas pareiškė pasitrau
kiąs iš rektoriaus pareigų 
ir pristatė savo įpėdinį — 
kun. Dr. Juozą Vašką.

Naujasis rektorius iškėlė 
kun. Dr. J. Navicko, kaip 
tikrojo kolegijos įsteigėjo, 
tobulintojo ir valdytojo nuo
pelnus. Jis pasižadėjo eiti 
kun. Dr. J. Navicko pradė
tu, išbandytu ir gražius vai
sius davusiu keliu.

Washington.— Karinės 
prievolės tarnybos vadovy
bė išleido naujas taisykles. 
Vietinėms naujokų ėmimo 
komisijoms įsakyta peržiū
rėti savo sąrašus. Visiems 
darbininkams, kuriems bu
vo atidėta prievolė, kaip rei
kalingiems šalies apsaugos 
darbams, bus peržiūrėti už
rašai. Jei kurie tokių bus 
išėję į streiką, turi būti 
tuojau imami į kariuomenę.

Šioms taisyklėms pritarė 
prezidentas. Jų paskelbimas 
jau turi savo vaisių. Daug 
streikavusių grįžta į darbą.

kalbas pasa-

Bakalau- 
of Arts 
į Maria-

Afrikoje prarastos; Graiki
joje pražudyta italų kariuo
menės garbė; nustota stam
biosios laivyno dalies; visa 
Italija patikėta Vokietijos 
malonei.

Ar ne puikus „rekordas?”

Doorn. — Kaizeris Vilhel
mas II, buvęs Vokietijos 
valdovas, palaidotas labai 
kukliai birželio 9 d. mažoje 
koplyčioje. Jis nepaliko jo
kio politinio testamento.

Laidotuvėms buvo atsiųs
ti Hitlerio, kariuomenės va
do ir kitų pareigūnų vaini
kai. Spauda apie laidotu
ves beveik nieko nerašo.

Vysk. J. Francis A. McIntyre, 

New Yorko arkivyskupi
jos Augziliaras, kurs bir
želio 15 d. 4 vai. popiet 
šv. Patriko katedroje, New 
Yorke, vadovaus pamal
doms už Lietuvą, Latvi

ją ir Estiją. Jo Ekscelen
cija ir pamokslą pasakys.

Šį sekmadienį, birželio 15 
d., New Yorko ir apylinkės 
lietuviai prašomi tinkamai 
paminėti liūdną Lietuvos 
pavergimo vienerių metų su
kaktį. New Yorko guber
natorius Herbert H. Lehman 
pareiškė Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai ypatingą užuojau
tą ir pritarimą. Jis vals
tybine proklamacija paskel
bė Birželio Penkioliktąją 

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DIENA. Tai didelis lietu
viams, latviams ir estams 
laimėjimas, kurį privalu tin
kamai sunaudoti pavergtų 
kraštų gerovei.

Kunigų Vienybės Rytų 
provincija parūpino šv. Pa
triko katedroje iškilmingas 
pamaldas už Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Pamaldos bus 
4 vai. popiet. Iškilmingus 
mišparus laikys p'rel. Jonas 
Ambotas. Pamaldoms vado
vaus ir pamokslą pasakys 
J. E. vyskupas J. Francis 
A. McIntyre, New Yorko 
arkivyskupijos augziliaras. 
Mišparų metu giedos kated

ros choras. Prieš mišparus 
ir po mišparų skambės trys 
lietuviškos giesmės, kurias 
giedos visi pamaldų daly
viai.

Pamaldose sutiko dalyvau
ti Lietuvos įgaliotas minis- 
teris pulk. Povilas Žadei- 
kis, Latvijos įg. ministeris 
Dr. Alfred Bilmanis, Esti
jos generalinis konsulas Jo- 
hanes Kaiv, įžymūs ameri
kiečiai, spaudos atstovai. 
Laukiama didelio skaičiaus 
lietuvių kunigų.

Po pamaldų, Town Hall, 
123 West 43 St., prie pat 
Times Square, 6 vai. vak., 
įvyks masinis susirinkimas, 
kuriame kalbės įžymūs a- 
merikiečiai, lietuviai, latviai 
ir estai. Vienu svarbiųjų 
kalbėtojų bus Newbold Mor
ris, New Yorko miesto ta
rybos pirmininkas. Šioje is
torinėje salėje skambės A- 
merikos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos himnai, tautinės 
meliodijos. Bus pagerbtos 
vėliavos. Gros puikūs var
gonai, geras benas. Jokio 
įžangos mokesčio nebus.

NAUJI ŪKININKU SUĖMIMAI

KARIUOMENE UŽĖMĖ DIRBTUVĘ
Inglewood. — Šiame Kali

fornijos mieste birželio 9 d. 
kariuomenė, prezidento Roo- 
sevelto įsakymu, perėmė 
North American Aviation 
bendrovės lėktuvų dirbtuvę. 
Ši dirbtuvė turėjo labai 
stambių užsakymų gaminti 
lėktuvus Amerikai ir Ang
lijai. CIO unijos vadovybė 
paskelbė streiką, nelaukdama 
tautinės darbo santykių ta
rybos sprendimo.

Kariuomenei užimant dirb
tuvę įvyko mažų susirėmi
mų su piketavusiais darbi
ninkais. Keliolika pasiprie
šinusių asmenų suimta. Tuo
jau visi darbininkai pa
kviesti ir paraginti grįžti 
darban. Dauguma darbinin
kų paklausė.

Vyr. prokuroras Jackson 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad šios dirbtuvės darbi- 
tuvės darbininkų streikui va
dovavo komunistų ranka. 
Dirbtuvėje dirbo 12,000 dar
bininkų. Prezidento įsakyme 
pažymėta, kad dirbtuvė ka
riuomenės žinioje bus laiki-

nai, iki bus sugrąžinta tvar
ka.

CIO vadovybė šį streiką 
buvo pasmerkusi kaip ne
teisėtą, bet vietinio skyriaus 
vadovybė nenusileido. Uni
jos priešaky dirbančių as
menų keli yra žinomi, kaip 
aiškūs komunistai.

— Pastaruoju metu bolše
vikai pradeda kerštauti toms 
šeimoms, kurių nariai buvo 
priversti nuo okupantų te
roro pasišalinti į užsienį.

Maskva. — Oficiali Rusi
jos telegramų agentūra pra
neša iš Kauno, kad paverg
toje Lietuvoje šiomis die
nomis suimta daug ūkinin
kų. Suimtieji ūkininkai va
dinami kulokais, sabotažnin- 
kais ir t.t. Jie kaltinami 
sabotažavę pavasario sėją.

Suimtieji ūkininkai būsią 
teisiami. Jiems gresia pra- 
šalinimas iš namų ir ūkių.

Šis bolševikų žygis yra 
aiškus įrodymas, kad Lie
tuvą norima sukolchozinti — 
paversti visus ūkininkus bau
džiauninkais ir vergais. Ū- 
kininkai žiemą turėjo grū
dus atiduoti raudonarmie
čiams, tad ir pristigo sėjai. 
Dabar jie kaltinami sabota
žu.

MILIJONAS NORI 
GERESNIŲ SĄLYGŲ

Chicago. — 1,150,000 gele
žinkeliečių atstovai apsilan
kė pas geležinkelių bendro
vių vedėjus ir pareikalavo 
padidinti darbininkų atlygi
nimą nuo liepos 10 d.

Šiuo metu vedami pasita
rimai. Tikimasi, kad dar
bininkų reikalavimai bus pa
tenkinti.

NUSKENDO AMERIKOS
PREKYBINIS LAIVAS

KRETOS AUKA BUVUS NAUDINGA'

ANGLIJAI REIKIA DAUGIAU PARAMOS
Washington. — Iš Londo

no atvykęs Amerikos am
basadorius John G. Winant 
grupei senatorių r Veiškė 
savo nuomonę apie .mglijos 
dabartinę padėtį. Iš sena
torių nugirdusių asmenų 
pranešimu, Winant pažymė
jęs, kad Anglijos padėtis 
esanti labai bloga, kad jai 
reikia didesnės amerikiečių 
paramos.

Anglai iki šiol labai skau
džiai nukentėję, bet jų 
tvermė nesusilpnėjusi, 
prieš juos esanti didelė 
tis. O ta viltis esanti 
Amerika. Jie galėsią 
kytis, kol turėsią vilties 
laimėti. Bet oficialiai apie 
tokį ambasadoriaus prane
šimą nieko nesakoma.

Laukiame prezidento Roo- 
sevelto naujo viešo pareiški
mo.

Airiai Uždaro

iš
neš 
vil- 
tik 
lai-

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad Airijos ministeris 
pirm. De Valera atsisakė 
leisti amerikiečių laivams 
ir lėktuvams sustoti Airi
joje, jei jie veža karinę me
džiagą Anglijai.

Airija įvairiausiomis prie
monėmis stengiasi išlikti 
nepaliesta dabartinio karo.

— Kovo 15 d. pašalinta 
iš advokatūros apie 70 lie
tuvių advokatų. Šalinami vi
si lietuviai advokatai, kurie 
vienu ar kitu būdu dalyva
vo Lietuvos visuomeniniame 
bei kultūriniame gyvenime. 
Tarp pašalintųjų advokatų 
nėra nei vieno nelietuvio.

Londonas. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Chur
chill birželio 10 d. tautos 
atstovų rūmuose keturias 
valandas klausėsi įvairiau
sios kritikos. Svarbiausiu 
vyriausybės kritiku buvo 
Leslie Hore - Belisha, buvęs 
karo ministeris. Kritikai y- 
pač smerkė silpną Kretos 
salos gynimą, kuriam ypa
tingai trūkę lėktuvų veiklos.

Churchill stavo atsakyme 
pažymėjo, kad Kretos salos 
pralaimėjimas labai kartus, 
bet jo auka naudinga atei
čiai. Gynimas Kretos su
laikė vokiečius nuo verži
mosi į Suezą, į Nilo slėnį. 
Jis pažymėjo, kad Kretoje 
Anglija neteko 15,000 ka
rių (užmuštų; sužeistų ir 
nelaisvėn paimtų), bet ir 
priešas turėjo stambių nuo
stolių. Jo pranešimu, 5,000 
vokiečių nuskandintų, 12,000 
užmuštų kautynėse saloje.

Savo kalboje Churchill pa
lietė ir Siriją. Pažymėjo, 
kad Anglija neturi jokių 
teritorinių siekių prieš pran
cūzus — jai svarbu apsau
goti ne tik savo valstybės, 
bet ir Prancūzijos gyvybi
nius reikalus. Baigdamas 
kalbą, Churchill nesuteikė 
jokių pažadų, bet užbaigė 
šiuo įdomiu pareiškimu:

Jei ateinančio pusmečio 
gale Anglija bus tokioje pat

padėtyje, jei per tą laiką 
Nilo slėnis ir aplinkuma te
bebus anglų rankose, tai 
aišku, kad Anglija bus įsi
rašiusi garsų lapą į savo 
istoriją.

TŪKSTANTIS LĖKTUVŲ 
ANGLIJAI

Buffalo. — Curtis - Wright 
lėktuvų bendrovė pranešė 
neseniai nusiuntusi Angli
jai daugiau kaip 1,000 
tųjų kovos lėktuvų.

Paskutiniu laiku ši 
drovė pradėjo gaminti
jausios rūšies, patobulintus 
lėktuvus.

grei-

ben-
nau-

Pernambuco.— šiame Bra
zilijos uoste išlipo 11 ame
rikiečių, kurie išgelbėti van
denyne. Jie plaukė „Robin 
Moor” prekybiniu laivu į 
Australiją. Kaip išsigelbėju
sieji praneša, laivas gegu
žės 21 d. buvo torpeduotas 
vokiečių submarine. Bijo
ma, kad 35 asmenys (28 į- 
gulos nariai ir 7 keleiviai) 
bus žuvę.

Washingtone nesiskubina
ma spręsti, kodėl amerikie
čių laivas nuskendo. Valsty
bės departamentas prašo pa
laukti, iki bus gauta 
tikrų žinių.

visai

— Gegužės 5 d. 
švenčiama bolševikinės 
dos diena maskolių , 
dos” sukaktuvėms paminėti. 
Ta proga nurodyta, kad Lie
tuvos bolševikinė spauda ne
santi „kovinga” ir neturinti 
ryšio su masėmis.

buvo 
spau- 
Prav-

SIRIJOJE PRANCŪZAI GINASI
Beirutas. — Birželio 8 d. 

Anglijos, Australijos ir „Lai
svųjų Prancūzų” jungtinė ka
riuomenė įsiveržė Prancūzi
jos valdomon Sirijon. Įsi
veržimo tikslas -— užimti Si
riją, apsaugant ją nuo pra- 
matomos vokiečių okupaci
jos. Jei Sirija patektų į 
vokiečių rankas, anglams 
būtų labai sunku ginti Sue- 
zo kanalą.

Birželio 11 d. anglų ka
riuomenė buvo arti istori
nio Damasko miesto. Ir Lon
donas ir Vichy vienodai tvir
tina, kad prancūzų gyni-

masis Sirijoje yra labai stip
rus. Anglai vartoja ir savo 
karinius lėktuvus.

Prancūzijoje maršalas Pe
tain sušaukė visus aukštuo
sius pareigūnus svarbaus 
posėdžio. Vokiečių spauda 
rami. Ji nurodo, kad Siri
jos gynimas yra prancūzų 
reikalas.

— Paskutiniuoju laiku žy
miai pakeltos 
dūktų kainos, 
to kilogramas 
tuoj a jau 30
raus — 20 rublių ir t.t.

maisto pro- 
Pav., svies- 
dabar kaš- 
rublių, c”k-



LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Jungt. Valst. metams ............. $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... $1.10
Užsienyje metams ..................... $2.75
Užsienyje pusmečiui ................. $1.50
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ......   $2.00
In U. S. A. six months ....’......... $1.10
Other Countries one year .......  $2.75
Other Countries six months $1.50

Advertising rates on application.

JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MASKVOS VARGAI
Bolševikai dabarties nelemtais įvykiais pasaulyje sten

giasi pasinaudoti. Kai visur tik matoma naciai ir fašis
tai, bolševikams lengva daugelį savo tamsių darbų pri
dengti nematomumo skraiste. Bet dažniau ir dažniau jų 
juodoji ir kruvinoji veikla iškyla aikštėn. Daug kur nu
traukiama skraistė nuo jų kreivo veido.

Šiomis dienomis Stalinas gavo kelis labai smarkius ant
ausius. Juos sudavė jam demokratinės jėgos, kurioms su
naikinti jis yra sudaręs sąjungą su kitais totalitariniais 
diktatoriais. Dėmesyje turime Stalino politikos pralai
mėjimus Irake, kur praeitą savaitę laimėjo Anglijos kariuo
menė. Anglai prašalino iš Irako vyriausybės žmones, ak
lai dirbusius Berlynui ir Maskvai.

Irakas ne didelė valstybė, tik trys milijonai gyventojų, 
bet ji svarbi savo turtingomis aliejaus versmėmis. Vokie
čiai seniai ten vedė tarp arabų labai tikslią propagandą 
prieš Angliją. Prieš pora mėnesių ta propaganda davė 
vaisių. Anglijai palanki vyriausybė buvo karišku pervers
mu nušalinta. Jos vietoje pastatyta vokiečiams palanki. 
Anglams duotas stiprus įspėjimas, nesilaikant anksčiau 
sudarytos sutarties.

Kilus aiškiam konfliktui tarp Irako vyriausybės ir Ang
lijos, Stalinas, šviežiai pasiskyręs komisarų tarybos pirmi
ninku, pasiskubino ir savo dvylekį pridėti. Jis tuojau pri
pažino Irako sukilėlių vyriausybę ir pradėjo įvairius san
tykius su ja. Vėliau buvo viešų pranešimų, kad Sovietų 
Sąjungos kariams buvo leista stoti „savanoriais” į Irako 
kariuomenę mūšiams prieš anglų kariuomenę. Mat vokie
čiai neturėjo priemonių ateiti sukilusiems irakiečiams į tal
ką, tad Stalinas panoro pademonstruoti ištikimumą savo vai 
dovui Berlyne ir siuntė maskolišką paramą.

Dabar, kaip visi žinome, Stalino parama Irakui nuėjo 
vėjais. Stalino remta vyriausybė paspruko. "Palikta be 
vadovybės irakiečių kariuomenė pritarė naujai vyriausy
bei, kurią sudarė anksčiau prašalintasis regentas. Stalinas 
dabar tylus, ramus, bent išviršiniai, bet ką jis galvoja, ga
lime tk vaizduotis. Stalino ranka įsimaišė Irake ne gera 
valia. Jis mato, kad Sovietų Sąjungai pavojus nuolat di
dėja, tad ir gerinasi vargšas Kremliaus valdovas Berly
nui. Demokratinės pajėgos, tenka turėti viltį, nebetikės 
raudonam veidmainiui, įstūmusiam žmoniją į skurdą.

NEPAPRASTA PADĖTIS
Visi amerikiečiai ir Amerikoj gyvenantieji privalo žino

ti, kad šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra Ne
paprastos Padėties tvarka. Pagal šią tvarką, prezidentas 
turi daug teisių. Jam įstatymai yra patikėję neribotą'veik- 
los galią daugelyje sričių. Tą teise pasinaudodamas, pre
zidentas birželio 9 d. paėmė kariuomenės žinion vieną lėk
tuvų dirbtuvę, kurioje tęsėsi nerimtas streikas. Nerimtas, 
sakome, streikas, nes streiko vadovai atsisakė palaukti į- 
statymais sukurtos įstaigos sprendimo. Yra aiškių davi
nių, kad streikas taip svarbioje šalies apsaugai dirbtuvė
je yra komunistų agitatorių rankose.

Komunistų juodoji patamsių ir užnugario veikla anks
čiau ar vėliau bus tinkamai išryškinta. Visi lietuviai to
dėl turi žinoti, su kuo jie draugauja, su kuo santykius pa
laiko. Privalu žinoti, kad komunistai visada veikia po
grindžiuose, kad jų veikla diriguojama iš Maskvos, šian
die Maskva yra pasimojusi sugriauti visą dabarties civi
lizaciją ir ant kultūros griūvėsiu užmesti visam pasauliui 
tamsiausią vergiją.

Šiandie bolševikai visu įniršimu kovoja prieš dabartinę 
Amerikos vyriausybę, prieš jos patrijotinius užsimojimus. 
Bolševikai į visas svarbias šalies apsaugai įstaigas neša 
nerimtį, netvarką, sabotažą. Bolševikų užnuodyti nesusi
pratę lietuviai skeričiojasi prieš aukštus pareigūnus, kam 
šie užstoja pavergtą Lietuvą, kam jie užjaučia kenčian
tiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms. Jie visokių 
nesąmonių paskelbė savo spaudoje prieš garbingą New Yor- 
ko gubernatorių, kam šis paskyrė Baltijos Valstybių Dieną.

Demokratijai, Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir lais
vai Lietuvai tvirtai ištikimi lietuviai privalo būti labai at
sargūs. Bolševikų pastangos lietuviuose turi rasti tinkamą 
atsparumą. Reikia šalintis visų penktakojų, kurie dirba 
svetimiems kraštams, kurie niekina mūsiškius amerikietiš
kus demokratinius dėsnius, kurie džiaugiasi Lietuvos ver
gove. Tokiems atskalūnams neturi būti vietos draugijose, 
lietuvių sambūriuose. Ko anksčiau bus apsižiūrėta ir penk- 
takojais nusikratyta, tuo visiems bus geriau.

LONDONAS SVYRUOJA?

Praeitos savaitės gale iš Londono pranešta, kad sten
giamasi pagerinti Londono ir Maskvos santykius. Pra
džiai anglai padarę vieną nuolaidą: jie sutikę grąžinti į 
užgrobtas Baltijos valstybes 350 jūrininkų, kurie pasili
ko Anglijoje birželio viduryje, šie jūrininkai su 20 laivų 
pasiliko Anglijoje, kai raudonoji armija įžygiavo į Lietu
vą, Latviją ir Estiją. >

Maskva tuojau reikalavo, kad Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laivai būtų atiduoti Sovietų Sąjungai, kad jūrininkai 
būtų išsiųsti į bolševikų užgrobtus uostus. Maskva reika
lavo ir tebereikalauja, kad Anglija pripažintų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užgrobimą. Po ilgų reikalavimų, ang
lai, matyti, susvyravo. Jie sutiko paaukoti 350 jūrininkų 
ir vieną laivą nežinia kokiems laimėjimams iš Maskvos gau
ti.

AMERIKOS LIET. TAR. PAREIŠKIMAS
Š. m. birželio 15-tą suei

na lygiai metai, kai Sovietų 
Rusija didele militarine jė
ga okupavo kaimyninę Lie
tuvos Valstybę ir įsteigė ten 
savo okupacinę vyriausybę.

Kad šį smurto aktą prieš 
savo kaimyną paslėptų nuo 
pasaulio viešosios opinijos, 
Sovietų Rusijos pastatyta 
okupacinė vyriausybė suvai
dino rinkiminę komediją. Mi- 
litarinės jėgos grąsomi ir 
okupacinės valdžios agentų 
terorizuojami Lietuvos gy
ventojai buvo verčiami rin
kimuose į bolševikišką „Sei
mą” atiduoti savo balsus už 
vienintelį bolševikų partijos 
sustatytą kandidatų į „Sei
mą” sąrašą ir tik tokiu klas
tingu būdu okupacinė vy
riausybė pasiekė, kad taria
mame „Lietuvos liaudies Sei
me” susirinko išimtinai bol
ševikų partijos agentai — 
klusnūs įsakymų vykdytojai.

Tas tariamasis „liaudies 
Seimas” buvo geras instru
mentas okupantų rankose 
pravesti Lietuvoje visas so
vietines „reformas.” Per 
trumpą laiką — į antrą mė
nesį po okupacijos Maskvai 
diktuojant tas bolševikų 
„Seimas” nutaria:

a) panaikinti Lietuvos Val
stybės Nepriklausomybę ir 
Lietuvą prijungti prie So
vietų Rusijos;

b) panaikinti visų Lietu
vos žmonių turto visokią 
nuosavybę ir tą turtą nau
doti pasiima pati okupacinė 
Lietuvos valdžia, o gyven
tojai lieka Sovietinės Val
stybės įnamiai — beteisiai 
vergai;

c) Nepriklausomos Lietu
vos Vyriausybės narius, val
dininkus, laikraščių redak
torius, ūkininkų, darbinin
kų ir jaunuomenės vadus 
okupacinė valdžia tuojau pa
ėmė į areštą, kurie iki šiol 
tebesėdi bolševikų kalėjimuo
se arba ištremti į Rusijos 
gilumą. Šiandien Lietuvoje 
areštuotų žmonių priskaito- 
ma tūkstančiai.

Dabar okupuotoje Lietu
voje pakrikdytas visoks drau
gijinis žmonių gyvenimas, 
varžomos ir persekiojamos 
visos religijos ir jų atsto
vai areštuojami, uždrausta 
laisva / spauda. Okupacinė 
valdžia apkrovė ūkininkus 
neįmanomomis išpildyti rek
vizicijomis, o darbininkams 
moka tokius žemus atlygi
nimus, kad nei vieni nei ki
ti Sovietinėje santvarkoje 
nebeturi žmoniškų gyveni
mo sąlygų.

Tai šiurpus okupantų šei
mininkavimo Lietuvoje me
tinis balansas. Amerikos 
Lietuvių Taryba, šių liūd
nų sukaktuvių proga krei

piasi į Amerikos lietuvių 
visuomenę ir kviečia visus 
geros valios tautiečius:

1) tuojau šaukti masi
nius susirinkimus ir kelti 
protesto balsą prieš Lietu
vos užgrobimą ir rusus o 
kupantus bei jų pastatytus 
agentus, kurie žudo okupuo
tos Lietuvos žmones ir 
žiauriai, moraliniai bei fi
ziniai kankina kalėjimuose 
politinius kalinius;

2) protestuoti prieš var
žymą Lietuvoje religinės 
laisvės ir užgrobimą bei nu
savinimą Lietuvos žmonių 
turto ir jo eikvojimą sve
timos valstybės naudai. Pro
testuoti prieš Lietuvos dar
bo žmonių begalinį išnau
dojimą valdiškose dirbtu
vėse ir dvaruose.

Kur negalimi vieši masi
niai susirinkimai, ten su
sirenka draugijų atstovai 
ir organizuotos visuomenės 
vardu priima atatinkamas 
protesto rezoliucijas.

Visas protesto rezoliuci
jas siųsti šio krašto Vy
riausybei Washingtone ir 
savo valstybių gubernato
riams, kongresmonams bei 
senatoriams, prašant jų už
tarti okupuotos Lietuvos 
persekiojamus žmones ir 
paprašyti pagalbos Lietuvai 
išsilaisvinti iš Sovietų Ru
sijos okupacijos. Tų rezo
liucijų kopijas skelbti ang
lų ir lietuvių spaudoje.

3) Remti moraliai ir ma
terialiai visus A. L. Tary
bos darbus ir pagal išgales 
aukoti A. L. Tarybą suda
rančių organizacijų fon
dams, kurių lėšomis yra 
palaikomas A. L. Tarybos 
veikimas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
šia proga su dideliu dėkingu
mu primena visuomenei Prez. 
F. Roosevelto ir Jo Vyriau
sybės kietą nusistatymą ne
pripažinti Lietuvos okupa
cijos ir kviečia visą Ame
rikos lietuvių visuomenę vi
somis savo jėgomis, mora
liai ir materialiai, remti kil
naus šio krašto Vadovo — 
Prezidento ir Jo Vyriausy
bės pastangas išsaugoti de
mokratinę santvarką Ame
rikoje ir sugrąžinti visoms 
mažoms Tautoms Europoje 
žiaurių diktatorių išplėštas 
jų laisves.

Laisvės ragavę — vergais 
nebūsime.

Tegyvuoja Amerikos Jung
tinės Valstybės, mažųjų tau
tų užtarėjos ir žmogaus 
teisių gynėjos!

Tegyvuoja Nepriklausoma 
Demokratinė Lietuvos Res
publika su sostine Vilniu
mi!

Amerikos Lietuvių Taryba.

IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲJŲ ALPIŲ- 
PRIE LAISVĖS STATULOS
(Tęsinys)

Portugalijos sostinėje
Kaip senovės Romos im

perijoj visi keliai vedė į 
Romą, taip šiandien visi ke
liai bėgančiųjų iš Europos 
suveda į Lisboną, Portuga
lijos sostinę, šis Europos 
uostas beliko vienintelis, ku
ris palaiko transatlantinį su
sisiekimą, nes visi kiti arba 
užblokuoti arba kariaujan
čių rankose. Lisbona dabar 
labai judrus miestas, gatvės

pilnos žmonių, o sandėlių 
ir krautuvių langai turtingi 
prekėmis ir net aukso bei 
sidarbo išdirbiniais, kurių 
nei Prancūzijoje, nei Ispa
nijoj nebeteko matyti.

Kaip Babilone
Pragyvenimas čia pigus. 

Žmonių, kaip Babilone, iš
girsti galima įvairių kalbų 
— tikras tarptautinis mies
tas. Turėdamas saleziečių a- 
dresą ir žinodamas, kad te
nai yra lietuvių, nusikraus-

Šis Anglijos žygis yra labai skaudus smūgis visiems tie
są, laisvę ir žmoniškumą gerbiantiems ir mylintiems žmo
nėms. Tai yra skandalinga nuolaida tironiškai Maskvai, no
rinčiai pavergti visas tautas. Tai yra dėmė Anglijos už
sienio politikai ir jos daugeliui pastangų laimėti dabarti
nį karą.

Lietuvių amerikiečių organizacijos turėtų aplankyti sa
vo laiškais ir protestais Anglijos ambasadorių lordą Hali- 
faxą. Anglija labai skaitosi su amerikiečių viešąja nuo
mone. Tad ir reikia anglams parodyti, kad jų vyriausybės 
žygiai labai sekami, kad lietuviai amerikiečiai nuosekliai 
budi pavergtųjų Baltijos valstybių teisių sargyboje. 'Ne
pagailėkime savo balso!

čiau pas juos. Turėjau tris 
dienas pasiruošti, nes mano 
„Excambion” laivas turėjo 
išplaukti kovo 7 d. Salezie
čių įstaigoj radau net tris 
lietuvius. Kun. Latakas man 
pažįstamas iš lankymosi To
rino 1938 m. Jis dabar sir
go. Turėjo vykti į pietinę 
Ameriką; atvykęs į Lisbo
ną susirgo ir pasiliko. Klie
rikas Kaz. Patulavičius jau 
prieš keletą metų čia atvy
kęs darbuojasi įstaigoj. Sta
lių dalyje veda klasę, moko 
portugaliukus d a ii i d y stės 
jaunutis lietuvis Stasys Pi- 
lypaitis.

Su vadovu
Po ilgo laiko nesimačius 

su lietuviais, malonu buvo 
pasišnekučiuoti. Klier. Pa- 
talavičius pasidarė mano va
dovas po Portugalijos sos
tinę. Lankėmės po visokius 
biurus, įstaigas, bendrovių 
raštines. Nepamiršom ap
lankyti ir šv. Antano iš 
Paduos gimimo vietos, kur 
dabar stovi maža koplytėlė, 
šalia bažnyčios — rūsyje. 
Portugalų šventąjį pasisavi
no italų Padua ir daugelis 
net nežino, kad šv. Anta
nas buvo portugalas, iš Lis- 
bono. Atrodo, kad italai ir 
lietuviai labiau jį garbina 
ir myli nei patys portuga
lai.

Sutikom grafą
— Žinai, brolau, čia tiek 
daug kalbų girdėti, tiek 

svetimtaučių sukinėjasi, kad 
ne juokais galėtume ir lie
tuvišką žodį išgirsti, — pus
balsiai tariau savo vadovui, 
laukdamas savo eilės Amer. 
Export Co. įstaigoje.

Vienas, dar gana jaunas, 
dailus vyras atsigręžė ir 
prisiartino:

— Sveiki gyvi, aš esu iš 
Lietuvos, iš Palangos Tiš
kevičius.

— Grafas Tiškevičius? 
Tamstos tėvus mačiau kar
tą Palangoje, kai parke bu
vo suruošta Ateitininkų re
organizacinė konferencija 
1927 m. ir jie atsilankė 
posėdin, kaip svečiai.

— Aš gyvenau Varšuvo
je. Bet lietuviškai nepamir
šau. Čia yra ir daugiau lie
tuvių, kurių adresus žinau. 
Jie visi laukia vizų ar lai
vų į Ameriką.

Jo dėka teko susitikti su 
Andrium Daugirda, buvusiu 
„XX Amžiaus” administra
torium, p. Vasiliausku, ku
rie laukė dokumentų ir lai
vo kelionei į Ameriką. Į 
uostą išlydėti' atvyko ir kun. 
J. Gurinskas, kuris taip pat 
ruošės palikti Europą. Be 
abejonės, yra šioj šalyje 
dar daugiau lietuvių, tačiau 
sunku surasti ir sužinoti, 
nesant nė pasiuntinybės, nė 
konsulato, kuris galėtų pa
informuoti.

Nesulaukė iškilmių
Susitvarkęs su laivo ben

drove visus popierius ir tu
rėdamas dar vieną popietį 
laisvą, mielai priėmiau pa
siūlymą aplankyti Estozil, 
gražiausią Portugalijos ku
rortą, gulintį priešais atvi
rą Atlantą, keliolikos mylių 
atstume nuo sostinės. Ten 
taip pat vienoje saleziečių 
įstaigoje darbuojasi jaunas 
lietuvis kun. Antanas Tra- 
navičius, kilimu iš Pasva
lio. Pernai Torine įšven
tintas ruošėsi liepos 28 d. 
laikyti primicijas Pasvalio 
bažnyčioje, tačiau, bolševi
kams okupavus Lietuvą, jo 
gimtoji bažnyčia nebesulau
kė iškilmių, nė gimtinė sa
vo jauno kunigo.

Į naują pasauli
Kovo 7 d. Lisabonos uo

ste po pietų žmonių minios. 
Vienas laivas paliks uostą. 
Vieni skubinosi į laivą pa
tekti, kiti — palydėti savo 
giminių ar pažįstamų, tre
ti — pažiūrėti, kaip „laimin
gieji” palieka Europą.

Sukaukė sirenos. Nutrū
ko laivą uoste laikę lynai, 
sujudėjo vanduo ir „Ex-
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Anų laikų lietuviai visa

me pasaulyje galingai varė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo darbą. Amerikos 
lietuviai garbingai ir pasek
mingai nešė savo dalį. Į- 
vairiais būdais ir priemo
nėmis kovojo už šventas 
lietuvių teises, gelbėjo ken
čiančius lietuvius, informa
vo pasaulį ir 1.1. Įtikrinti 
pasaulį, kad lietuvių tauta 
gyva, galinga, didžios kul
tūros, pajėgi būti nepriklau
soma, buvo vienas svarbiau
sių tų dienų lietuvių užda
vinys. Tuo tikslu buvo į- 
steigta Lietuvių Informacijų 
Biuras. (The Lithuanian In
formation Bureau).

Šis Biuras spausdino mė
nesinį informacijų leidinį 
angliškai: „A Plea For The 
Lithuanians.” Leidimo cen
tras buvo 324 Wharton St., 
Philadelphia, Pa.; šv. Kazi
miero par. klebonijoj. Vy
riausias leidėjas buvo kun. 
J. J.Kaulakis; pagelbininku 
M. M. Šlikas.

1916 m. vasario mėn. iš
leistas No. 1. Tai buvo 9x6 
leistas No. 1. Tai buvo 9x6, 
32 puslapių, 10c kainavęs 
leidinėlis, gražiai pagelbėjęs 
Lietuvai atgauti savo Ne
priklausomybę. Jo steigėjai, 
leidėjai ir rašytojai yra tik
rai daug nusipelnę. Šiandien 
kai kurie jų jau amžinybėn 
nukeliavę, kiti pamiršti, bet 
jų darbai kalba už juos.

Daugiausia rūpinosi ir ra
šė į tą leidinį ma. kun. J. 
Kaulakis. Jo globoj pasiro
dė 14 tokių sąsiuvinių, pa
skutinis išleistas 1919 me
tais. Leidėjas daugiausia ra
šė, vertė, surinko žinių ar 
prašė kitų rašyti. Artimiau
sias jo bendradarbis, daug 
rašęs, vertęs buvo M. šli
kas, Penn. Un. studentas, 
dabar jau advokatas. Talki
ninkavo „Tautmyla,” J. Ku
dirka, „Moksleivis,” Širvin
tas, Bakunas, Culemans ir 
daug kitų, nepasirašiusių 
autorių ir nematomų pagel
bininku — „vargo pelių.”

Pirmame numeryje at
spausdintas žemėlapis, ku
riame nubrėžta istorinė Lie
tuva ir nurodytos būsimos 
Nepriklausomos Lietuvos ri
bos. Laikraštėlio turinys 
buvo įvairus-istoriškas, prak
tiškas. Tada buvo labai svar
bu iškelti Lietuvos t.y. lie
tuvių tautos gyvybę, susi
pratimą. Tuo pačiu laiku 
reikėjo paveikti žmoniją, 
kad ji paremtų teisingus 
lietuvių reikalavimus, at
jaustų jų vargus. Ten ran
dame lietuvių pabėgėlių gy
venimo aprašymą šiomis 
skaudžiomis eilutėmis: „Pa
bėgėliai slenka, kaip jūros 
vilnys . .. Daugelis jų 4-5 
dienas nevalgę. Kaip pre
kės sukimšti vagonuose bė
ga, kiek galėdami pasiimti 
su savim. Kiekvienoj sto- 
tyj, beveik iš kiekvieno va
gono, yra išnešama negyva 
vargo ir kančios auka. Vi
sur tarp mūsų, Rusijoj, pa
sirodė, kad labiausia trūk
sta išminties, organizuotu
mo, supratimo ir, be kitko, 
geros valios.”

Tarp pabėgėlių 40-50 nuoš. 
šeimynų tėvai atskirti nuo 
vaikų, vyrai nuo žmonų, bro
liai nuo seserų, ir t.t., pilni 
laikraščiai paieškojimų sa
vo brangių asmenų, „Ati
duokite mums mūsų šeimy
nas, šaukė, bet veltui.” Taip 
rašė rusas, norėdamas at
vaizduoti lietuvių ir kitų 
kančias, bėgančių nuo vo
kiečių.

Ten atspausdinti Popie
žiaus ir Lietuvai gelbėti Ko
miteto atsišaukimai. Deda-

;į prieš dvi- 
,‘metų, ka- 

nedidelis

jai raudo- 
į užgirių, 
įsi gagen
to, į mūsų 
ginkis ve- 

:aip neju- 
įra nesu-

mi laiškai iš vokieči 
puotos Lietuvos, pa 
atsiminimai. Daug ž 
lietuvių kultūros, 
meno, ypač daug iš' 
jos. Trumpai sakant 
laikraštėliuose atsisp 
sa lietuvių amerikieč: 
la kovoje už Lietuv 
priklausomybę. Laik 
sustojo, kai Neprikiš 
bė atgauta ir jo už 
atliktas.

Šiandien vėl juodi Katriu- 
Lietuvoje, Nepriklau 
atimta, tauta blašk 
naikinama baisiau, • 
nais laikais, nes d: 
savieji parsidavėliai 
da prie neprietelių, 
vėl svarstoma Info 
Biuro reikalingumas 
ma vėl leisti info 
leidinį. Reikia gerai 
voti, kaip geriausi 
galima informuoti a 
skaitančią visuomei 
nereiktų pamiršti ir 
dintų ir klaidinami

'čbėjom tik 
jo jau išli
ejo ark- 
: pametėjo

jo išsyk jo 
jojom tat 
į kur ta 
•į apkreki- 
i norėjome, 
nudu. Lau- 
ispą, dro-

; ir trauk- 
; ir paskui

lietuvių, kurie skaitūery į 
trūsėsi, 

įia, o gal 
į pradėjo

gingas žinias, sklei 
apmokamų agentų.

Dvi galimybės in 
joms: dėti žinių jai 
muose laikraščiuose 
ti specialų informal 
dinį. Skaitytojus < 
būtų gauti per jau 
laikraščius, tik kl 
kaip tai padaryti, 
sitarti su leidėjai-/prie mu- 
plačiau prasiplatinus 
raščių, ir kaip padai į. 
latinį, nuoseklų in 
mą. Jei leisti atski 
nį, tai gal geriau 1 
sti gražų, nedidelį, 
iš kelių puslapių, fo 
formacinį leidinėlį. | 
tų lengviau pasklei 
niau išleisti, būtų ; 
nis, paremtų mūsų 
ir t.t. Bet kaip tai 
ti, tai yra daugis 
darbas, svarbu tik 
ryti ir ilgai "nelafl? 
ir taip jau ilgoka“ a lmis’ 
informacijų, kai 
snaudžia ir pra|;5a'^r' 
griovimo darbą va "T0, 
nelaukdami. ,! ’;!e a^0'

hd sesuo 
; nusitvėrė 
įuždėjo.

ažuiau. Iš 
iirpalių dė-

įite Tarno-

kę?
a pakėliau 
į buvo už 
DM mūsų, 

aks, giliai

MASKOLIAI RAŠO
VAI KNYGŲ'

ū ranka, 
i pirkią.

Kaunas. — Sovie 
gramos agentūros 
mu, Leningrado, l šias, kai iš 
Minsko sovietinio r $ i mane 
staigos šiuo metu ru 
Lietuvos mokyklon ššau, kaip 
vėlius. Jau esanti 
knyga iš Lietuvos 
ji pavadinta „Paj 
lietuvos tautos istoi

'.irtum ko- 
t Visas su
dėjau, dar 

mentai nuo seniau i landžiau
1 bet mano 
Šjo, ir aš

iki mūsų dienų.”
Bolševikai neleii 

lietuviams istoriką: ■ žą sakąs, 
ti knygų apie sa\ - man 
istoriją.

— Vidaus reikalų Griūte, 
ras A. Guzevičius 
GPU pulkininku. Š: buvo at- 
vaikinas, savo lail (pirkią. Aš 
bolševikinės jaunii išfolopas- 
nizacijos (komsomi j jai buv0 
neralinis sekretorių įjp mjj. 
re, okupantams va į {yj,. 
dėlę karjerą.

iiai ir lė-

cambion” paliko Europos 
krantus, išvykdamas į ma
riu platybes, nešdamas 200 
keleivių į Naująjį Pasaulį.

K, A. Deksnys.
(Bus daugiau)

pradžioje jis bu v „
reikalų viceministi į į. 
M. Gedvilą, kaip, 3^. 
reikalų ministerial 
cius lietuvių sukis 
jimus. Vėliau A. C M 
gavo paaukštinimą 
paskirtas minister • ę’ 
įgaliotiniu Vilniaus 8U
- Užsivilkęs Gi:’*™“ 

ninko uniformą, G 
toliau atlieka lietu 
nimo į kalėjimus 
bolševikinio teron 
Tiek Gladkovo vid 
gurno, tiek Guzeviį 
daus reikalų kol 
valdininkų dangumi 
arba maskoliai, ar 
tautinės mažumos

— Prekybos kom

’ nigiapiū- 
! bažnyčią,

Miiomis

^iekė su

kokia 
anos 

(ty netikė- 
/ uustebi- 
' yargo su 
"ir tai la
po. Tada 
p visai ne- 

miglas 
atsiti

gorausko pavaduot ... 
varišč” Plakchin n ?
kolių tautybės, be) 
kolijos atsiųstas ž

S, Ane- 
Katriute 

j nemeilūs,

s

ji
i

atsišnekėti. 0 Aneli 
vo meilus vaikas, tol 
ni, visados ką nors 
tinėjanti. Mano ir K. 
galva buvo pramuši 
vėliais, triušiais, pas 
apie žmogžudžius, ( 
žiūrėk, ir besiklausie 
mos apie Elenutę na 
apie devynis brolius 
Varniais lakstančius 
ji pati galės kada no 
joti, kaip dangaus 
liai.

Dabar, po tiekos 
kai pamąstau apie A 
visados juntu kažką 
sakytai gero, švelna 
žydras dangaus 
prieš mano akis 
Meili, švelnutėlė 
tik sveikata ji
džiaugtis. Kaip ma: 
šakojo, jau ir gimė 
nučiukė, tokia trap: 
nais sąnarėliais. E 
dėlto augo, ir buvo r 
laguoda. Tik apie a 
mą laiką, prieš tą s 
tą metų, rytais atkr 
augiau ji kosėjo. V 

kaskart labiau raut 
taip per daug skaisč 

! sveikai. Tėčiai sus: 
, vežiojo pas gydytoją 

galop patarė merga 
siųsti kur į pušynu: 
jinai atsigausianti m 
so, tyro šilų oro.

Kaip šiandien, tai] 
nuomet gyvenom m 
pinčiai, o kartais i: 
pritrūkdavom. Kai 
davo mokesčius nešt 
nesykį žąsies sparnu 
davo paskutinį grūd 
ruodo, gi mama su t 
nu gaidžiu pintinaitė 
dindavo į turgų. Viei 
metais buvom lyg i 
griebę. Auginom d' 
ves — tokią žalą p 
ir antrą šėmą. Tėi 
rengėsi žemę parduc 
kiek pasiskolinti pa 
Laukaitį, ir už tuo 
gus išvežti Aneliuk 
muose būta daug 
daug tarimosi, ir Ai 
akys pralinksmėdavo 
sa nušvisdavo, nei t 
dulėlis, nors jai, 1 
man su Katriute, lai 
Įėjo skirtis su šėme 

Atsiskyrėm su j; 
kitaip, negu buvom 1 
Vieną popietį Stri 
Magdė, pro šalį eida 
suko ir taip stačiai 
tegul tėtis su dešiml 
liaująs pas Sarpalių 
savo dobiluos pagav 
šėmę ir parsivedęs 
tvarte. 0 Sarpaliau 
tokia tvarka: nutvei 
lauke tavo kiaulę, u: 
penkinę, nutvers ark 
vę, nešk jam dešimti) 
tais, būdavo papyl 
pyks kuris kaimynai 
kaus ir prigrasins 
sustatysiąs tam n 
dvi, tris dienas v 
keikdamas, o ketvirt 
ir bekūprinąs per kali 
palių linkui.

Ir tėtis tą patį vai 
nuėjo, nes tuosyk m 
muose nė su žiburi 
turn radęs dešimtinė 
tojaus dieną iš t 
Striuoginių Magdės p 
kad šėmoji nakčia r 
si. Buvo, mat, dob 
siėdusi, išputo ir 
Sarpaliuos niekam n 
vą neatėjus, kad g 
atsitikti.

Visiems mums bu 
karvutės. Aš net 
kiau, tarsi kokį žm 
raudojau. Bet Anelii 
ko nesakė, visą tą c 
Ii buvo, kaip toji ži 
klausinėjančiomis, ba 
paukštelio akimis 
mamą nuo savo lovį 
vis norėdama sužino 
gi su ja dabar bus, 
jausdama vargšė, k 
neregės šilų nė pu 
buonių. Ir kas dieni 
labiau menko, nokc
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ų laikų lietuviai visa- 
>asaulyje galingai varė 
:vos Nepriklausomybės 
zimo darbą. Amerikos 
ziai garbingai ir pasėk
ai nešė savo dalį. Į- 
ais būdais ir priemo- 
s kovojo už šventas 
zių teises, gelbėjo kėn
ius lietuvius, infonna-! 
asaulį ir t.t. Įtikrinti 
įlį, kad lietuvių tauta 
, galinga, didžios kul- 
;, pajėgi būti nepriklau- 
, buvo vienas svarbiau- 
ų dienų lietuvių uždą- 
!. Tuo tikslu buvo 
ta Lietuvių Informacijų 
is. (The Lithuanian In- 
ation Bureau).

Biuras spausdino mė-1 
į informacijų leidinį J 
škai: „A Plea For The 
lanians.” Leidimo cen- 
buvo 324 Wharton St., 
delphia, Pa.; šv. Kazi-
i par. klebonijoj. Vy- 
as leidėjas buvo kun. 
<aulakis; pagelbininku

Šlikas.
6 m. vasario mėn. iš- 
3 No. 1. Tai buvo 9x6 
3 No. 1. Tai buvo 9x6, 
uslapių, 10c kainavęs 
ėlis, gražiai pagelbčjęs 
zai atgauti savo Ne- 
usomybęJ Jo steigėjai,
ii ir rašytojai yra tik- 
ug nusipelnę. Šiandien 
urie jų jau amžinybėn 
avę, kiti pamiršti, bet 
rbai kalba už juos, 
giausia rūpinosi ir ra- 
:ą leidinį ar. a. kun. J. 
kis. Jo globoj pasiro-

tokių sąsiuvinių, pa
is išleistas 1919 me- 
Leidėjas daugiausia ra- 
,rtė, surinko žinių ar 
kitų rašyti. Artimiau- 
jo bendradarbis, daug 
, vertęs buvo M. Šli- 
Penn. Un. studentas, 

r jau 
avo „Tautmyla,” J. Kai-' 
a, „Moksleivis,” i-------

Bakunas, Culemans ir 
g kitų, nepasirašiusių ! 
)rių ir nematomų pagel- ; 
nkų — „vargo pelių.” 
irmame numeryje at- 
usdintas žemėlapis, ku
ne nubrėžta istorinė Lie- 
a ir nurodytos būsimos 
jriklausomos Lietuvos ri-

Laikraštėlio turinys 
ro įvairus-istoriškas, prak- 
<as. Tada buvo labai svar- 
iškelti Lietuvos t.y. lie- 

zių tautos gyvybę, susi- 
itimą. Tuo pačiu laiku 
.kėjo paveikti žmoniją, 
d ji paremtų teisingus J 
ituvių reikalavimus, at-' 
ustų jų vargus. Ten ran-1 
įme lietuvių pabėgėlių gy- 
mimo aprašymą šiomis 
gaudžiomis eilutėmis: „Pai 
ėgėliai slenka, kaip jūros 
ilnys... Daugelis jų 4-5 
[ienas nevalgę. Kaip pre
kės sukimšti vagonuose bė- 
=ęa, kiek galėdami pasiimti 
su savim. Kiekvienoj sto
ty j, beveik iš kiekvieno va
gono, yra išnešama negyva 
vargo ir kančios auka. Vi
sur tarp mūsų, Rusijoj, pa
sirodė, kad labiausia trūk
sta išminties, organizuotu- 
mo, supratimo ir, be kitko, 
geros valios.”

Tarp pabėgėlių 40-50 nuoš. 
šeimynų tėvai atskirti nuo 
vaikų, vyrai nuo žmonų, bro- 
iai nuo seserų, ir t.t., pilni 
aikraščiai paieškojimų sa

vo brangių asmenų, „Ati
duokite mums mūsų šeimy
nas, šaukė, bet veltui.” Taip 
rašė rusas, norėdamas at
vaizduoti lietuvių ir kitų 
kančias, bėgančių nuo vo
kiečių.

Ten atspausdinti Popie
žiaus ir Lietuvai gelbėti Ko
miteto atsišaukimai. Deda-

mito! 
puotos' 
atsįjA 
lietuvį? 
meuolf 
jos.'

o

L-

o- 
s. 
,ą. 
a- 
vo 
re- 
in-

rū- 
lai.

Antanas Vaičiulaitis

KAI VAKARAS ATEINA
I.

JUS atsitikę prieš dvi- 
gu viršum metų, ka- 
aii aš dar nedidelis

a.,.į| vakarą, kai raudo- 
’ sėdo toli už girių, 
ĮJ^Ižąsų pulkai gagen- 

,a^ąukė namo, į mūsų 
atlikę gedėjo vienkinkis ve- 

ŠittM Įriedėjo taip neju- 
jtehikad net šuva nesu- 
atimli š su seseria Katriu- 
naikiHiogų pastebėjom tik 
nais Kb>i jis buvo jau išli

etų ir žebojo ark- 
n paskui pametėjo 
■u ją.
nei

savieji

vėl
Biuro rj 
ma y 
leidinį. Iros antai, 
votį įiedais nūn apkreki- 
gaį.nedrąsūs žiūrėjome, 
skai^jasuko į mudu. Lau- 
uergįįsįkandę kvapą, dro- 
din/I *r neišmanydami, 
lietuvių---------- — -------
gingas 
apmoki

i DviI po 
, joms: C 
s mwį

ti s^ijutau, kad sesuo 
dinį. įlimingai nusitvėrė 
būtų gS ir prakuždėjo. 
laikrak*alių dėd. . ..
kaip trįir aš pažinau, 
sitarti ii būta Sarpalių dė- 
plačiat?risiartino prie mu- 
rapčiiĮfn susigūžusių, ir 
latinį, ramiu balsu:
mą vįk nebūsite Tamo- 
nį/taįlučiai?
sti g^ukaitom, kaip ža
is keli;, 
formaięs atsakymo, 
tų kf: _

• „ ;‘I ar namie ?niau , . i -1 •

nis KFa^rls§s> pakėliau 
. 1/jdę. Jis buvo už ir t.t. x,. . gsmų nuo musų, 
]’ ,'s žilutėlis, giliai Lyti ii> lių’ lyg į kokį

■ austomis akimis, 
. , fine jo nuo manęs 
m omj -r afgai; tar- 
šnairas atsakymo.

Katriutė atito- 
nelauif

te.
MASE į nežinote kur?

sesuo išsyk jo
Stovėjom tad

kur ta

padarius: ar trauk- 
.'įpstiems ir paskui 
j snio
Kur

nį,

Širvin- k ^1

krūmą nerti į 
mama trūsėsi, 
vyšnia, o gal 
kuris pradėjo

Iš

jis

dangaus 
mano akis 
švelnutėlė 

sveikata ji

sklypelis 
stovėtų.

ji buvo, 
negalėjo

o atgalia ranka, 
^-parodė pirkią.

gramA benueinąs, kai iš 
mu. ^atsigręžė į mane 
Minsk: to:
staigoifc, pamiršau, kaip 
Lietoj
vėlius rklėje tartum ko- 
knygiį įstrigo. Visas su- 
ji pbsisprenksėjau, dar 
lieto raudau, bandžiau 

: vardą, bet mano 
; vaptelėjo, ir aš 
pratau, ką sakąs. 
Antanas, — man
uo.
Antanukas . . . 
tai Katriutė. 
;aip ramiai ir 
|į mudu buvo 
s ėjo į pirkią. Aš 
ekėme iš tolo pas- 
: man ir jai buvo 
aprasta, kaip mū- 
pasirodė tas tur- 
i visam kaime ū- 
kurio pievose ga
iš karvės ir kurio 
ai prieš rugiapiū- 
avom į bažnyčią,

mente:

iston-

A 
rasi 
GPU? 
vai^ 
bolšt'- 
nito 
nera> 
rė,

prat 
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atsišnekėti. O Aneliukė bu
vo meilus vaikas, tokia lipš
ni, visados ką nors krapš- 
tinėjanti. Mano ir Katriutės 
galva buvo pramušta kar
veliais-, triušiais, pasakomis 
apie žmogžudžius, o jinai, 
žiūrėk, ir besiklausianti ma
mos apie Elenutę našlaitėlę, 
apie devynis brolius, juod
varniais lakstančius, ir ar 
ji pati galės kada nors skra
joti, kaip dangaus angelė
liai.

Dabar, po tiekos metų, 
kai pamąstau apie Aneliukę, 
visados juntu kažką neišpa
sakytai gero, švelnaus, lyg 
žydras 
prieš 
Meili, 
tik
džiaugtis. Kaip mama pa
sakojo, jau ir gimė ji silp- 
nučiukė, tokia trapi, glež
nais sąnarėliais. Bet vis 
dėlto augo, ir buvo namams 
paguoda. Tik apie aną toli
mą laiką, prieš tą septyne
tą metų, rytais atkilusi, vis 
daugiau ji kosėjo. Veidukai 
kaskart lab'iau raudo, tik 
taip per daug skaisčiai, ne
sveikai. Tėčiai susirūpino, 
vežiojo pas gydytoją, kuris 
galop patarė mergaitę nu
siųsti kur į pušynus: tada 
jinai atsigausianti nuo sau
so, tyro šilų oro.

Kaip šiandien, taip ir a- 
nuomet gyvenom nepasitu
rinčiai, o kartais ir visai 
pritrūkdavom. Kai reikė
davo mokesčius nešti, tėtis 
nesykį žąsies sparnu iššluo
davo paskutinį grūdą iš a- 
ruodo, gi mama su tuo vie
nu gaidžiu pintinaitėje spū
dindavo į turgų. Vienok tais 
metais buvom lyg ir atsi
griebę. Auginom dvi kar
ves — tokią žalą pirmdėlę 
ir antrą šėmą. Tėtis jau 
rengėsi žemę parduoti, dar 
kiek pasiskolinti pas dėdę 
Laukaitį, ir už tuos pini
gus išvežti Aneliukę. Na
muose būta daug kalbos, 
daug tarimosi, ir Aneliukės 
akys pralinksmėdavo, ji vi
sa nušvisdavo, nei tas spin
dulėlis, nors jai, kaip ir 
man su Katriute, labai gai
lėjo skirtis su šėme.

Atsiskyrėm su ja visai 
kitaip, negu buvom tikėjęsi. 
Vieną popietį Striuoginių 
Magdė, pro šalį eidama, už
suko ir t aip stačiai pasakė: 
tegul tėtis su dešimtine ke
liaująs pas Sarpalių, kuris 
savo dobiluos pagavo mūsų 
šėmę ir parsivedęs uždarė 
tvarte. O Sarpaliaus buvo 
tokia tvarka: nutvers savo 
lauke tavo kiaulę, užmokėsi 
penkinę, nutvers arklį, kar
vę, nešk jam dešimtinę. Kar
tais, būdavo papyks, pa
pyks kuris kaimynas, parė
kaus ir prigrasins ,,dantis 
sustatysiąs tam rupūžei,” 
dvi, tris dienas vaikščios 
keikdamas, o ketvirtąją jau 
ir bekūprinąs per kalnelį Sar
palių linkui.

Ir tėtis tą patį vakarą ne
nuėjo, nes tuosyk mūsų na
muose nė su žiburiu nebū
tum radęs dešimtinės, o ry
tojaus dieną iš tos pat 
Striuoginių Magdės patyrėm, 
kad šėmoji nakčia nudvėsu
si. Buvo, mat, dobilų per- 
siėdusi, išputo ir nugaišo, 
Sarpaliuos niekam nė į gal
vą neatėjus, kad gali taip 
atsitikti.

Visiems mums buvo gaila 
karvutės. Aš net apsiver
kiau, tarsi kokį žmogų ap
raudojau. Bet Aneliukė nie
ko nesakė, visą tą dieną ty
li buvo, kaip toji žemė. Ji 
klausinėjančiomis, baukštaus 
paukštelio akimis sekiojo 
mamą nuo savo lovutės, lyg 
vis norėdama sužinoti, kaip
gi su ja dabar bus, lyg nu
jausdama vargšė, kad jau 
neregės šilų nė pušų siū- 
buonių. Ir kas diena ji vis 
labiau menko, noko, kaip 
aguona, o tėtis vaikščiojo

niūrus, susikrimtęs, nes ir 
tos žadėtosios paskolos ne
gavo. Mama gi jau ne taip 
linksmai dainavo.

Vieną rudens rytą, apie 
bulviakasį,—o diena, atsime
nu, buvo giedri, tik paže
mė padūmavus ir tokia 
graudi, — pro tuos pačius 
vartus, kur nejučiomis Sar
palių dėdė buvo įriedėjęs, 
pajudėjo penki vežimai. Pir
mutiniame jų gulėjo baltas 
Aneliukės grabelis.

Nuo tos dienos mūsų na
muose buvo nyku, perdaug 
tylu. Vis kažko trūko mū
sų pastogėje. Visi mes pa- 
sigedom to švelnaus balso, 
tos meiliai plazdėjusios 
liepsnelės. Vietoj meilaus 
mergaitės juoko jautėm slo
gų šešėlį ir, nors niekas 
to neprasitarė, buvo tai 
Sarpalių dėdės šešėlis.

II.
Sarpalių dėdė sunkiai per

žengė per priemenės aukš
toką slenkstį ir stabtelėjo, 
gal nežinodamas, į kurias 
duris sukti.

Namuose buvo ramu. Tik 
virtuvėje mama niūniavo lė
tą, vienodą dainelę. Staiga, 
lyg nukirstas, jos niūniavi
mas nutrūko. Mudu su Kat
riute pamatėm, kaip ji, iš
vydus tokį netikėtą svečią 
duryse, ėmė ir susmuko ant 
ten stovėjusio rugių maišo,
— su pražiotomis lūpomis, 
bemaž nusigandusiomis aki
mis ir miltuotas rankas su
siėmus, lyg pasigailėti mal
daudama.

Dėdė irgi atrodė sumišęs. 
Jis žengė virtuvės link, bet 
taip nerangiai, jog, slyste
lėjęs nelygioj asloj, susvir- 
duliavo ir vos nesuklupo. 
Atsitiesęs jis pagarbino Die
vą, o mama jam atsakė ant 
amžių amžinųjų. Ji dabar 
susigriebė ir prašneko:

— Viešpatie, koks svečias!
Tie žodžiai, tarti jau lyg 

perdaug skubiai ir pakeltu 
balsu, žmogui turėjo būti 
nevisai smagūs. Jis atsilie
pė pamažėle, liūdnai:

— Žinau, nelaukėt, nelau- 
kėt. . .

— Prašom gi tolyn, pra
šom, — vis dar lyg per greit 
kalbėjo mama ir, pakilusi, 
šluostėsi rankas.

Pirkioje tėtis skaptavo 
šliurę prie lango, pro kurį 
ant jo krito vakaro saulės 
spinduliai. Jis ramiai pro 
akinių viršų pasižiūrėjo ir 
tylėdamas toliau dirbo.

— Tėvai, gi svečias . . .
— nerimo mama.

— Tai sėskitės, gal pa
vargote, — prabilo tėtis.

Jis nė kiek neatrodė nu
stebęs. Tur būt, pro langą 
jau buvo mus ateinant ma
tęs.

Motina prikyšte nušluostė 
suolą, ir Sarpalių dėdė at
sisėdo. Bet kalbos nebuvo. 
Tėtis šnarpštė prie šliurės, 
mama, nežinodama, ar čia 
jos reikia ar ne, laukė vi
dury aslos, o pats svečias 
įsistebėjo į mudu su Kat
riute. Mes buvome susiglau
dę kertėje prie pečiaus būkš- 
taudami, ar neišvarys mu
dviejų laukan.

Pagaliau tėtis atidėjo 
šliurę ir nusiėmė akinius.

— Girdėjau, sirgote, — 
tarė jis.

Apie tą ligą visi žinojo
me, bet nei tėtis nei mama 
Sarpalių nebuvo dėdės ap
lankę, nors jau giltinė vi
sai arti aplink jį suko.

— Senatvė gi — nėra ko 
norėti, — atsiliepė dėdė.

— Tokia čia senatvė,—pa
sakė mama nušvitusi, kad 
šneka jau ėjo. — Pagyven
si! dar...

— Ak, jau reikės nameliai 
rengtis, — ramiai, truputį iš
kilmingai tarė jis. — Ot, 
aną dieną sėdžiu sau, rū
kau pypkę, galvoju, kaip 
mažas vaikas buvau, kaip 
paskui į vyrus išaugau, kaip 
žilo plauko susilaukiau . . . 
galvojau, galvojau ir žiūriu, 
kad jau tolyn nėra ko gal
voti, kad jau nieko nėra:

baigta jau, baigta ... Ir stip
rybės jau nėra.

Pažvelgiau į jį. Jis man 
pasirodė iš tikrųjų sumen
kęs, pasenėjęs ir nelaimin
gas. Pasižiūrėjo jisai į žą
sies sparną po balkiu, į šven
tųjų paveikslus ir tyliai, 
drebamai, lyg vienas sau 
šnekėtų, prašnibždėjo:

— Pas Aneliukę rengiuo
si...

Išsyk nesupratom ir visi 
tylėjom. Toje tyloje buvo 
girdėti, kaip pastogėje, ruoš
damiesi migti, karveliai bur
kavo. Staiga pamačiau, kaip 
mama apsigręžė, buvo be
einanti į virtuvę, bet su
kniubo šalia mudviejų prie 
pečiaus ir paskubomis užsi
traukė skarelę ant akių. Jai 
per veidą ant krūtinės ir 
prikyštės biro ašaros. Tą 
vienų vieną kartą savo gy
venime esu regėjęs mamą 
taip verkiant: tyliai, be kūk
čiojimo, bet taip gailiai, taip 
nelaimingai. Po tiek metų 
tokia didelė buvo jos mei
lė ir skausmas!

Tėtis priėjo prie mamos, 
pajudino jos petį ir ramino:

— Klausyk, ,motin, prie 
svetimo žmogaus . . .

Niekados nebuvau girdė
jęs tėčio taip švelniai į ma
mą kalbant. Gyveno juodu 
sau vienas šalia antro be 
gražių žodžių, vienas kruopš- 
damasis nuo ryto ligi va
karo ar laukuose, ar kluo
ne, ar prie varstoto, antra 
gi virtuvėje ar po kiemą 
sukiodamasi ir sau dainelę 
niūniuodama. O tą dieną 
tėtis buvo visai kitoks, lyg 
nepaprastas, tarsi šventadie
niškas, kai palengvėle kruti
no mamytę už peties ir 
kartojo:

— Klausyk, motin . . .
Ji dar vis negalėjo susi

turėti.’ Tos bežadės ašaros 
biro ir biro. Ir man taip 
buvo gaila jos, tokios men
kos, nelaimingos, kad man 
pasivaideno, jog visa kam 
aplinkui skaudu ir liūdna: 
senai mūsų pirkiai, už gi
rių besislepiančiam saulės 
raudonam kamuoliui, ker
džiaus švilpynei ten prie 
upės, strazdų pulkui, pra
lėkusiam nakvoti į kadugy- 
nus.

Mama pagaliau skarelės 
kampu nusišluostė akis ir, 
pusiau pro ašaras mėginda
ma šypsotis, pratarė trūk
stamu balsu:

— Iš tikrųjų . . . lyg ma
ža .. . mergaitė . . .

Paskui ji visą laiką sė
dėjo tylėdama ir klausėsi, 
kaip tėtis, grįžęs prie Sar
palių dėdės, kalbėjo:

— Ką čia, dar nevieną 
palydėsit. . .

— O, ne! — atsakė svečias 
lyg palengvėjęs, gyviau.

Nuo jo žodžių ir mums 
pasidarė šviesiau, lengviau, 
lyg tas slogus šešėlis būtų 
su paskutiniais spinduliais 
nuo mūsų pirkios suslinkęs 
ir nugrimsdęs toli ten ana
pus girių.

— O, ne! — Nujaučiu, nu
jaučiu, kad jau neilgai . . .

— Ką jūs! . . .
— Neturiu ko ant Dievu

lio rūgoti, jei ir mirsiu. Pa
gyvenau dailiai, nieko ne
trūko, ir vaikai išaugo ... O 
jei kaltas, tai aš pats kada 
nors buvau . . . Nors ir su 
jumis . . .

— Ak, jau seniai pamir
šom.

— Tik ne aš, tik ne aš 
pamiršau. Ne vieną nakte
lę bluosto nesudėjau, tą 
mergaičiukę prisiminęs . . . 
Taigi, mat, prieš kelionę at
sitiesti norėjau . . .

— Tai ir pasakėt! . . . Kam 
gi to reikia!. . .

— Jums gal ir nereikia, 
bet dėl teisybės . . .

Ir Sarpalių dėdė ėmė 
krapštytis kišenėj.

Tėtis tarė griežtai:
— Ne, dėde, šito nerei

kia! Užtenka gero žodžio . . .
Svečias, tur būt, ir šito

kį atsakymą buvo numatęs.
— Gerai, tad sekmadienį

KUN. PR. A. VIRMAUSKIO SUKAKTIS

Birželio 2 d. kun. Pranas 
A. Virmauskis sulaukė ku
nigavimo 25 metų sukakties, 
kurią norime paminėti savo 
bendradarbio straipsniu.

— Red.

Kun. Pranas A. Virmaus
kis, vienas Lietuvos idea
lių jaunuolių atvykusių, kurs 
nepasitenkino dolerio kali
mu, vien savo gyvenimo ge
rinimu, bet rūpinosi įsigy
ti mokslo, kad ir kitiems 
padėtų atsiekti laimę ne tik 
šiame gyvenime, bet ir am
žiname. Užsidirbęs keletą 
dolerių, vyksta į šv. Laury
no kolegiją, Montreal, Ca
nada. Ten mokėsi iki pri
sirengė dvasinėn seminari
jom 1910 rudenį įstojo šv. 
Jono seminarijon, Brighton, 
Mass. Sėkmingai baigęs 1916 
m. birželio 2 d. įšventintas 
kunigu. Savo primicijas lai
kė Brocktone, šv. Roko baž
nyčioje.

Pirmus penkis mėnesius 
vikaravo So. Bostone šv. 
Petro parapijoje prie kun. 
Tarno Žilinsko. Iš čia pa
skirtas į Lawrence, Mass, 
šv. Pranciškaus parapijon. 
Čia buvo nepaprasta lietu
vių tarpe padėtis. Parapija 
pakrikus. Nezaležninkai ka
talikus visokiais būdais su-

atiduosiu našlaičių prieglau
dai .

Dar pakalbėjęs apie der
lių, apie mudu su Katriute 
ir ar jau durpas buvome 
baigę vežti iš plynios, jis 
atsisveikino.

Tėtis su mama jį nulydė
jo ligi arklio, padėjo įlipti 
į ratus ir išleido pro var
tus. Visi keturi stovėjome 
ir žiūrėjome, kaip vežimė
lis iš lėto kilo į kalnelį ir 
paskui dingo antroj pusėj . . .

Ar į penktą savaitę vėl 
tame kalnelyje, tik iš ano 
šono, nėrėsi pro miglas vir
tinė vežimų. Pirmame jų, 
aukštai iškeltas, gulėjo Sar
palių dėdės juodas grabas, 
prie kurio iš abiejų šonų, 
kaip krankliai, sėdėjo ketu
ri petingi jo sūnūs, o an
truose ar trečiuose ratuose 
iš eilės sėdėjo tėtis su ma
ma.

Paskutinei bričkai atko
pus kalneliu, Sarpalių dėdės 
jau nebuvo matyti: išnyko 
jisai vieškelyje tarp ūkanų, 
į kurias palengvėle slėpėsi 
ir kiti vežimai.

Iš ten, iš tiršto rūkų klo
do, stovėdamas vartuose, il
gai dar girdėjau duslius, 
prislėgtus, lyg iš po žemių 
einančius, bubėjimus ir ai
desius, — vis labiau nutol
stančios laidotuvių giesmės 
žodžius.

vedžiojo. Jie dėjo visokias 
pastangas į savo abazą ka
talikus sutraukti. Prie šv. 
Pranciškaus parapijos vos 
saujelė katalikų beliko. Jau
nam, neprityrusiam kunigė
liui priėjo daug vargti, ken
tėti ir nenuilstančiai dar
buotis suklaidintiems žmo
nėms į tiesos kelią atvesti. 
Suklydėliai daug darė kuni
gėliui nemalonumo. Keletą 
kartų jie grasino per laiš
kus ir žodžiais net gyvy
bės atėmimu. Pas ligonis 
kurį laiką turėdavo eiti su 
miesto policijos palydovu. 
Ne be reikalo jo senas tė
velis, kurs su kunigėliu gy
veno, kartą išsitarė žemai
čiuodamas: „Sūneli, kun mes 
padarėm, ar žmogų užmu- 
šėm, kad taip turime ken
tėti.” Vienok po trijų me
tų darbuotės, lietuvių kata
likų tiek sugrįžo, kad seno
ji bažnyčia buvo per maža, 
reikėjo naujos bažnyčios.

Jau seniau buvo prama
tyta, kad reiks naujos baž
nyčios ir kad ji būtų lietu
vių tarpe. Didelis plotas 
žemės tam tikslui buvo nu
pirktas. Miestui tą žemę 
nusavinus, prisėjo senąją 
griauti, o jos vieton sta
tyti naują. Per vieną va
sarą senosios vietoje stojo 
graži, nauja, mūrinė erdvi 
bažnyčia. Nelengvas tuoj po 
pasaulinio karo buvo dar
bas. Vienok darbščiam, uo
liam, energingam kunigėliui 
vadovaujant, Lawrence lie
tuviai susilaukė ne tik gra
žios bažnyčios, bet ir pui
kaus daržo „Palangos” pik
nikams. Lawrenciečių tarpe 
ūpas šimtu nuošimčiu pa
kilo. Kad tas ūpas dar la
biau augtų, gerb. Jubilia
tas dažnai ruošdavo misijas, 
prakalbas, paskaitas. Kiek
vienos vasaros atostogose 
laikydavo pas save studen
tų - moksleivių, kurie veik
davo misijonierių darbą. Vė
liaus susilaukė kunigų pa
gelbininku. — P. Juro, F. 
Strakausko ir S. Kneižio. 
Nuo 1922 Lawrence visai 
kitoks tapo. Tai vis dėka 
ištvermingos kun. P. Vir- 
mauskio darbuotės.

1929 m. gegužės mėnesį 
gerb. Jubiliatas Jo Em. Kar
dinolo perkeliamas į So. Bos
toną. Čia padėtis kitokia. 
Parapiją rado geroje tvar
koje. Bet darbuotės dirva 
daug kartų platesnė. So. 
Bostonas tai Naujosios An
glijos metropolis. Kiek čia 
įvairių draugijų, organiza
cijų! Čia yra katalikų spau
dos centras — bet ir bedie
viai, laisvamaniai čia tvirtai 
laikosi. Nepaprasto reikia 
takto, kad veikimas harmo

ninga ir vieninga vaga ei
tų.

Uolusis Jubiliatas, užėmęs 
So. Bostone klebono parei
gas, tuoj ėmėsi išdažyti baž
nyčią, pertaisyti salę, padi
dinti ir plytomis apdėti kle
boniją. Pasikvietė vienuo
les seseris iš Cambridge 
vaikučius katekizuoti ir lie
tuvių kalbos mokyti. Dabar 
girdėti, kad netrukus atida
rys reguliarę dieninę kata
likišką mokyklą. Jo dar
buotei nėra ribų. Jis atlie
ka nevien didžiulius para
pijos darbus, bet suranda 
laiko ir į kiekvieno „Dar
bininko” numerio vietines ži
nias parašyti. Dažnai ska
tina kitus, primokėdamas, 
kad tik katalikiškus straips
nius rašytų.

Trumpai pasakius, gerb. 
Jubiliatas yra nepaprastai 
darbštus, kantrus; nors silp
nos sveikatos, nesiskundžia; 
ištvermingas savo pasiryži
muose, nes ką užsibrėžia, 
tą ir padaro; gailestingas — 
jame neturtingi moksleiviai 
ir pavargėliai randa dosnų 
tėvą ir neveidmainiškai pa
maldus. Žodžiu, jis yra tik
ras Kristaus tarnas. Tegu 
gerasis Dievulis laimina jo 
darbuotę, suteikia sveika
tos, kad dar galėtų ko il
giausiai Kristaus darbą veik
ti, — kad sidabras virstų 
auksu. Ilgiausių kun. Pr. 
Virmauskiui metų.

Kas Pras Jis.

Skaitytoju Laiškai
Gerbiamieji,

Prisiunčiu Jums vieną pre
numeratorių ir tuo pačiu 
kartu savo auką „Ameri
kos” Naujo Intertypo Fon
dui. Noriu išreikšti ir savo 
nuomonę apie „Ameriką.” 
Kai pirmi jos lapai pasiro
dė visuomenės tarpe ir kai 
lygini pradžią su ■ dabarti
mi, — tad didelė pažanga- 
padaryta. Tai pasiekta per 
didelį ir sunkų jos bendra
darbių darbą.

Linkiu, kad „Amerika” ne 
vieną kartą savaitėje į na
mus atsilankytų, bet kiek
vieną dieną, kad ji išaugtų 
į didelį, stiprų ir galingą 
katalikų visuomenės ir lie
tuvių išeivijos „Amerikos” 
dienraštį.

Frank Milas.
Brooklyn, N. Y.

Prisiunčiu mokestį už laik
raštį ir dėkoju, kad gerai 
prisiunčiat. Man labai ma
lonu skaityti jūsų žinias ir 
istorijas. Prašau ir toliau 
taip gerai laikytis.

Petronėlė Yermak.
Detroit, Mich.

Gerb. Administracija,
Siunčiu Jums Liepos 4 d. 

— Lietuvių Dienos — laimė
jimų knygutę, linkėdamas, 
kad L. Diena gražiausiai pa
sisektų. Linkiu, kad geri 
lietuviai paremtų mūsų ge
rą laikraštį — „Ameriką.”

St. Zurlis.
Linden, N. J.

Gerb. Adm.,
Gavęs Jūsų pranešimą, 

ilgiau nelaukdamas siunčiu 
prenumeratos mokestį ir $1 
už Lietuvių Dienos laimė
jimo knygutę. Drauge siun
čiu padėkos žodį už pra
nešimą ir iš širdies linkiu 
„Amerikai” ir . jos štabui 
ilgiausių metų.

V. Lukas.
Newark, N. J.

L. Vyčiu Seimas
Lietuvos Vyčių organiza

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

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Centro Pirm.

F
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Elizabeth, N. J.
Padėkos žodis

Mūsų metinės parapijinės 
laivu ekskursijos proga, šir
dingai dėkoju parapijos var
du ekskursijos komisijai, 
darbuotojams ir dalyviams - 
rėmėjams. Buvo be galo 
malonu pastebėti, kaip mū
sų parapijiečiai gražiai pri
ėmė ekskursijos svetelius iš 
Jersey City, Bayonne ir 
Brooklyn© ir palaikė gar
bingą svetingumo paprotį, 
seniai įgyventą. Noriu pa
reikšti savo parapijiečiams, 
kad sveteliai, iš šalies da
lyvaudami mūsų ekskursi
joje, parėmė savo kolonijos 
idealius darbus, kuriems 
atsiekti mes niekuomet ne- 
atsisakėm pagelbėti ir pa
sitarnauti.

Gražus paprotys vertas 
palaikymo.

Kun. J. Simonaitis,
Klebonas.

Newark, N. J.
Sidabrinis Jubiliejus

Kun. Ignotas Kelmelis, ii-, 
gametis Newarko lietuvių 
parapijos klebonas (Newar- 
ke klebonauja jau 20 m.) 
š.m. birželio 22 d. švenčia 
savo kunigystes sidabrini 
jubiliejų.

Parapijiečiai ir draugai 
jubiliatui pagerbti ruošia 
dideles iškilmes su turtin
ga jubiliejine programa.

Birželio 22 d. 11 vai. bus 
iškilmingos šv. Mišios, ku
rias laikys jubiliatas. Per 
Mišias pamokslą pasakys 
Maspetho kleb. kun. J. Bal- 

—kūnas.
6 vai. vak. bus iškilmin

ga vakarienė, kurioje daly
vaus daug žymių svečių, 
jubiliato draugų ir parapi
jiečių. Ruošiama įdomi pro
grama, vaidinimai, dainos, 
garsių solistų pasirodymai.

Prakalbos
Birželio 8 d. par. salėje

suruošta prakalba apie bol
ševikų „rojų.” Kalbėjo kun. 
Justinas Vaškys, pranciško
nas. Nenuostabu, kad į pra
kalbą suėjo labai daug žmo
nių, nes kalbėtojas, vesda
mas parapijos bažnyčioje 
misijas, pasižymėjo savo iš
kalbingumu.

Kalbėtojas priminė senes- 
niesiems, kokią jie Lietuvą 
paliko išvažiuodami Ameri
kon prieš I Did. karą ir ką 
Lietuva atsiekė Nepriklau
somybės metu. Toliau pa
pasakojo kaip Lietuva su
laukė dabartinių „svečių,” 
ką jie atnešė į mūsų tėvų 
kraštą, kaip jis turėjo pa
likti Kretingos vienuolyną, 
gimnaziją, senelių prieglau
dą ir viską, ką vienuoliai 
sukūrė, įsisteigė, buvo iš
vaikyti. Viskas atimta atsi
krausčiusių bolševikų iš Ru
sijos, kurie nė centu nebu
vo prie nieko prisidėję, kaip 
bolševikai viską išniekina 
ir griauna, kas lietuviška.

Tarp didžiausių pavojų 
Tėvui Justinui Vaškiui pa
sisekė pabėgti į užsienį ir 
atvažiuoti į Ameriką, kur 
jis dabar rūpinasi broliais 
pranciškonais lietuviais, ku
rių Berlyne yra 12 klierikų 
ir 2 kunigai, dirbą įvairiuo
se Berlyno fabrikuose ir 9 
klierikai yra Italijoje. Kun. 
J. Vaškys nori klierikus iš
gabenti Brazilijon, kad jie 
galėtų ten baigt mokslus, o 
kunigams pranciškonams į- 
steigti Amerikoje vienuoly
ną.

Tėvas Vaškys, papasakojo 
faip pat savo pergyveni
mus ir Ispanijoje, kur jis 
išgyveno visą mėnesį.

Ispanijos sostinėj išgyve
nęs visą mėnesį, ten matęs 
per civilinį karą įrengtus 
bolševikų kalėjimus, ir kan
kinimo priemones, kuriąs į- 
taisė iš Rusijos atvažiavę 
GPU agentai, kurie tas prie
mones naudoja Rusijoj ir 
kuriomis dabar kankina Lie
tuvos nekaltus žmones. Tie
siog nustoji kvėpuoti, kai

pagalvoji apie tas baisias 
kankinimo priemones!

Dviejų valandų laikas pra
ėjo taip greitai, kad norė
josi dar ilgiau būti ir gir
dėti tikras, ne už pinigus 
parsidavusio žmogaus žinias, 
kurias pats pergyveno.

Būtų labai naudinga čia 
gyvenantiems lietuviams ko
munistams, kurie giria „ka
tę maiše,” susitikti su šiuo 
doru žmogumi ir išsiaiškinti.

Lietuviai katalikai turėtų 
rengti prakalbas pranciško
nui T. Vaškiui, o jis tikrai 
paliks didelį sustiprinimą 
meile Dievui ir Tėvynei Lie
tuvai. G. V.

by lietuvius pasikvies. Apie 
Naugatuck netenka rūpin
tis, — kai išgirs Waterbu- 
rio par. švilpukų beną, visi 
atbėgs!

Dalyvaus ir visų didžiųjų 
parapijų chorai. Gros ge
ras orkestras. Kas tik gy
vas, birželio 22 d. į Union 
City, į Liberty parką.

A. P. Krikščiūnas.

Jersey City, N. J.

New Britain, Conn.
Birželio 5 d. čia mirė 

Gurskienė, Marianapolio ko
legijos mokytojo J. Gurskio 
motina.

Liūdininčiai šeimai reiš
kiame gilios užuojautos.

TRILYPĖ GEGUŽINĖ

Birželio 22 d. Connecti
cut keliai bus užpildyti lie
tuvių automobiliais ir au
tobusais, skubančiais į tri
lypę gegužinę, Linden Park, 
Union City, Conn. Geguži
nės pradžią 12 vai. Jau
nimas jau dabar nerimauja 
— laukia birželio 22 d.

Girdėjau, kad Manches- 
terio lietuviai rengia kelis 
autobusus. O ką Hartfor
das padarys, sunku atspėti. 
New Britain tikrai gausiai 
dalyvaus. Bristolio lietuviai, 
kaip visi žino, neliks nė vie
nas namie. Torringtoniečiai 
patys važiuos ir Waterburie- 
čių nepaliks namie. Wash
ington Depot lietuviai visur 
dalyvauja, tad būtų didelė 
naujiena jei nedalyvautų. 
Danburiečiai ar tik nebus 
pirmutiniai? Kai Bridgepor- 
to lietuvai užbaigs derybas 
su autobusų bendrove, tai 
gal visus nustebins. Apie 
New Haveno lietuvius nėr 
ko nė galvos sukti; jie per 
trejis metus turėjo šią tri
lypę gegužinę pas save, Sea 
Clifff Inn, tad ir šiemet 
nepamirš; p. M. Jokubai- 
tė jau seniai visus ragina, 
Ansonijos lietuvių niekas na
mie nepririš, jie dar ir Der

Ekskursija
Metinė parapijos laivu eks

kursija įvyko birželio 7 d., 
į Playland, Rye Beach, N. 
Y. Diena buvo labai graži; 
visi linksmai ir smagiai lai
ką praleido.

Choras
Birželio 22 d. mūsų para

pijos choras, vedamas varg. 
V. Justo, išpildys dainų 
programą per lietuvių radi
jo valandą iš WHOM sto
ties (1480 klc.) Jersey City. 
Ši programa duodama sek
madieniais nuo 9 iki 10 vai. 
ryto. Kviečiame atsukti sa
vo radiją ir pasiklausyti 
gražių lietuviškų dainelių.

J.

Baltimore, Md.
Birželio 7 d. įvyko mal

dininkų kelionė į Washing- 
toną, į pranciškonų vienuo
lyną. Vyko apie 200 asme
nų. 10 vai. rytą maldinin
kai jau buvo šventoriuje, 
kur nufotografuoti. Giedo
dami Švč. Panelės litaniją 
įėjo į bažnyčią, kur kun. 
Dr. Mendelis atnašavo mi
šias. Vienuolyno salėje tu
rėjom bendrus pietus. Po 
to apžiūrėjom požemius - ka
takombas, altorius. Vado
vaujant kunigui garsiai su
kalbėtas rožančius.

Kalvarijos stotys už šven
toriaus parke įtaisytos men
kutės, nėra koplytėlių, tik 
geltom} plytų stulpas kami
no storumo, negiliam įdubi
me bronzinis stoties atvaiz
das. Galima manyti, kad 
stotys Marianapolyje bus 
daug kartų didingesnės ir 
maldininkų vaizduotėje ža
dins nepaprastus jausmus. 
Turime džiaugtis, kad at-

L. K. FEDERACIJA STEIGIA BIUR|
Įsteigtas Lietuviu Informa

cijos Biuras
A.L.R.K. Federacijos cen

tro valdyba, matydama di
delį reikalą informuoti apie 
Lietuvą ir lietuvių tautos 
reikalus ir siekimus, įstei
gė Lietuvių Informacijos 
Biurą Chicagoje. Biuras 
teiks informacijas Ameri
kos spaudai, aukštoms moks
lo įstaigoms, valdžios įstai
goms ir jos atstovams. Ji
sai teiks žinias apie Lietu
vą visam angliškam pasau
liui. Be to, jisai tarnaus 
kaipo mūsų centras, kuris 
užmegs ir palaikys artimus 
santykius su kitomis pa
vergtomis tautomis, siekian
čiomis išsilaisvinti iš oku
pantų priespaudos. Šį biu
rą steigti Federacijos val
dyba nutarė vienbalsiai.

Biuras tuo tarpu steigia
mas Chicagoje ir jis bus 
palaikomas Federacijos lė
šomis. Kai kitos grupės sa
vo fonduose turės susirin
kusios pinigų ir norės dirb
ti bendrą Lietuvos išlaisvi
nimo darbą lygia reprezen
tacija ir lygiomis padengiant 
to darbo lėšas, kaip yra su
sitarta steigiant Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Federaci
ja mielai sutiks bendradar
biauti ir biurą pavesti A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Lietuvių Informacijos Biu
ro organizavimo darbas pra
dedamas tuojau. Bet plačiu 
mastu jisai pradės veikti 
nuo šių metų rugpiūčio 1 
dienos. Biuro direktorium 
pakviestas gerb. dr. Kazys 
Pakštas, Lietuvos Universi
teto profesorius, kuris per 
pastaruosius kelerius metus 
profesoriavo Kalifornijos 
Universitete ir gražiai gar-

sirado kilnių lietuviškų šir
džių, gausiomis aukomis pa
rėmusių šventą darbą — 
Kalvarijos stočių Mariana
polyje įrengimą. Visiems 
reikėtų nors menka auka 
prisidėti.

Kas mus pažadins susi
burti į kokią kuopelę ir 
nors našlės skatikėlį pa
siųsti į Marianapolio kole
giją? J.

sino Lietuvos vardą. Kad 
šiam dideliam ir svarbiam 
darbui vadovauti tinka pro
fesorius K. Pakštas, rodo 
jo praeities darbai, geras jo 
prisirengimas. Jisai yra pro
fesoriavęs ir Latvijos val
stybiniame universitete, su 
rimtomis paskaitomis apva
žiavęs daug Europos sosti
nių, Jungtinių Valstybių ir 
Kanados didesniuosius mies
tus, užmezgęs artimus ry
šius su daugelio universite
tų profesoriais, mokslinin
kais ir, apskritai, kultūri
ninkais. Turi plačių pažin
čių ir įvairių tautų politi
kų ir visuomenės veikėjų 
tarpe. Be to, šie darbai 
prof. Pakštui jau nebus nau- 
janybė. Jis arti prie jų 
stovėjo ir anais laikais, 
kuomet buvo dirbama ir ko
vojama dėl Lietuvos Nepri
klausomybės 1-mojo Pasau
linio Karo metu. Amerikos 
Lietuvių Tarybos jisai bu
vo išrinktas vykti su dele
gacija (1918 m.) į Europą 
ir ten, drauge su kitais tau
tos vadais, darbuotis Lie
tuvos išlaisvinimui. Jo moks
las, apkeliauti keli konti
nentai, platus patyrimas, 

, pažintys, smulkmeniškas ir 
I platus Lietuvos reikalų pa
žinimas, dinamiška energija 
ir visos kitos geros ypaty
bės, tai puikiausia kvalifi
kacija diriguoti centrui, iš 
kurio plauks į platųjį pa
saulį informacijos apie Lie
tuvą.

Referatai Federacijos 
kongrese

Referatus šiemetiniam Fe
deracijos kongresui, būsian
čiam rugpiūčio 7 d., Mari
anapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn., ruošia: 1) Juo
zas B. Laučka (Amerikos 
lietuvių katalikų veikla) ;
2) Prof. K. Pakštas (Lie
tuvos vadavimo problemos);
3) kun. Juozas Prunskis 
(Lietuviškųjų knygų leidi
mas ir platinimas). Šie re
feratai bus atspausdinti Fe
deracijos kongreso knygoje, 
kuri jau rengiama spaudai. 
Visi šie klausimai yra la
bai aktualūs. Jie turės pa-

K. raginti mūsų visuomenės va-

Birzelio - June 13 d., 19
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dus ir veikėjus gau 
suvažiuoti į ypatingai 
bų Federacijos kongre

Metiniai mokesčia
Šiomis dienomis už 

kėjo metinius mokesči 
1941 metus: Lietuyių 
Susivienijimas Amerikc 
$10.00; Lietuvių Darbi 
S-ga —$10.00; New I 
Conn., Federacijos 
— $5.00.

Aukos
Aukos Lietuvai 

per Federacijos ceni 
plaukė:

Mahanoy City, Pa. 
tuvių R. K. Susiviei :’ 
Amerikoje 1-mojo Pen 
skrities bankieto, sui 
vasario 17 d., likęs Į 
Lietuvai gelbėti $50.55

Kankakee, Ilk, auko 
rinktos Lietuvos reik h, 
St. Gabaliausko prak|$Pamoks’ 
$19.00.

Cicero, Ilk, šv 
rapijos salėj įvykusios 
Gabaliausko prakalbos 
rinkta Lietuvai Gelbė 
dol. ir 5 centai.

Mt. Carmel, Pa., to ------
kalbėtojo prakalbose s1 Miš- 
ta $25.50.

Westville, III
d. įvykusiose prakalbo! 
aukota $32.00.

Chicago, Ill., Pr. I 
aukojo $1.00.

Great Neck, N. Y., I 
čių kuopa $5.00.

Maspeth, N. Y., L. 
kuopa $5.00.

Brooklyn, N. Y., L 
das Grigonis $3.00; J 
lasevičienė $1.00; New 
ko* Federacijos apsl 
draugijų duoklės $27.(

Leonardas Šimutis^
ALRKF.

s

<tės Rytų 
įu, birže- 
^jdienį, šv. 
,t yew Yor- 
gaidos už 
j ir Estiją, 
įjos Iškil
ioje. Pa
ltai, popiet. 
ijgJ.M. pre- 
;hotas; jam 
■Aleksiūnas

ridoms va
il J. Fran- 
įDD, New 
■jpijos aug-

^iom]as ves 
. Antai ^a‘ 

Katedros 
Joseph F. 

■iiinimo žo- 
-jaigoj pa- 
Simonaitis,

Angelv Kai 
Parapi

Mūsų bažnyču 
liepos ir rugpiūč: 
madieniais mišp 
Palaiminimas Š 
mentu bus tuoj 
mos.

Šį sekmadienį 
nyčioje 9 vai. 
bus bendra sod 
munija. Po miš 
vo Kūno šventės 
procesija.

Šį sekmadienį 
nyčioje atnašaus 
Mišias kun. E< 
Mišios prasidės 
Bus daug svečių 
mišių naujas ki 
teiks visiems da 
laiminimą.

j .'.čdros vyrų 
gegu ;at p. Peter

$ per pro
gai giedos 
3Į,” po Pa- 
irbinkim e 
j užbaigiant

apusvalan- 
ati į Lady’s 
į Visiems 
i mzervuo- 
arbės sve-

Trečiadienių p; 
mėjimų vakarai 
prastu gyvumu, 
mus susirenka 
taučių. Gaila, kt 
rapijiečiai mažai 
vertėtų!

Pamaldos į i 
Širdį būna kiek 
tadienio vakarą 
Po pamaldų pj 
kryžiaus relikvi 
mas.

Maspetho

’’ risi dalyviai 
* aog į Town 

— j masinis su-

Tel. HArrison 6 -1693
MAS

B. J. Sliawkon -
(gausus bū-
Ą turėjo

1 Rye,

(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA& „Clermont” 

rpolitan uos- 
atplaukė iš 
t jis paėmė 

~mės ir Jer
vis, Laivo 
no Elizabe-

Laisniuotas New Yor 
ir New Jersey valstyl

310 John Street 
Harrison, N. J.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

\ _________
(Tęsinys)

— Aš?! — Ar gi atviriau begalima pasisakyti? 
Juk ir šimtinę noriu tamstai grąžinti. Ar dar geres
nis gali būti atvirumo ženklas? Dėl pinigų ne tik 
meluojama, bet ir kovojama. Jei norėčiau šimtinę 
pasilaikyti, tai kaip tik įrodinėčiau, kad Stuobrys 
yra revoliucijonierius.

Ir vėl pradėjo už ančio raustis. Ir vėl Bezickas jį 
sulaikė.

— Tegu prasmenga ta šimtinė! Ne dėl jos čia 
reikalas eina, čia svarbesni dalykai. Žinai, kad 
aš turiu neįlaužiamų įrodymų, kad Stuobrys tik
rai revoliucijoj dalyvavo.

— Aha! Jau lenda yla iš maišo! — triumfaliai pa- 
mintijo Pomadinas.

— įrodymų? — paklausė tarsi be galo nustebęs —r 
kokių?

— Aš turiu nemelagingų įrodymų, kad tas Stuob
rys tai tikras revoliucijonierius, ir iš stambesniųjų. 
Jis buvo perspėtas, todėl pabėgo.

— Šitaip?! Kodėl gi išsyk to nesakei? Bet — 
kur faktai? Kas jį perspėjo? Kur? Kada?

— Jį perspėjo iš Tautgėlų dvaro.
— Pats Tautgėla?
— Ne.
— Tai kas gi? Tamsta toks šykštus savo in

formacijomis, jog aš noriu į viską ranka numoti. 
Reikia būti pilnai atviram. Kitaip —ką gi aš tam
stai galiu pagelbėti?

Bezickas valandėlę pamąstė. Paskui, giliai atsi
dusęs, tarė:

— Tamsta vis mane įtarinėji neatvirume. Bet 
tuojau suprasi mano susivaržymą. Čia įpainiota 
mano sužiedotinė.

Pomadinas nusišvilpė.
— šitokie dalykai! Tai panele Tautgėlaitė per

spėjo revoliuci jonierių!
— Tamstai nesunku tai įspėti.
__ Na, na. Tai įdomu. Čia tai jau tikras roma

nas, tik, dėja, ne tamstai, ponas Ksaverai, tenka 
būti jo didvyriu. Bet iš kur tai. sužinojai?

— Aš pats girdėjau, kai ji tėvui prisipažino.
— Romanas eina įdomyn. Prie tamstos akių?
— Ne. Jie manęs nematė.
— Tamstos rolė eina neskanyn. Klausei už durų?
Bezickas linktelėjo galva.
— Tamstos keršto jausmas pilnai suprantamas, 

tad ir negarbingos priemonės pateisintinos. Bet—ar 
aš nesakiau, kad mudviem reikia rolėmis pasikeis
ti? Tamstai būti žandaru, o man su panele Euge
nija apsivesti — ha, ha, ha!

— Tamstą ima juokas, bet man tai visai ne juo
kinga.

bus pusiau. Izderžki popolam — cha, cha, cha! 
Sutarta?

— Sutarta! — suaidėjo Bezickas.
Ir vertingi draugai padavė sau rankas.

dyje.
io visais at-
Jbuvo nepa-

— Parapijos n 
gė darbą. Sesui 
kietės mokytoje 
išvažiuoti' į sav 
ną, Pittsburgh, '

— Birželio 24 
no šventėje, kle 
nas Balkūnas ir 
Kartavičius ren 
mai minėti sav 
nius. Tą dieną 
mišias laikys 7: 
savo intencijose, 
šios užprašytos 
gijų.

— Sekmadienį 
d., Maspetho pa

— Suprantu, suprantu, širdies jausmai susidūrė 
su patriotine pareiga — ištikimybe carui ii’ tėvy
nei. Užėjo, taip sakant, dalgis ant akmens. Bet ži
nai, tėvuti, iš to priešginingų jausmų susikirtimo 
bus galima padaryti gerokas medžiaginis biznis. 
Štai kaip aš žiūriu į tą dalyką. Kadangi sužeis
toji tamstos širdis gali aptemdyti šalto proto vei
kimą, tai leisk man, šaltam pašaliečiui, išvystyti 
logingą planą. Dabar mes galime padaryti tą Stuob
rį pavojingu revoliucijonierium. Įrodymų ar bent 
stiprių įtarimų kaip nors sumedžiosime. Tuo būdu 
Tautgėla bus įpainiotas į revoliuciją — ne tiesiogi
niai, tik per savo dukrelę, o tai kur kas geriau. Duo
sim jam suprasti, kad viską žinome ir padiktuosime 
jam mūsų tylėjimo sąlygas! pradžioje tūkstantėlį, 
kiek palaukus — kitą, paskui trečią, ketvirtą, penk
tą — iki neriboto laiko. Karvutė greitai neužtruks. 
Kada jis jau su nuolatine duokle apsipras ir įskai
tys ją į pastovų gyvenimo biudžetą, tada tamsta 
galėsi vesti jo dukterį. Priešintis jie daug nega
lės, nes botagas bus jūsų rankose. O ką, ar ne ge
ras planas?

Bezicko širdis plakė paskubintu tempu, bet jis 
kiek drūtas apsimetė abejingu.

— Nieko čia ypatingai originalaus. Apigabiam 
žandarui toks planas savaime peršasi. Bet pamirš
ti silpnąją jo pusę: Stuobrys dar ne mūsų rankose.

Pomadinas tik nusijuokė.
— O, tai nesvarbu. Žinoma, būtų geriau, jei nu

sikaltėlis būtų suimtas. Bet mes galime sakyti, 
kad jį pagavom. Kas patikrins? Juk čia Stuobrio 
asmuo ne taip jau svarbus. Svarbu, kad Tautgėla 
įsitikintų esąs įpainiotas ir duotųsi melžiamas. Bū
ti įpainiotam į bendravimą su revoliucijonierium, 
juk tai moralinė mirtis save gerbiančiam piliečiui. 
Ir kol jis tos baimės nenusikratys, tol bus minkš
tas vaškas mūsų rankose. Bravo, pons Ksaverai! 
Bet reikia veikt nedelsiant. Tamsta pradėjai intry- 
gą sukti, tai ir toliau ją varyk. Prirenk dirvą, tai 
ir aš tada scenoj pasirodysiu. O lėšos — vadinasi, 
Tautgėlos lėšos, nes jis duos, o mes imsime — tegu

Nutrauktos derybos.
_ ITautgėlos dvare įvyko keistas posėdis. Jame da

lyvavo pats Tautgėla, Bezickas ir Pomadinas. Bu
vo ypačiai reikšminga, kad dalyvauja žandaras. To
ki svečiai niekad nebūdavo priimami Tautgėlos na
muose. Čia turėjo būti kas nors oficijalaus. Iš rūs
taus Tautgėlos veido buvo aiškiai numanu, kad sve
čiai buvo nekviesti. Bet jie nieku nesivaržė ir, ma
tomai, buvo gerai nusiteikę. Ypatingu nepriversti- 
nu mandagumu pasižymėjo Pomadinas. žanda
ras buvo saldus, kaip pacukruotas pyragaitis. Jo 
kalba švelni, balsas tylus, melodingas.

— Bet, labai gerbiamas valdove, tai tik menk
niekis. Ii’ seniems žmonėms diplomatijoj tenka su
klupti, tai ką bekalbėti apie jaunimą. Paprasčiau
sias neapsižiūrėjimas, kilęs iš entuziastingo patri- 
jotinio įkarščio.

— Valdove... — suniurnėjo Tautgėla, — koks 
aš tamstai valdovas?

— Man — ne man, bet kiek dvaro gyventojų 
vadina tamstą valdovu! Jie seka kiekvieną tamstos 
akies mirktelėjimą. Bet ir man pačiam, nors ne
tiesioginiu būdu, tamstos valdovystė turi labai daug 
svarbos. Nuo tamstos tikslaus valdovavimo parei
na jūsų pavaldinių ištikimybė carui ir tėvynei.

Pasakytoji frazė dar labiau suerzino Tautgėlos 
ūpą. Bet ji buvo tokios rūšies, kad negalima buvo 
pykčio parodyti. Reikėjo valdytis.

— Tai ko jūs iš manęs norite? — vos save val
dąs paklausė Tautgėla.

Jis mėčiojo piktas akis ne tiek į žandarą, kiek į Be- 
zicką, bet tas atrodė nieko nepaisąs, tarsi sudeginęs 
paskutinį santykiavimo tiltą. Atkakli šypsena vos - 
vos žaidė ant jo lūpų.

— Ponas Tautgėla, matyti, laukia atsakymo iš 
manęs, bet žodis čia priklauso ponui Pomadinui, kai
po valdžios atstovui, — tarė Bezickas.

— Ką čia bendra turi valdžia su šiuo reikalu? — 
rūsčiai, bet neramiai paklausė Tautgėla.

— Šį - tą, — sakė žandaras. — Beveik galėčiau 
pasakyti — viską. Gerbiamoji tamstos dukrelė kaip 
tik nusižengė caro valdžiai, per neatsargumą, žino
ma. Bet valdžios įstatymai labai šalti. Jie nesi
gilina į motyvus. Jie neturi imaginacijos ir nesu
pranta net ir kilniausių, nors kiek klaidingų, jau
nimo polėkių. Įstatymai akli, prozaiški ir rambūs

savo metinį 
važiavimą į 
L. L, N. Y. 
stovės prie bai 
8 vai. ryto, 
bažnyčios gatvę, 
mon 9:30 vakare 
ti ir sugrįžti til 
leris. Bilietus i 
sigyti iš anksto 
Tą dieną, kaip 
važiuoja keli š

au 
Fc 
Vii

kaip asilas. Bet mes, įstatymų dabotojai, 
žmonės ir, šiuo kartu tamstos laimei, žmon 
prantą situaciją ir moką įeiti į nemalonią t<; [aįve įv^r. 
padėtį. Taigi, kaipo žmogus, nuoširdžiai tl 
užjaučiąs, aš vieton taikyti geležines įstatyn . 
sykles, atvykau čion ne kaip beširdis žandare ,l 
Kaip žmogus, norįs tą dalyką likviduoti tai 
tūrių šio kambario sienų.

— Bet jūsų kaltinimai neturi nė mažiaus 
grindo! — riktelėjo Tautgėla.

— Ne taip garsiai, labai gerbiamas valdo1
švelniai tarė Pomadinas. — Nes gali išgirst 
nereikalingi liudininkai ir tuomet nebus galii progra- čių automobilių 
dalyko likviduoti taikos keliu. Deja, pagrindo 
apkaltinimams yra rimto, tiek rimto, kad jo i 
ma nei užginčyti, nei paslėpti. S

— Tai šmeižtas. Tai fantazija! Jokių fak 
neturite! — nesiliovė Tautgėla.

— Deja, faktų yra. Gerbiamasis tamstos 
lis Viktoras mums jų patiekė, — saldžiai ūžt 
Pomadinas.

— Ką?! Viktoras?! — užgriovė nesavo balsu (J-draudos - insurance reikaluc 
sakęs iajums padės tuose reikaluose

, <iošęs ir patyręs brokeris —

.. MP. MACHULIS
Woodha 

Tel Virginia 7 -1896

Elizabethie- 
'iis žavėjo. 
J kitos pro- 
5ši) išvažia-

jrsitetą Broo- 
W studentų.

ias. didžiausią ir

HERAI PIR
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gėla. — Jis nieko panašaus nėra man 
melagystė!

— Gal tamstai to ir nesakė, bet mums ta 
ką pranešė.

— Netiesa! Viktoras negali būti išdavikas
to, jis niekad man nemeluoja ir nieko nuo i Street 
neslepia!

— Gal nė gerbiamoji tamstos dukrelė nieke 
nepasakojo? — lyg netyčiomis saldžiai pal 
Pomadinas.

Tautgėla netikėtai krūptelėjo, tartum I 
kambary būtų sprogusi. ,

Pomadinas labai maloniai nusišypsojo.
-Gal pons valdovas malonėtumėte ją 

kviesti prie mūs paklausti? Tai gal bus lengvi 
išeitis. Nieks čia ;
sau užginčyti, ii’ mes turėsime išrištas rankas, 
da galėsime teisme pasakyti, kad nieks Ant 
Stuobrio neperspėjo ir kad jis laisva valia pa 
Tai sutaupytų mums daug vargo ir nemaloi 
ir mūsų apkaltinimą prieš panelę (Eugeniją gal 
skaityti visai nebuvusių. Ką galite pasakyti! 
tokį mano pasiūlymą, pons Tautgėla? Ar gali! 
geresnė propozicija? f

Bezickas neramiai sukruto, bet Pomadinas f 
miai jam pamerkė, ir tas nurimo. Nors- Bea 
pilnai nesuprato žandaro priemonės, bet instil 
viai nuvokė, kad Pomadinas turi kokį gerą d 
Staiga viskas nušvito jo galvoje: Eugenija nemff

(Bus daugiau) :

RAKANDŲ KRA1
klausti? l ai gal dus lengv.
jos nebaugins. Ji galės r į|JL 
oc fnvocimo ičricfac rankas. 'V/lt

či

BroolM Street

M EVergreen 7-8451
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Mte kainas su kitomis krautuvė

Iriems išmokėjimams be nu<
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H Petraičių Krautuvėse 

traitiene ir st

už rakandus, o ne už išr



Birželio.

LEIGIA BIUR4 dus ir f
e 13 d., 1941 m. AMERIKA 5

Lietuvos vardą. Kad 
dideliam ir svarbiam 

ii vadovauti tinka pro- 
ius K. Pakštas, rodo 
raeities darbai, geras jo 
rengimas. Jisai yra pro
tavęs ir Latvijos vai- 
niame universitete, su 
imis paskaitomis apva- 
is daug Europos sosti- 
Jungtinių Valstybių ir 
idos didesniuosius mies- 
užmezgęs artimus ry- 
su daugelio universite- 

orofesoriais, mokslinin- 
ir, apskritai, kultūri- 

ais. Turi plačių pažin- 
ir įvairių tautų politi- 
ir visuomenės veikėjų 
e. Be to, šie darbai 
. Pakštui jau nebus nau- 
be. 
ėjo

siivakiĮf, / r / / / r i* r " *

"etos Žinios
džiaugsmo „kermošių” gra
žiuose miškuose ir prie At
lanto vandenyno.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

kČjO £;>
į941 M15 PAMALDOS 
Sūsi^V YORKE 
$10.00; į į.--------

/ J* f f’f'Ar''!•'*•*’*’*•*',fe<.4.lCnC»0.|r-& ,Į „AUKSO KURPELE”

S-gUĮ 
Conn, fl 
-k

Auitį 
per Pį

Jis arti prie jų 
ir anais laikais, 

net buvo dirbama ir ko
ma dėl Lietuvos Nepri- 
somybės 1-mojo Pašau- 

Karo metu. Amerikos 
uvių Tarybos jisai bu- 
šrinktas vykti su dele- 
ja (1918 m.) į Europą 
m, drauge su kitais tau-, 
vadais, darbuotis Lie- 
s išlaisvinimui. Jo moks- 
apkeliauti keli konti- 

ai, platus patyrimas, 
ntys, smulkmeniškas ir 
lis Lietuvos reikalų pa
nas, dinamiška energija 
isos kitos geros ypaty- 
tai puikiausia kvalifi- 

ja diriguoti centrui, iš 
o plauks į platųjį pa- 
į informacijos apie Lie-

Ameriįr. 
skilties' 
vasario; 
Lietuvį
M

. Vienybės Rytų 
. rūpesčiu, birže- 
sekmadienį, šv. 

edroje, New Yor- 
aos pamaldos už 
atviją ir Estiją. 
>us atliktos Iškil- 
parų formoje. Pa- 
Ižia 4 vai. popiet.
laikys J. M. pre- 

s Ambotas; jam 
un. J. Aleksiūnas 
Balkūnas (komi- 
. Pamaldoms va- 
E. vysk. J. Fran- 
ntyre, D.D., Newa x , -LA J_7. , ± N vte W

S1į Jei vyskupijos aug-

Cicfh 
rapijoslt E. Woods'"(ka- 
««Mras). 
™^įun. 
doL ii į.

ris taipgi pamoks-
Ceremonijas ves

Katedros
Joseph F. 

.rs sveikinimo žo-
Mt (t jų užbaigoj pa- 

. J. Simonaitis, 
irmininkas. Miš- 

ffKhi >s katedros vyrų 
ovaujant p. Peter

kalbėtc; 
ta $25 j

d- įvyh 
aukotai

šparus per pro-
auWll dalyviai giedos

Great nt kelių,
čii] te „_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jį,” i L’
kuopa Marija.”
Beprašomi pusvalan- 

das Gį

po Pa- 
Garbinkime 

ir užbaigiant

Parapija

Mūsų bažnyčioje birželio, 
liepos ir rugpiūčio mėn. sek
madieniais mišparų 
Palaiminimas Švč. 
mentu bus tuoj aus 
mos.

nebus. 
Sakra- 
po su-

Šį sekmadienį mūsų baž
nyčioje 9 vai. mišių metu 
bus bendra sodaliečių Ko
munija. Po mišių bus Die
vo Kūno šventės minėjimas - 
procesija.

Šį sekmadienį mūsų baž
nyčioje atnašaus pirmas šv. 
Mišias kun. Ed. Kyveris. 
Mišios prasidės 10:45 rytą. 
Bus daug svečių kunigų. Po 
mišių naujas kunigėlis 
teiks visiems dalyviams 
laiminimą.

su- 
pa-

lai-Trečiadienių parapijos 
mėjimų vakarai eina nepa
prastu gyvumu. Į laimėji
mus susirenka daug kita
taučių. Gaila, kad patys pa
rapijiečiai mažai lankosi. O 
vertėtų!

Referatai Federacijos 
kongrese

sferatus šiemetiniam Fe
ci jos kongresui, būsian- 
i rugpiūčio 7 d., Mari- 
jolio Kolegijoj, Thomp-

Conn., ruošia: 1) Juo- 
B. Laučka (Amerikos 

ivių katalikų veikla); 
Prof. K. Pakštas (Lie- 
•s vadavimo problemos);
kun. Juozas Prmiskis 

ituviškųjų knygų leidi-
ir platinimas). Šie re- 

,tai bus atspausdinti Fe- 
icijos kongreso knygoje, 
i jau rengiama spaudai. 
. šie klausimai yra la- 
aktualūs. Jie turės pa- 

inti mūsų visuomenės va-

au sueiti į Lady’s 
ocesijai. Visiems 

ko1 Ft^ietos nerezervuo- 
'us garbės sve-

Pamaldos į Švč. Jėzaus 
Širdį būna kiekvieno penk
tadienio vakarą 7:30 vai. 
Po pamaldų palaiminimas, 
kryžiaus relikvijų pagerbi
mas.
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ildų visi dalyviai 
ti tiesiog į Town 

jvyks masinis su-

TO
IŠVAŽIAVIMAS

tai bnt 
ir Si

kaip asilas. Bet mes, į?r 
žmonės ir, šiuo kartu tas 
prantą situaciją ir moką įi 
padėtį. Taigi, kaipo žmtę

7 d. gausus bū- 
klyniečių turėjo 

g ižiavimą į Rye, 
Iriuoju ,,Clermont” 

Metropolitan uos- 
atplaukė iš

y, kur jis paėmė 
Bayonnės ir Jer- 

lietuvius. Laivo 
lis buvo Elizabe- 
_.ai su kun. J. Si- 
jriešakyje.
pavyko visais at- 
Oras buvo nepa- 

Laive tvarprantą situaciją ir moką f.lzus.’ .... 
padėtį. Taigi, kaipo te Q?ai- Ehzabethxe- 

užjaučiąs, aš vieton taikyti: s 
sykles, atvykau čion ne te 
kaip žmogus, norįs tą d# 
tūrių šio kambario sienų.

— Bet jūsų kaltinimais 
grindoj — riktelėjo Tautte-

— Ne taip garsiai, labai? 
švelniai tarė Pomadinas. - 
nereikalingi liudininkai ir E 
dalyko likviduoti taikos kete 
apkaltinimams yra rimto, ės 
ma nei užginčyti, nei paslėps

— Tai šmeižtas. Tai faE 
neturite! — nesiliovė Tautę-

— Deja, faktų yra. Gte 
lis Viktoras mums jų pats 
Pomadinas.

— Ką?! Viktoras?!-u$ 
gėla. — Jis nieko panašas- 
melagystė!

— Gal tamstai to ir
ką pranešė.

— Netiesa! Viktoras n£ 
to, jis niekad man nemelC 
neslepia!

— Gal nė gerbiamoji ta^ 
nepasakojo? — lyg nelyti 
Pomadinas.

Tautgėla netikėtai te? 
kambary būtų sprogusi.

Pomadinas labai maloniai^
— -Gal pons valdovas 

kviesti prie mūs paklausti’ ; 
išeitis. Nieks čia jos nefc Įgg 
sau užginčyti, ir mes turėsi# 
da galėsime teisme pasak)' _

i visus žavėjo, 
.abar kitos pro- 
panašų išvažia-

universitetą Broo- 
jė 900 studentų. 
;baigimo progra- 
5 dienas.

Maspetho Žinios

— Parapijos mokykla bai
gė darbą. Sesutės pranciš- 
kietės mokytojos, rengiasi 
išvažiuoti į savo vienuoly
ną, Pittsburgh, Pa.

— Birželio 24 d. šv. Jo
no šventėje, kleb. kun. Jo
nas Balkūnas ir kun. Jonas 
Kartavičius rengiasi tinka
mai minėti savo vardadie
nius. Tą dieną iškilmingas 
mišias laikys 7:30, 8 ir 8:30 
savo intencijose. Visos Mi
šios užprašytos parap. drau
gijų-

— Sekmadienį, birželio 15 
d., Maspetho 
savo metinį 
važiavimą į

Visi dalyvaukite!
Penktadienį, birželio 20 

d., Angelų Karalienės par. 
salėje, bus suvaidinta labai 
linksma 3 veiksmų operetė 
„Pelenė” arba „Aukso Kur
pelė.” Šį įdomų veikalą su
vaidins Maspetho sodalie- 
tės: Elena Matulionytė, Jo- 
zefina Zembrauskaitė, Marė 
Augustinaitė, Suzana Gedvi
laitė, Pranė Jočiūtė, Anelė 
Ragaliūtė. Be vaidintojų 
šiame veikale gražiai pasi
rodo šokėjos sodalietės; kai
mietės — aukšt. mokyklos 
mokinės; maži nykštukai ir 
mažosios šokėjos — katekiz
mo mokyklėlės vaikučiai, 
mergaitės. Šio veikalo pa
statymu rūpinosi Maspetho 
sesutės pranciškietės.

Labai daug gyvumo ir 
grožio šiam veikalui pri
duoda tie puošnūs karališ
ki rūbai, aukso karūnos ir 
visi kiti papuošalai.

Operetė labai įdomi, gy
va ir puikiai visi vaidinto
jai pasiruošę. Šis veikalas 
buvo suvaidintas Maspetho 
parapijos salėje didžiausiu 
pasisekimu. Jį galima žiū
rėti net kelius kartus. Visi 
nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti. Tikrai nesigailėsi
te. Vakarą rengia Gyvojo 
Rožančiaus draugija. Pro
gramos pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga tik 35 centai. Po 
puikaus vaidinimo smagūs 
šokiai iki vėlumos. Susi
tiksime penktadienį, birželio 
20 dieną! Nepraleiskite šios 
puikios progos!

RADIJO PROGRAMA

Ketvirtadienį, birželio 12 
d., per lietuvių radijo drau
gijos programą 7-8 vai. vak. 
(WCNW ..-1600 klc.) kalbės 
redaktorius Juozas Laučka. 
Muzikos dalį išpildys daini
ninkės p. Ginkienė ir p-lė 
Juodytė.

Pirmadienio programoje 
(8:30-9) kalbės kun. Jo
nas Balkūnas.

stoves prie
8 vai. ryto.

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMASparapija turės 

autobusais iš- 
Fort Salonga, 
Visi autobusai 
bažnyčios nuo 

9:30 paliks
bažnyčios gatvę. Sugrįš na
mon 9:30 vakare. Nuvažiuo
ti ir sugrįžti tik vienas do
leris. Bilietus reikalinga į- 
sigyti iš anksto klebonijoje. 
Tą dieną, kaip visados, su
važiuoja keli šimtai priva
čių automobilių ir sudaro 
didžiausią ir gražiausią

MUS GERAI PIRKTI 
IBA GREITAI PARDUOTI 
ios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai 
pasiruošęs ir patyręs brokeris —

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

Tel. Virginia 7 -1896

UVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

Stuobrio neperspėjo ir kad}DIRBK J AI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
te pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
lalyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Tai sutaupytų mums daug'; 
ir mūsų apkaltinimą prieš 
skaityti visai nebuvusių , v.
tokį mano pasiūlymą, po®flame len^’iems išmokėjimams be nuošimčiu 

geresnė propozicija?

Bezickas neramiai sukruš 
miai jam pamerkė, ir tas Ų 
pilnai nesuprato žandaro 
viai nuvokė, kad Pomadi®5; 
Staiga viskas nušvito jogais

(BusMw

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

S
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s

New Yorko lietuvių na
mų savininkų organizacijos 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, birželio 13 
d. 8 vai. vak., grab. Sha- 
lins įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime, be tie
sioginių organizacijos reika
lų, bus aiškinama namų ap- 
drauda - insurance ir kiti na
mų savininkams žinotini da
lykai. Visi organizacijos na
riai ir norintieji tapti na
riais malonėkite dalyvauti.

Valdyba.

PADĖKA

Roz. Jokubonienė, mirusio 
Vincento Garlaus-Garlausko, 
motina, gyv. Woodhavene, 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
giminėms ir artimiesiems už 
pareikštą užuojautą, už už
prašytas šv. Mišias, pado
vanotas gėles, už palydėji
mą sūnaus kūno į bažnyčią 
ir kapus. Ji dėkoja ir grab. 
J. Garšvai už malonų patar
navimą.

MIRĖ

Jokūbas Savage, 65 m., 
gyv. 231 Bedford Ave., mi
rė birželio 6 d. Palaidotas 
birželio 10 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios.

Patarnavo grab. J. Garš
va.

Birželio 3 d. po operaci
jos šv. Kotrynos ligoninėj 
mirė Aleksander Casper, 51 
m., gyv. 3337 Union Avė., 
Brooklyne. Kaip karo vete
ranas, velionis palaidotas 
Long Island National kapi-

New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena, iš eilės jau dvy
likta, įvyks liepos 4 d. Klasčiaus parke, Maspethe. Ren
gimo komitetas, kurį išrinko New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų seimelis, turi paruošęs įvairių planų jos 
sėkmingumui užtikrinti. Rengimo Komitetas per „Ameri
kos” administraciją kreipėsi į „Amerikos” skaitytojus, pra
šydamas paremti Lietuvių Dieną laimėjimo knygučių pla
tinimu. Rengimo Komiteto prašymas daugelio „Ameri
kos” skaitytojų palankiai priimtas.

Šiame numeryje pradedame skelbti vardus tų „Amerikos” 
bičiulių, kurie jau parėmė Lietuvių Dieną. Tai lietuvių ka
talikų spaudos rėmėjai, kurie arba patys įsigijo Liepos Ket
virtos laimėjimo knygutę arba ją išplatino tarp savo drau
gų. Visiems jiems tariame nuoširdų ačiū. Tikime, kad ir 
kiti „Amerikos” skaitytojai neatsisakys paremti savo laik
raščio.
P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y...............................   1.00
Jonas Girnis, Brooklyn, N. Y................................................. 1.00
Mrs. V. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y...................................... 1.00
Mrs. S. Miltenis, Brooklyn, N. Y............. .•.............................. 1.00
A. Gečaitė, E. Stroudsburg, Pa............................................. 1.00
J. Liudvinaitis, Linden, N. J.................................................  1.00
Alf. Stankus, Bronx, N. Y...................................................... 1.00
S. Mikaliūnas, Brooklyn, N. Y............................................... 3.00
O. Sijavičienė, Brooklyn, N. Y............................................. 1.00
Izabelė Dilienė, E. Orange, N. J........................................... 1.00
VI. Paulauskas, Brooklyn, N. Y................ i......................... 1.00
Mrs. A. Kens, Great Neck, N. Y........................................... 1.00
Mrs. M. Rusas, Port Washington, N. Y.............................. 2.00
Mrs. A. Žukauskas, Bridgeport, Conn.................................. 1.00 (
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn......................................  1.00
Mrs. R. Smith, New York, N. Y............................................  1.20
J. Bačėnienė, Kearny, N. J.....................................................  1-00
P. Overzotas, Bellaire, N. J.....................................  1-00
A. Yuška, Maspeth, N. Y............................................. -....... 1.00
O. Panauskienė, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
J. Markūnas, Brooklyn, N. Y............................................. - 1-00
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y...................................... 1.20
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y............................................  1.00
F. Kalinauskienė, Jersey City, N. J..................................  1.00
M. Juozapaitytė, Brooklyn, N. Y..........................................  1.00
Pranė Lapienė, Babylon, N. Y............................................... 1.00
J. Žemaitis, Brooklyn, N. Y................................................... 1-00
A. Dutkus, Maywood, N. J.....................................................  1-20
Mrs. A. Dargis, Jackson Heights, N. Y.............................. 1.20
J. Mikolaitienė, Brooklyn, N. Y............................................  1-00
J. Spranaitis, Paterson, N. J................................................. 1-00
Adv. Edv. A. Schultz, Pittsburgh, Pa.................................. 1.00
Veronika Kazėnas, Leonia, N. J..........................................  1.00
M. Kasulaitienė, Brooklyn, N. Y..........................................  1.00
Jieva Gustavičienė, Brooklyn, N. Y...............................z.... 1.00
J. Zdanaitis, Brooklyn, N. Y................................................. 1-00
Pranas Pūkas, Philadelphia, Pa..........................   1.00
M. Stankevičienė, Brooklyn, N. Y........................................  1-00
Jeronimas Sirgeda, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
Mrs. C. Lisevich, Elizabeth, N. J....................................... — 1.00
M. Kemežienė, Kearny, N. J................................................... 1.00
Ona ir Juozas Lužai, Lennox, California......................... 1.00
M. Makarauskienė, Kearny, N. J......................................... 2.00
Komp. J. Žilevičius, Elizabeth, N. J.................................... 1.00
Jonas Kulokas, Baltimore, Md............................................... 1.00
Stanley Zurlis, Linden, N. J................................................... 1.00
O. Kamarauskienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
St. Globys, Newark, N. J........................................................ 1.00
A. P. Krikščiūnas, Washington Depot, Conn..................... 1.00

Barauskas šioje apylinkėje 
ir pasiliktų. »

Darbavosi Katilius
Bostone ir apylinkėje lan

kėsi p. Katilius, SLRKA or
ganizatorius. Jam pasisekė 
prirašyti prie Susivieni- 
mo nemažai narių, jų tarpe 
kunigų ir profesionalų.

Ha r ri son-Kea r n y, 
New Jersey

Gegužės 25 d. vargoni
ninkas F. Hodelis ir choras 
surengė koncertą - vaidini
mą. Veikalą „Daina be ga
lo” gražiai suvaidino šie 
scenos mėgėjai: Garliausko 
rolėje, A. Žibutis; Grybo, M. 
StanioniS; Durovo, J. Kas
paras; Veronikos, H. Ožoliu- 
tė; Teresės, B. Bačėniutė; 
Abelio, varg. F. Hodelis.

Po vaidinimo choras iš
pildė gražią dainų programą.

Šalkauskučio grojimas ar
monika taip visiems pati
ko, kad buvo iššauktas pa
kartoti. V. Jankauskas ir 
J. Mekionis puikiai išpildė 
duetą. Solo gražiai sudai
navo P. B. Mačėniutė — a- 
kompanavo gabi pianistė P. 
M. Šlikaičiutė. Programa 
baigta choro ir visų atsi
lankiusiųjų smarkiu įvairių 
dainų sudainavimu.

Laukiame daugiau tokių 
vakarų. Ten Buvęs.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

katalikų jam pagerbti šv. 
Juozapo bažnyčioje turės 
bendrą Komuniją tą dieną.

Brooklyno katalikai ren
giasi vykti į tautinį eucha
ristinį kongresą, kuris bus 
birželio 21 - 26 dienomis St. 
Paul, Minnesota.

New Yorko miesto vado
vybė žada sujungti 8 Avė. 
požeminį geležinkelį su Broo
klyno Culver linija ir tuo
met Bronxo gyventojai ga
lės nuvažiuoti į Coney Is
land už 5 centus.

Montreal, Canada

Spaudoje buvo paskelbta, 
kad Kanados Lietuvių Ta
ryba birželio 15 d. rengia 
Lietuvos užgrobimo minėji
mą. Tačiau, kai kurių vie
tinių sąlygų ir visuomenės 
patogumo dėliai, minėjimas 
atidėtas birželio 22 d.

Iš Jungtinių Valstybių at
vyksta gen. konsulato atašė 
A. Simutis, kuris pasakys 
reikšmingą kalbą aktualiai
siais lietuvių tautos reika
lais. Taip pat bus graži ir 
meninė programa. Atsilan
kys keletas aukštų garbės 
svečių, kaip: miesto mayo- 
ras, policijos viršininkas ir 
keletas kitų. Labai džiugu, 
kad Kanados valdžios aukš
ti pareigūnai atjaučia lie
tuvių tautos nelaimę ir pri
taria mūsų yeikimui.

Kad minėjimas būtų sėk
mingiausias, pasiruošta pri
sitaikinti prie visokių oro 
sąlygų. Jeigu oras bus gra
žus, tai programa įvyks 
Ville - Lasalle, kur bus gra
žiai papuošta ir įrengti gar
siakalbiai. Jeigu netikėtai 
užkluptų lietus, tuomet pro-

nėse birželio 7 d. Liko žmo
na Adelaide, sūnus ir duk
tė. Patarnavo grab. Juozas 
LeVanda-Levandauskas.

Birželio 2 d. mirė 58 m. 
amžiaus Mykolas Gėla, 1762 
Nostrand Avė., Brooklyne. 
Palaidotas birželio 4 d. šv. 
Petro kapinėse, Staten Is
land. Liko žmona Lucija. 
Patarnavo grab. Matthew 
P. Ballas-Bieliauskas.

grama būtų tęsiama Ville- 
Lasale salėje. Jeigu jau iš 
ryto pasireikštų lietus, tuo
met masinė publika „oku
puos” V. klubo salę. Įžan
ga dykai. Report.

So. Boston, Mass.
______

Kukliai minėjo sukaktį
Birželio 1 d. vietos kle

bonas kun. Pr. Virmauskis 
kukliai minėjo savo 25 m. 
kunigavimo sukaktį. Para
pijiečiams uždraudė bet ko
kį bankietą ruošti. Tą svar
bų įvykį minėjo atlaikyda
mas iškilmingas mišias 9 
vai. rytą. Dalyvavo visų 
katalikiškų ir bažnytinių 
draugijų valdybos su savo 
vėliavomis ir beveik visi 
ėjo prie komunijos.

Kita sukaktis
Birželio 5 d. kunigavimo 

10 metų sukaktį minėjo vie
tos ilgametis vikaras kun. 
Kazimieras Jankus. Jis čia 
dirba nuo pat įšventinimo.

Kun. K. Jankus, nors šio
je šaly augęs, gražiai var
toja lietuvių kalbą. Yra iš
vertęs keletą scenos veika
lų. Prieš keleris metus lan
kėsi Lietuvoje. Turi didžiu
lį lietuviškų knygų knygy
ną. Mėgsta muziką, studi
jas.

Kun. Barauskas Bostone
Apylinkėse svečiuojasi nuo 

bolševikų teroro pasišalinęs 
iš Lietuvos kun. K. Baraus
kas, žymus žurnalistas. Tu
rėjo keletą įdomių praneši
mų iš maskolių bolševikų 
siautimo Lietuvoje. Būtų 
gera ir naudinga, kad kun.

Pereitą šeštadienį Brook
lyn© ir New Yorko dioce- 
ziose įšventinti 64 kunigai.

Šv. Pranciškaus aukštes
nioji mokykla Brooklyne šie
met išleis 153 mokslą pa
baigusius mokinius.

Birželio 29 d. kun. Cough
lin, radijo kalbėtojas, švęs 
savo kunigystės 25 metų 
jubiliejų. Būrys Brooklyno

Brooklynas už poros sa
vaičių pamatys savo gat
vėse vietoj gatvekarių au
tobusus. Pakeitimas susisie
kimo priemonės bus vykdo
mas pamažu.

Šiemet birželio pirmą sa
vaitę New Yorke išduota 
559 vedybų leidimai. Mat, 
jaunosios tiki į „June Bride” 
laimę.

— Patiems bolševikų laik
raščiams pradėjus kelti 
triukšmą dėl vaistų stokos, 
paskelbtas toks pranešimas: 
„Paskutiniuoju metu iš ki
tų sąjunginių respublikų 
sveikatos apsaugos komisa
riatas gauna daug įvairių 
medicinos įrankių, instru
mentų ir įrengimų. Tarp 
kitko, komisariatas gavo ke
liasdešimt įvairaus tipo de
zinfekcijos kamerų, kurios 
skirstomos įvairioms gydy
mo įstaigoms.”

— Kažkoks pilietis A. Kli- 
auza rašo, kad Pilviškių gy
dytojas Dembrovskis buvęs 
iškviestas pas ūkininkę Dar- 
žininkaitienę Būdviečių kai
me. Ūkininkė gimdė, o aku
šerė nustatė pavojingą krau
joplūdį, tad skubiai buvo 
reikalinga gydytojo pagalba. 
Tačiau gydytojas Dembrov
skis atsisakė pas ligonę vyk
ti. Ūkininkė nuo kraujoplū
džio mirė.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—BaLsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas. Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— SI50 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Vai anti ėjus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS' 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Birželio - June 13 c IIP
12-to ji METINE 1 2-1 o j i METINE

KLASČIAUS CLITON PARKE
' \

Betts and Maspetli Avenues Maspetli, N. Y.
i

Parkas Atdaras 11 vai. ryte Šokiai nuo 3 vai. p. p.

Dainų Programa 5 vai. p. p., Kurioje Dalyvauja Brooklyno ir Maspellio Parapijų 
Jungtinis Choras

— : Įžanga į Parką 40 centų : —
I

KUN. T. CIŽAUSKO PRIMICIJOS

Sekmadienį, geg. 8 d., Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje įvyko kun. Tomo Či- 
žausko labai iškilmingos 
primicijos.

Primicijantą į bažnyčią 
atlydėjo daug kunigų, sesu
čių, šv. Vardo vyrai ir vai
kučių procesija, kurią pri
ruošė seserys.

Primicijantui per mišias 
tarnavo arkikun. N. Pakal
nis, dijakonas kun. J. Alek- 
siunas, subdiakonas kun. V. 
Masiulis. Be galo gražų pa
mokslą apie kunigystės kil
numą pasakė kun. J. Bal- 
kūnas.

Iškilmingi pietūs įvyko 
parapijos auditoriume 2 vai. 
p. p. Dalyvavo apie 250 
žmonių. Visi kalbėtojai kal
bėjo per mikrofoną, nes ki
toje salėje dalyvavo apie 30 
sesučių joms specialiai pa
ruoštuose pietuose, kurios vi
są programą galėjo girdėti.

Iškilmės pradėtos malda, 
kurią atkalbėjo pats primi- 
cijantas. Iškilmių vedėjas 
kun. N. Pakalnis pareiškė, 
kad šiuo atveju kunigams 
bus duodama pirmenybė, nes 
tai yra jų ypatinga šven
tė. Kalbėjo kunigai: J. Bal- 
kūnas, J. Aleksiūnas, K. 
Paulonis V. Pinkus, V. Ma
siulis, P. Lekešis, A. Pet
rauskas. Telegrama sveiki
no kun. Pr. Raugalas ir 
„Amerikos” redaktorius, 
kurs tą dieną buvo išvykęs

į Marianapolio iškilmes. Kal
bėjo stud. E. Matulaitytė ir 
daug kitų dalyvių. Kadangi 
primicijanto motinėlė pri
klauso Gyv. Rožančiaus dr- 
jai, tad šios draugijos pirm. 
O. Rimidienė pareiškė lin
kėjimus ir įteikė dovanėlę. 
Tėvas priklauso šv. Vardo 
vyrų draugijai, kurios na
riai šv. Mišių metu priėmė 
Komuniją, o draugijos pirm. 
K. Baltrušaitis puotoje pa
reiškė draugijos vardu nuo
širdžius linkėjimus.

Programos ved. kun. N. 
Pakalnis, kuklios nuotaikos 
verčiamas, pakvietė pareikš
ti savo jausmus primicijan
to broliuką, jaunutę sesutę, 
tėvelį ir motinėlę. Ypač drą
siai ir gražiai pasirodė se
sutė Teresė savo gražia lie
tuviška kalba.

Programoje protarpiais 
dalyvąvo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Jan
kaus ir solistė Angela Mas- 
lauskaitė. Programos siur
prizas buvo L. Juodytė, at
vykusi iš Lietuvos prieš 
dvejis metus. Ji primicijan
to iškilmėms parašė ketu
rių posmų eiles ir jas pa
dainavo, pritardama gitara.

Pabaigoje primicijantas 
kun. T. Čižauskas gražia 
lietuvių kalba pareiškė sa
vo sociologiniai kunigiškas 
pažiūras apie visuomeninį 
veikimą, žavėjančiai parodė

savo lietuvišką patrijotišką 
dvasią, paveldėtą nuo savo 
tėvelių. Dėkojo klebonui kun. 
N. Pakalniui už parodytą 
nuoširdumą ir rūpinimąsi 
jo reikalais. Jam tai buvę 
geriausias pavyzdys siekiant 
kunigiško pašaukimo tikslo.

Visos iškilmės buvo gra
žioje nuotaikoje. Kun. kleb. 
N. Pakalnis pareiškė, kad 
buvo nepaprastai malonu tu
rėti tiek daug svečių iš vi
sų miesto dalių, kurie la
bai mandagiai ir gražiai už
silaikė. J.

PADĖKOS ŽODIS

M

y

LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučemėse ir grocernčse

MAISTAS BRAND HAM
Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Import and 

Export Corporation užsakymu pagal specialų lietuvišką 
receptą. Skardinė papuošta puikia 
etikete, 
saldainių.

Maisto” pavyzdžio 
Mes dar turime ir iš Lietuvos importuotų 

Visus užsakymus siųskite:

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City 

Tek REctor 2-2785

Noriu visiems, dalyvavu
siems mano primicijose pe
reitą sekmadienį, dar kar
tą išreikšti savo širdingą ir 
gilią padėką. Ypatingai esu 
dėkingas gerb. klebonui kun. 
N. Pakalniui, kurio nuošir
džia ir rūpestinga priežiū
ra apeigos bažnyčioje ir 
programa mokyklos audito- 
riume taip gražiai ir ma
loniai pasisekė. Kun. J. Bal- 
kūnui už tokį jaudinantį, 
gyvą, įspūdingą pamokslą — 
širdingiausias ačiū! Dėkui 
labai kun. J. Aleksiūnui ir 
kun. V. Masiuliui už atliki
mą dijakono ir subdijako- 
no pareigų šv. Mišių metu.

Kunigams, giminėms, sve
čiams ir visiems, kurie bet 
kokiu būdu padėjo atšvęs
ti taip brangią ir šventą 
man dieną tariu širdingą 
ačiū! Muz. J. Jankui ir jo 
gražiai išlavintam chorui ir 
ansambliui, solistėms p. p. 
Maslauskaitei ir Juodytei, 
dėkingas esu už puikų gie
dojimą bažnyčioje ir labai 
įdomią programą salėje.

Taipgi ir šv. Vardo drau
gijos nariams ir jų pirmi
ninkui p. Baltrušaičiui, už 
jų patikimą manęs prie baž
nyčios ir ėjimą prie šv. Ko
munijos in corpore per šv. 
Mišias.

Dėkui šeimininkėms, ypa
tingai p. M. Kivytienei, jos 
brolienei Kivytienei, M. Kaz
lauskienei, Bendžiuvienei, T. 
Stučienei, Kamarauskienei. 
Taipgi ir patarnautojoms 
prie stalų, kurios labai gra

žiai ir mandagiai viską at
liko. Dėkui p. Stagniūnui ir 
visiems kitiems vyrams!

Šia proga irgi noriu iš
reikšti širdingiausią ačiū 
sesutėms domininkonėms, 
ypatingai sesutei M. Niko- 
nemai, kuri gražiai suren
gė procesiją ir parengė al
torių.

Nuoširdus ačiū ponioms 
O. Rimidienei ir K. Zaukie- 
nei, kurios birželio 7 d. su
ruošė pusryčius ir daug 
pagelbėjo mano motinėlei.

Sesutėms kazimierietėms 
Čikagoje ačiū už taip bran
gius ir malonius Jūsų lin
kėjimus ir dovanėlę!

Kun. Tomas Čižauskas 
ir tėveliai

KITOS PRIMICIJOS

Birželio 15 d. 10:45 vai. 
rytą Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje įvyks kun. Ed
vardo Kyverio primicijos. 
Pamokslą sakys kun. J. Si
monaitis. Per iškilmes gie
dos vyrų choras. Bus gra
ži, įvairi bažnytinė muzika.

Jaunasis kunigas po mi
šių suteiks palaiminimą, ku
rio metu bus atitinkamas 
bendro choro ir solistų gie
dojimas.

DAINUOS JUNGTINIS 
CHORAS

Brooklyno ir Maspetho 
parapijų — Angelų Karalie
nės, Apreiškimo, Šv. Jurgio 
ir V. J. Atsimainymo — 
chorai nutarė sudaryti vie
ną jungtinį chorą ir galin
gai pasirodyti liepos 4 d. 
New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienos programoje. 
Šio didžiulio jungtinio cho
ro vedėju bus muz. Pranas 
Dulkė.

Lietuvių Dienai uoliai ruo
šiamasi. Tikimasi daug sve
čių ir iš tolimesnių vietų. 
Programą įvairins Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės 
parapijų benai.

Šiuo metu rūpinamasi L. 
D. laimėjimo knygučių pla
tinimu. Talkon stoja arti
mi „Amerikos” rėmėjai. Pir
mųjų rėmėjų sąrašas jau 
skelbiamas šiame numeryje.

Šv. Jurgio Parapija
Nauja pramoga

M. S-gos 35 kuopa sek
madienį, birželio 29 d. tu
rės nepaprastą laimėjimų 
vakarą. Dalis atsilankiusių 
— patys laimingiausi bus 
atskirai apdovanoti. Pradžia 
7 vai. vak. Bilietai tik po 
25c. Pelnas pusiau su pa
rapija.

Ruošiasi piknikui
Pernai piknike išrinktoji 

karališkoji šeima ruošia 6 
dovanų laimėjimą, kuris bus 
pravestas rugpjūčio pirmą 
sekmadienį. Tikimasi gerų 
pasekmių. Į pagalbą stojo 
kun. V. Pinkus — paėmė 
praplatinti visą šimtą kny
gučių! Geriausio jam pa
sisekimo ir Dievo palaimos 
parapijos darbe. ’

B. Ka.

NAUJA PIANISTĖ

Mar. ir Ks. Strumskiai 
birželio 10 d. Susivienymo 
salėje suruošė savo dukre
lei Aldonai piano koncertą. 
Atsilankė šeimos pažįstami, 
draugai, artimieji. Jų buvo 
pilna salė.

Aldona Strumskytė išpil
dė ilgą, turtingą programą. 
Ji skambino Bacho, Brahm- 
so, Schumano, Liszto, Šope
no, Rachmaninovo ir kitų 
kompozitorių kūrinius. Visi 
pamatė, kad susilaukta stip
rios pajėgos muzikos pasau
lyje. Jaunoji pianistė elgė
si ir jautėsi laisvai, drąsiai, 
įgudusiai.

Tenka tik palinkėti jau
nam, stipriam talentui to
bulintis, stiprėti. Jos lau
kia graži ateitis.

SIUVĖJŲ DĖMESIUI

Amalgameitų Siuvėjų li
nijos 54 skyriaus extra susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 20 d., 7:30 vai. va
kare, Amalgameitų salėje, 
11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Nariai prašomi dalyvauti 
bus renkamas delegatas ir 
pildomoji taryba.

Marijona Bujokienė (Stagniūnaitė), žinomų veikė
jų Onos ir Simono Stagniūnų duktė, telefono ben
drovės operatorė. Ji priiminėja valstybinio oro 
biuro pranešimus. M. Bujokienė — pasižymėjusi 
Apreiškimo par. choro solistė. Jos vyras, Ignas Bu- 
jokas, uolus, ilgametis Angelų Karalienės par. cho
ro narys. Abu Bujokai nuoširdūs lietuvių visuome
nės veikėjai, artimi „Amerikos” bičiuliai.

Brooklyno Lietuviai Gydyto

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8- 
VALANDOS:' 

8 —10 ryto 
1 — 2 po piet 
(

Šventadieniais susi

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

J. -----  4 pu piCl 1

6 — 8 vakan -jaS „A"
—-----------------bumyni"

-— _ 0 kun.
jikia ku- 
sįakties. 
įoniaan- 
j^rdžiai

Tel. EVergreen 7 • 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakari

Penktadieniais uždi

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

įjimym-

.įiĮ nuo-
Jonas

į Md.)
jįįjUS SU-

Brookly jiuvimn- 
į dabar 
rtį Baž-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALI 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREI

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.
ij metų 
jjJLJu- 
įs., lie
ji įžymi 
< Vieny- 
■ K. Fe- 
j L K, 

Brookly 3 vadas.

PAMALDOS KATEDROJE

New Yorko apylinkės lie
tuviai maloniai prašomi at
siminti, kad ateinantį sek
madienį, birželio 15 d., 4 
vai. popiet, šv. Patriko ka
tedroje, New Yorke, bus 
pamaldos už Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Visi lietuviai tu
rėtų gausiai atsilankyti.

Po pamaldų, Town Hall 
įvyks masinis susirinkimas. 
Salės durys bus atdaros, nuo 
6 vai. vak. Susirinkimas 
bus p radėtas 6:30 vai. vak.

TRAINIS — SERŽANTAS

Vincas 'Trainis, daug vei
kęs Brooklyno lietuvių vi
suomeniniame darbe, šiuo 
metu sėkmingai leidžia die
nas Dėdės Šamo kariuome
nėje. Jo karinė dalis yra šil
tojoje Alabamoje. Kariuo
menėje Vincas gerai laiko
si, nes nuolat kyla aukštyn. 
Neseniai buvo pakeltas kor- 
poralu, o šiomis dienomis 
jis pasiekė jau seržanto 
laipsnio.
Sveikindami seržantą Vin

cą, siunčiame jam didžiausią 
glėbį nuoširdžiausių linkė
jimų. Linkime netrukus 
į leitenantus išeiti.

Į LIETUVIŲ DIEN4

ir

Pereitą sekmadienį, be
vaikščiodamas po Brookly- 
ną, nugirdau, kad vietos lie
tuviai pradėjo rūpintis Lie
tuvių Dienos pasisekimu. 
Antai, prie Apreiškimo ir 
Angelų Karalienės bažnyčių 
moterėlės tik ir kalba, ro- 
davinasi, kaip čia pasireng
ti prie to svarbaus metinio 
Brooklyno ir apylinkės lie
tuvių katalikų įvykio. Vie
na moterėlė sako, kad tik 
Dievulis duotų gražią sau
lutę, šiltą dieną, tai ji su 
saviškiais būtų Klasčiaus 
parke. Ana, sako, mano 
kaimynas irgi žada būti.

Girdėjau, kad net iš New 
Jersey miestų būsią, atvyk
sią autobusais. O vyrai, 
tai jau tik ir tariasi, ku
rie daugiau šalto alučio iš
gers. Well, jeigu, taip, tai 
Lietuvių Diena turės pasi
sekti 100 nuošimčių, ypač 
šiemet.

Taigi visi kaip vienas, 
renkimės liepos 4 dieną į 
Klasčiaus parką Maspethe.

Saviškis.

NAUJA VALDYBA

Birželio 4 d. šv. Jurgio 
draugijos priešpusmetiniame 
susirinkime perrinkta val
dyba. Vicepirm. išrinktas M. 
Karaktinas, užrašų sekr. Ch. 
Nečiunskas, knygų prižiūrė
toju J, Zabarauskas, mar
šalka A Verkutis. Draugi-

jos gydytoju išri 
Antanas Stalionis,

1 R

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - I įyje vie-
METINIS PIK . jplinky.

1 &New 
» 31 atžy- 

Easinia- 
Maukta . ..: pnpazi- 
ipaudos, 
ta.”
20 teikė 
farYor- 
hHalI

Piliečių klubo 
piknikas įvyks 
birželio 14 d., D< 
ke, Brooklyne. Šol 
Thomo orkestras, 
vai. Įžanga tik 
N e p a mirškite 
Nuoširdžiai 
rengėjai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 1
LIKŲ VISOMENINIO

KULTŪRINIO GYVENI 

SAVAITRAŠTIS.

EINA KAS PENKTADU

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

BIRŽELIO 15 M
PRAVESTAS I
Liūdna Lietuvos, La 

ir Estijos užgrobimo 
nė sukaktis New Yorl 
žymėta atitinkama n 
mo programa. Lietuvis 
viai ir estai liūdėjo t? 
ną, bet drauge ir p 
viešą užtarimo žodį 
pavergtiesiems broliam: 
nigų Vienybės Rytų P) 
ei ja ir Baltijos Amt 
draugija parūpino, ki 
diena būtų tinkamai 
nėta. Labai daug reišk 
bernatoriaus Lehman 
lamacija, kuria buvo p; 
ta Baltijos Valstybių 
na. Ta proga „New 
Times” birželio 15 d. 
jo reikšmingą įžanginį s1 
snį, kurį galėjo persk 
keli milijonai amerikiei

3,000 Katedroje
Jau B vai. popiet pri 

Patriko katedros New 
ke rinkosi minios žrr. 
daugiausia lietuvių. J 
si ir estų ir latvių. Di 
buvo 4 vai., o katedre 
durys jau buvo užpile

prikaįšiodami Lietuvos 1 
tiniams, kad jie kelia’ 
pavergtos Lietuvos per 
lyną. Į šį priekaištą . 
ma jiems atsakyti kl 
mu:

0 kodėl Molotovas v 
vo į Berlyną? Jam 1 
kėjo keliauti į užsienį, 
vis dėlto į Berlyną vad 
Naciai jį - prašmatniai 
ėmė, valgydino ir girdė. 

Parke: 74-11 JamĮai lotovas jiems 4 visas ] 
kloniojosi ir labai pak 
ladėkos telegramą atsi 

Mad kodėl bolševikų 1 
taip lankstosi Berlynui

a
visui

IŠKILMINGAS P Maskvai 
<>_ _ _ _ _ _ _ _ | win!.

48-tą metinį mose 
pikniką rengia š linsLeh- 
draugija, šeštadieps1 
lio 28 d., 1941 i te

$ Tau-
) ren-

Woodhaven, N. Y į®,kad 
pradžia 4 vai. poj 3 rodosi 
ga tik 40 centų, 
džiai visi kviečiai! niiplau- 
kyti. Geras laikas vaį. 
tas visiems. Kvie

Rengimo .

sutveri-

sačiomis

slavę as-
Fort Greene gyv Š poe

mai, kur manomas Lietu- 
naujus pigius bu 
jau nugriauti ir 
plotas lyginamas; 
bus pradėti štai į elgiasi 
namai.

i Jie nu- 
^arbinga
1 vietoje

3s pirtis 
■ pasielgė 

RESTORANAS -
Biznio ir dirbtu1 

kėje. Gera vieta, 
našlė, verčiama ligi 
tis:

Catherine Zankoh laiške
329 Kent Av< ** 1939

Brooklyipasiten- 
(Tel. EVergreen 4-12d iš Is-

hi per- 
• pusėn? 
m atei-

Lenkų spauda pra 
md Londone lenkų vy 
sybėje yra stambių ne 
rimų. Ministeris pirm 
įas Sikorski norįs dam 
vairių nuolaidų Sovietų 
sijai, o užsienių reikalų 
nisteris Zaleski griežta 
siteikęs priešingai. Za 
nenori jokių santykių 
Sovietų Rusija, kuri p 
gė visas savo pasiras 
sutartis.

Lenkų vyriausybės i 
tarimai yra, matyti, at 
dys Londone dabar vei 
čios politikos, kuri b 
pataikauti Sovietų Rus:

' pabėgo

B.

Telephone ff ko-
EV 7 - 1670 : ■ . .

_j- vadoveJOSEPH VAS^į
REAL ESTATE INSI-'uJ?

and LIFE INSURL "'b01 
Mortgages Loaned al * 
496 Grand St, Broo ‘ 
Residence:
87-34 90th St., Woodhi JUDUOliu

1 vadovė

-

Wklas.
HAvemeyer

RALPH KR dar tu-
FOTOGRJ M

65 - 23 GRAND A f
Maspeth, N.

ūbieji,

^1 pir

menybę,
LIETUVIŠK -7'

RESTORA
BAR & GRI ja Girai- 

Gaminam valgius New- 
niško ir lietuviško savai- 
Čia taip pat galil 
Amerikos išdirbiui L / 
portuotų degtinių,

vynų ir gero aŲ^aukš'
Joseph Ze

Savininkas
411 Grand Sti
Brooklyn, N3

tyau sto-

Schoo 
5 Vie- 

«- 
p buvo

^gia,

Michigane, gražios ; 
:os aplinkumoje, taut 
iai (dešinieji ir kairi 
dar kartą bandė vienyt 
sudaryti atsakingą vac 
)ę. Paskelbta nauja ori 
zacija, įsteigtas naujas 
das.

Šios pastangos sveil 
uos ir linkėtina pasisel 
Tačiau prie šių sveiki 
jungiame ir atvirą „bei 

Darbas pradėtas iš vir 
Sukviesti tik neva v 
Organizacijos paliktos 
šaliai. Ir lengva supi 
kodėl taip pasielgta, 
„vienijimo” darbui va< 
vo ta pati jėga, kuri 
kino Lietuvos laisvės 
per paskutinius trylika 
tų.

Antra, kaip skelbi 
fondo priešakin atsis 
Lietuvos prezidentas, 
das grynai srovinis, ta 
tas žygis suderinamas 
Respublikos Prezidente 
tulu, pareigomis ir pr 
žu?

Atrodo, ir vėl prasidė 
i laimingoji taut įninki 

Kaip čia tinka senų žn 
posakis — nieko neužu 

, nieko neišmoko!
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