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Nr. 25 (383) Kaina 5c.
24 d. artimas „A- 
bičiulis, kaimyni- 

i irko klebonas, kun. 
filmelis, sulaukia ku- 
^25 metų sukakties, 

plačiau rašoma an- 
slapyje. Nuoširdžiai 
le, siųsdami „Ame- 

imus.
ią dieną mūsų nuo- 
endradarbis Jonas 

(Baltimore, Md.) 
metų amžiaus su- 

uoširdžiai sveikina- 
uklų sukaktuvinin-

■ dirbusį ir dabar 
besisielojantį Baž-

■ Tėvynės gyvybi
niais.

16 d. 50 metų

l

Alfred J. ?e, įk’ėji
(Vencius) J-

< advokatas
19 So. 4th Street, 

(Williamsburgh Bridge?.

'ei. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PAU
GERIAUSIOS

Lengvi Užkandžiai, Kava^į “pranas M “jm 
’USRYCIAI—PIETOS-VAKAREN8 L iri anas ivi. ju 
iISKRYMAS gamintas namie E Tence, 
iausių bravorų. Parengimams prihuai< bonas

Juozas Giiį
195 Grand Street,

MALDOS KATEDROJE

few Yorko apylinkės lie- 
iai maloniai prašomi at- 
inti, kad ateinantį sek- 
dienį, birželio 15 d., 4 
, popiet, Šv. Patriko ka- piknih 
roję, New Yorke, bus 
naldos už Lietuvą, Latvi- 
r Estiją. Visi lietuviai tu- 
ų gausiai atsilankyti.
’o pamaldų, Town Hall 
ks masinis susirinkimas, 
.ės durys bus atdaros, nuo 
vai. vak. Susirinkimas 

s p radėtas 6:30 vai. vak.

Mass., lie- 
Tai įžymi 

— Kunigų Vieny- 
ninkas, L. K. Fe- 
! iždininkas, L. K. 
imo dvasios vadas, 
ms sukaktuvinin- 

gau- 
malonių!

įos $ ausiu metų, 
Autais

15 daugelyje vie- 
ęta, kaip aplinky- 
kiek įstengta. New 
reikšmingai atžy- 

sdroje ir masinia- 
Sulaukta 

ėmesio ir pripaži- 
val. Įį įtakingos spaudos, 
Nepijv York Times.” 
Nuosr: ' 15 tačiau teikė 
rengiu

birželi:
tykinkime.
Thons

RAINIS — SERŽANTAS

Vincas 'Trainis, daug vei- 
s Brooklyno lietuvių vi- 
□meniniame darbe, 
itu sėkmingai leidžia die- 
s Dėdės Šamo kariuome- 
je. .

BIRŽELIO 15 MINĖJIMAS NEW YORKE 
PRAVESTAS DIDELIU PASISEKIMU
Liūdna Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos užgrobimo meti
nė sukaktis New Yorke at
žymėta atitinkama minėji
mo programa. Lietuviai, lat
viai ir estai liūdėjo tą die
ną, bet drauge ir p asakė 
viešą užtarimo žodį savo 
pavergtiesiems broliams. Ku
nigų Vienybes Rytų Provin
cija ir Baltijos Amerikos 
draugija parūpino, kad ši 
diena būtų tinkamai pami
nėta. Labai daug reiškė gu
bernatoriaus Lehman prok
lamacija, kuria buvo paskir
ta Baltijos Valstybių Die
na. Ta proga „New York 
Times” birželio 15 d. turė
jo reikšmingą įžanginį straip
snį, kurį galėjo perskaityti 
keli milijonai amerikiečių.

3,000 Katedroje
Jau ‘3 vai. popiet prie šv. 

Patriko katedros New Yor
ke rinkosi minios žmonių, 
daugiausia lietuvių. Matė
si ir estų ir latvių. Dar ne
buvo 4 vai., o katedros vi
durys jau buvo užpildytas,

Ig.

J.
St.

Vokietijos Konsulatai Uždaromi
Kun. Dr. V. Mari ti
se viri us - Klebonas

Philadelphia. — Šv. Jurgio 
parapijos klebonu šią savai
tę paskirtas kun. Dr. Vitas 
Martusevičius, iki šiol 
vęs šv. Kazimiero par. 
karas. Jis paskirtas į 
lionio kun. Ig. Zimblio 
tą.

Sveikindami naują klebo
ną, linkime jam geriausio 
pasisekimo parapijos vado
vavimo darbe.

bu- 
vi- 
ve- 

vie-

vaizdų. New Yor- 
jtorinės Town Hall 
lietuviais gimę as- 

IŠMSarsidavę Maskvai 
ajam komunizmui.
šlamštus, kuriuose 

pikuli gubernatorius Leh- 
draudižti Baltijos Tan
ikius Susirinkimo ren- 
Park|ūję tarnauti sve- 

taip išsigimė, kad
je. Jo karinė dalis yra šfl- R* įkitataužius rodosi 

joje Alabamoje. Kanuo- 
enėjė Vincas gerai laiko- 
, nes nuolat kyla aukštyn, 
eseniai buvo pakeltas kor- 
iralu, o šiomis dienomis 
s pasiekė jau seržanto 
ipsnio.

Sveikindami seržantą Vin- 
į, siunčiame jam didžiausią 
lėbį nuoširdžiausių liuke- 
mų. Linkime netrukus 
leitenantus išeiti.

rūšies sutvėri- 
gėda bus nuplau- 
iausių tautos vai- 

tas^lkojimu, kančiomis
kytL

ir

Į LIETUVIŲ DIENĄ

Ftr. 
mai.t 
MUp 
jau t 
plotos 
bus r 
Mint i?

Pereitą sekmadienį, be- 
aikščiodamas po Brookly- 
ią, nugirdau, kad vietos lie-. 
uviai pradėjo rūpintis Lie- j 
uvių Dienos pasisekimu. ( 
Antai, prie Apreiškimo ir 
Angelų Karalienės bažnyčių 
noterėlės tik ir kalba, ro- 
lavinasi, 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. 0 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.

. :ams parsidavę as
iro įvairius prie- 
, pavergtos Lietu- 
linusiems. Jie nu- 

kad negarbinga 
d reikėję vietoje 
Bet kaip elgiasi 
kai jiems pirtis 

Kaip pasielgė
)s komunistų va- 
p elgėsi Ispanijos 

vadai, kai per- 
o Franko pusėn? 
tns pagalbon atei- 

nušlėbs bendradarbis K. 
itsiųstame laiške 
o „Laisvės” 1939 
, kur su pasiten- 
,šoma, kad iš Is- 
lėkmingai pabėgo 
Del Vayo ir ko- 

vadovė 
Kodėl gi

tis:

f ’

(Tetf

&-Ą vyriausia 
^onaria.
,Jstų „čyfai” bėgo?

“i
j(r?

K. Dryža.

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- 

a Verkutis. Draugi-

prikaišiodami Lietuvos trem
tiniams, kad jie keliavę iš 
pavergtos Lietuvos per Ber
lyną. Į šį priekaištą , gali
ma jiems atsakyti klausi
mu:

O kodėl Molotovas važia
vo į Berlyną? Jam nerei
kėjo keliauti į užsienį, o jis 
vis dėlto į Berlyną važiavo. 
Naciai jį prašmatniai pri
ėmė, valgydino ir girdė. Mo
lotovas jiems į visas puses 
kloniojosi ir labai pakarnią 
padėkos telegramą atsiuntė. 
Tad kodėl bolševikų vadai 
taip lankstosi Berlynui?

Lenkų spauda praneša, 
kad Londone lenkų vyriau
sybėje yra stambių nesuta
rimų. Ministeris pirminin
kas Sikorski norįs daryti į- 
vairių nuolaidų Sovietų Ru
sijai, o 
nisteris 
siteikęs 
nenori 
Sovietų 
gė
sutartis.

Lenkų vyriausybės nesu
tarimai yra, matyti, atspin
dys Londone dabar verdan
čios politikos, kuri bandė 
pataikauti Sovietų Rusijai.

apipilniai buvo ir šonai, tik 
pakraščiai liko nepilnai už
imti. Katedros žmonės sa
kė, kad pamaldose dalyva
vo per 3,000 žmonių, ku
rių didelę daugumą sudarė 
lietuviai. Prieš pat iškil
mingus mišparus prabilo 
katedros galingieji vargonai 
— kompozitorius Yon grojo 
„Pulkim ant kelių” . . . Ne
trukus išėjo procesijoje: J. 
E. arkiv. Spellman, J. E. 
vysk. McIntyre, prel. Ambo- 
tas ir visas būrys lietuvių ku
nigų: J. šeštokas, L. Voicie- 
kauskas, Dr. J. Starkus, 
Kelmelis, J. Simonaitis, 
Paulonis, J. Balkūnas, 
Aleksiūnas, Pr. Garmus,
Stonis, M. Kemežis, V. Ma
siulis, T. Poška, St. Raila, 
J. Gurinskas, T. Čižauskas.

Mišparus laikė prel. J. 
Ambotas; jam asistavo kun. 
J. Balkūnas ir kun. J. Alek
siūnas. Pamokslą pasakė J. 
E. vysk. J. Francis A. Mc 
Intyre, pradžioje paaiškinęs 
šių pamaldų tikslą. Pamal
dų gale susilaukta maloniau
sios staigmenos. Iš anksto 
buvo pranešta, kad pats Ar
kivyskupas negalės dalyvau
ti pamaldose, nes tą dieną 
labai užimtas. Bet atsitiko 
visai kitaip. Arkiv. Spell
man ne tik pats atėjo, pa
maldoms vadovavo, palaimi
nimą suteikė, bet ir pasakė 
labai jautrų žodį.

Arkivyskupo žodis
Arkivyskupas nuo savo 

sosto „.prabilo į pamaldų da
lyvius, pasisakydamas, kad 
jam labai malonu priimti 
šioje katedroje tuos žmones, 
kuriems labai artimos ir 
brangios Lietuva, Latvija ir 
Estija. Pasisakė prieš de-

d.Ankara. —• Birželio 18
Vokietijos., ir Turkijos vy
riausybės pasirašė draugiš
kumo sutartį. Vokiečių var
du pasirašė ambasadorius 
von Papen,’turku — užsienių 
reikalų ministeris Saracog- 
lu.

Ši sutartis dvelkia ypa
tinga paslaptimi.

Vysk. Vincas Brizgys, 
Kauno arkivyskupijos aug-> 
ziliaras, apie kurio likimą 
gauta liūdnų žinių. Lisabo- 
ne, Portugalijoje, gautas iš 
Lietuvos laiškas, kuriame 
sakoma, kad vysk. V. Briz
gys suimtas ir išgabentas 
į Krymą. Tame pat laiške 
rašoma, kad suimtas ir 
vysk. K. Paltarokas. Žinios 
nepatikrintos.

GARDINE MURAVJOVO GATVE
Australijoj Uždraus

ti Streikai

Sydnejus. — Australijos 
vyriausybė uždraudė strei
kus tose dirbtuvėse, kurio
se gaminami ^šalies saugu
mui reikalingi daiktai. Jei 
kuriose dirbtuvėse kiltų 
streikai, vyriausybė perim
tų dirbtuves savo žinion.

Manoma, kad šis vyriau-
lelija. JL . J. T

šimt metų buvęs Lietuvoje Į sN^es nutarimas bus tinka-

užsienių reikalų mi- 
Zaleski griežtai nu- 
priešingai. Zaleski 

jokių santykių su 
Rusija, kuri panei-

visas savo pasirašytas

lietuvių jaunuolių 
šiomis dienomis 

rštąsias mokyklas, 
au išeina pasiruo- 
jai. Kiti dar tu- 
ą.i rungtis kovoje 
į Laimės gabieji, 

f.| sumanieji. Svar- 
ilietuviai būtų pir-

I apie pirmenybę, 
^ioje vietoje pažy- 

3s lietuvaitės lai- 
Vytė Rūta Girai

čių skaitytoji! New- 
elė, praeitą savai- 
New Jersey moky- 
ariją. Tuojau Sto
nių kvotimus aukš- 
kyklos-high school

*7. vietai gauti. Vie- 
EO, o kandidatų —
;ai lietuvaite buvo 
skaičiuje.

:ai visur niurzgia,

įsteigtas naujas fon-

pastangos sveikinti- 
linkėtina pasisekimo, 
prie šių sveikinimų

mai suprastas ir įvertintas 
ir darbininkų ir darbdavių.

Anglai Dažniau 
Bombarduoja

atstovai, 
amerikie- 
sąjungos 
Markus, 

Lielnors,

Londonas. — Paskutiniu 
laiku Anglijos lakūnai daž
niau ir dažniau aplanko vo
kiečių valdomus Prancūzijos 
uostus ir pačią Vokietiją. 
Praeitą savaitę ir šios pra
džioje kasdien anglų lakū
nai bombardavo svarbias vo
kiečių vietas. Birželio 18 d. 
200 anglų lėktuvų bombar
davo vokiečių pozicijas.

Praeitą savaitę Vokietijo
je smarkiai nukentėjo indus
trijos centrai. Vokiečiai pri
pažįsta, kad anglai bombar
davo, bet pareiškia, kad 
nukentėjo tik gyvenamosios 
vietos ir užmušta tik civi
liai gyveųjojai.

Stockholmas. — čia bir
želio 16 d. girdėtas Vilniaus 
radijo stoties pranešimas. Iš 
Vilniaus pranešta, kad Gar
dine labai didelis bolševikų 
kariuomenės judėjimas, kad 
du viešbučiai paimti kariuo
menės štabui. Paminėta, kad 
didžiąja Muravjovo gatve į- 
vykęs kariuomenės paradas.

Gardine jau seniai nebu
vo Muravjovo vardu gatvės. 
Muravjovas ir lietuvių ir 
lenkų istorijoje įsirašė juo
džiausią vardą. Neveltui jis 
vadinamas koriko vardu. 
Maskoliams svarbu grąžinti 
carų gadynę, carų priespau
dą dar padidinti, tad jie ir 
Gardino mieste Muravjovo 
Koriko vardu pavadino di
džiausią gatvę.

Washington. — Vyriausy
bė įsakė Vokietijos pasiun
tinybei iki liepos 10 d. už 
daryti visus Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse veikian
čius konsulatus ir informa
cijų teikimo įstaigas. Vy
riausybės rašte nurodoma, 
kad vokiečių konsulatai pra
silenkę su teisėto darbo ri
bomis ir jų veikla todėl es
anti kenksminga šios šalies 
gerovei. Pranešimas para
šytas labai mandagioje for
moje; jame nevartojama į- 
sakymo ar reikalavimo iš
sireiškimų; jame tik prašo
ma konsulatus uždaryti. . .

Vokietija turėjo 28 kon
sulatus, kuriuose dirbo 179 
Vokietijos piliečiai tarnau
tojai. Konsulatų tarnauto
jai iki liepos 10 d. turi iš
važiuoti iš Amerikos. Jų 
išvažiavimas sujungtas su 
daugeliu klaustukų. Mano
ma, kad Anglija praleis per 
savo blokadą tą’ laivą, ku
riuo šie vokiečių tarnauto
jai keliaus į Vokietiją. Pa
našiai buvo pasielgta praė
jusio karo metu.

Prezidento Roosevelto į- 
sakymu labai suvaržyti ir 
Vokietijos piliečiai, kurių 
Amerikoje yra apie 330,000. 
Įsakymas paliečia jų išva
žiavimą. Uždrausta Vokie
tijos piliečiams išsivežti iš 
Amerikos auksą, sidabrą ir 
iš viso pinigus. Daugiau nei

pusė 330,000 Vokietijos pi
liečių yra jau pareiškę norą 
tapti Amerikos piliečiais, tad 
jų šis naujas suvaržymas 
nepalies, jei jie pasiliks A- 
merikoje.

Beveik tuo pačiu laiku 
vyriausybė užšaldė Vokieti
jos, Italijos ir jų sąjungi
ninkių kapitalą šioje šalyje. 
Vokietijos ir Italijos pilie
čiai iš banko galės pasiimti 
savo pinigų tik pagal at
skirus vyriausybės leidimus. 
Įsakymas paliečia ir jų pa
siuntinybes. Užšaldymas pa
liečia ir Sovietų Sąjungą.

Italija už šį žygį jau at
keršijo Amerikai. Italijoje 
užšaldytas visų amerikiečių 
kapitalas. Tas užšaldytnas 
pritaikintas ir Amerikos 
pasiuntinybei, kurios tarnau
tojai gali gauti savo algas 
tik Italijos vyriausybei lei
dus. Vokietijoje paskelbta, 
kad bus imtasi atitinkamų 
žygių ir prieš Amerikos bei 
amerikiečių kapitalą Vokie
tijoje, kurio ten esą 400 
milijonų dolerių vertės.

Vokietijoje apie konsula
tų uždarymą per kelias die
nas visiškai neskelbta, bet 
oficialūs sluoksniai praneši
nėjo, kad Vokietijos - Ame
rikos santykiai artėja prie 
visiško įtempimo. Amerikos 
vyriausybė kaltinama nepa
lankumu Vokietijai ir jos 
„teisėtiems siekimams.”

RUSAI TRAUKIASI IŠ SUOMIJOS
Bernas. — Čia gautas te

lefonu pranešimas iš Hel
sinkiu, Suomijos sostinės, 
kad Sovietų Rusija ištrau
kia savo kariuomenę iš suo
mių Hanko bazės, kurią bol
ševikai buvo „išnuomavę” 
30 metų. Pranešimas pačio
je svarbiausioje dalyje nu
kirstas cenzoriaus iš Hel
sinkiu.

Atvykę asmenys iš Lat
vijos ir Estijos pasakoja,

PREZIDENTAS PAPILDĖ VYR. TEISMU

Šiam
darbui vadova-

laisvės orą
trylika me-

skelbiama,

Michigane, gražios gam
tos aplinkumoje, tautinin
kai (dešinieji ir kairieji?) 
dar kartą bandė vienytis ir 
sudaryti atsakingą vadovy
bę. Paskelbta nauja organi
zacija, 
das.

Šios 
nos ir 
Tačiau
jungiame ir atvirą „bet” . . .

Darbas pradėtas iš viršaus. 
Sukviesti tik neva vadai. 
Organizacijos paliktos nuo-Į 
šaliai. Ir lengva suprasti, 
kodėl taip pasielgta, 
„vienijimo
vo ta pati jėga, kuri tvan
kino Lietuvos 
per paskutinius 
tų.

Antra, kaip
fondo priešakiu atsistojęs 
Lietuvos prezidentas. Fon
das grynai srovinis, tad ar 
tas žygis suderinamas su 
Respublikos Prezidento ti
tulu, pareigomis ir presty- 
žu?

Atrodo, ir vėl prasidės ne
laimingoji taut ininkijada. 
Kaip čia tinka senų žmonių 
posakis — nieko neužmiršo, 
nieko neišmoko!

ir lankęsis Kaune, buvęs ka
tedroje - bazilikoje. Pami
nėjo, kad dabartinis karas 
turės baigtis tiesos ir Die
vo laimėjimu, nors ir daug 
visiems tektų nukęsti. Jis 
pareiškė savo simpatijas 
kenčiantiems Lietuvos, Lat
vijos ' ir Estijos žmonėms 
ir kvietė už juos melstis.

Įžymūs svečiai
Kada procesija pasijudino 

nuo altoriaus, vargonai už
grojo Sasnausko „Marija, 
Marija,” o jiems pritarė 
jaunuomenė ir drąsesni vy
resnieji. Pamaldos praėjo 
ypatingoje nuotaikoje, gilia
me susikaupime. Į jas bu
vo atsilankę Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos 
konsulai, įžymūs 
čiai, pasaulio estų 
pirmininkas J. E. 
latvių veikėjas H.
grupė esčių tautiškais dra
bužiais. Lietuvių buvo ne 
tik iš New Yorko. Gausiai 
jų buvo ir iš New Jersey. 
Ypač gražiai, tvarkingai pa
sirodė Kearny-Harrison ko
lonija, kurios lietuviai, savo 
klebono kun. L. Voiciekaus- 
ko paraginti, atvyko orga
nizuotai net penkiais auto
busais.

Masinis susirinkimas
5 vai. Fifth Avenue buvo 

pilna lietuvių, pasiliejusiu iš 
katedros. Jie skubėjo į Town 
Hall, W. 43 St., į masinį, 
susirinkimą. Prie salės du
rų įvyko didelis susikimši
mas. Abu gatvės šonai bu
vo apstoti lietuvių, latvių, 
estų ir amerikiečių. Salės 
vedėjai nesutiko atidaryti 
durų anksčiau 6 vai., nes 
tik ką buvo užsibaigęs ki
tas susirinkimas. Daugelis 
pamanė, kad nebegalės sa-

I (Užbaiga 6 pslp.)

kad Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje esanti tikra karo 
padėtis, kad bolševikų ka
riuomenė esanti aliarmo nuo
taikoje.

Kai kurių karespondentų 
pranešimu, praeitos savai
tės gale tūkstančiai lietu
vių, latvių ir estų suimti ir 
išgabenti j Rusiją. Jie iš
gabenti tais pačiais trau
kiniais, kuriais papildomai 
pristatyta raudonarmiečių 
kariuomenė į Baltijos val
stybes.

Baltijos jūroje bolševikų 
kariniai laivai dažnai ma
nevruoja. Vokiečių laivai iš 
ten ištraukti. Taip pat pra
nešama, kad Suomijoje pa
skelbta papildoma mobiliza
cija. Švedijoje taip pat kaž
kas vykstą. Suomijoje esą 
žymiai daugiau vokiečių ka
riuomenės, nei prieš kelias 
savaites.

Bukarešte, Rumunijos so
stinėje, valdžios svarbesnės 
įstaigos iškeltos į valstybės 
vidurį. Mieste pravesti ke
li naktiniai aptamsinimai, 
kurių metu atlikti priešlėk
tuvinio gynimosi pratimai. 
Helsinkiuose išgabenami vai
kai ir moterys.

Washington.—Prezidentas .tuojau vieningai patvirtino 
I teisėju.

Iki šiol prezidentas Roo
sevelt jau yra paskyręs sep
tynis aukščiausio šalies teis
mo narius. Nė vienas pre
zidentas, išskyrus Washing- 
toną, neturėjo progos tiek 
daug teisėjų paskirti. Nau
ji prezidento paskyrimai ša
lyje susilaukė visuotinio pri
tarimo. Visiems buvo staig
mena, kad prezidentas su
teikė vyriausio teisėjo vie
tą respublikonui Stone. Tei
sėjas Stone teisme yra nuo 
1925 metų. Jis pasižymė
jo savo liberališkumu.

Roosevelt paskelbė savo pa
rinktus kandidatus į Vyriau
sią Teismą. Vietoj pasitrau
kiančio vyriausio teisėjo 
Charles E. Hughes prezi
dentas parinko teisėją Har
lan F. Stone, o naujais tei
sėjais — vyriausią prokuro
rą Robert H. Jackson ir se
natorių James F. Byrnes. 
Senatorių Byrnes senatas

“R. MOOR” KELEIVIAI IŠGELBĖTI
dėmesio, 
minučių 
laivo ir 
pagalbos 
diją.

Capetown. — Į šį Afri
kos uostą anglų laivas at
gabeno 35 amerikiečius, ku
rie važiavo „Robin Moor” 
laivu, nuskandintu gegužės 
21 d. Visi daviniai rodo, 
kad laivą nuskandino vo
kiečių povandeninis laivas.

Kita dalis įgulos ir kelei
vių, vienuolika jų, anksčiau 
išgelbėta ir atgabenta į Bra
ziliją. Tokiu būdu visa lai
vo įgula ir keleiviai išgel
bėti. Nuskandinto laivo ke
leiviams vandenyne gelbėji
mosi laiveliais teko pludu- 
riuoti trylika dienų.

Laivo įgulos nariai pasa
koja, kaip jie prašė neskan
dinti laivo, nes jis nevežė 
jokios kontrabandos. Bet į 
tai vokiečių povandeninio j jami visi ginklai: 
laivo vadas nekreipė jokio i L'or,"r'15°

Jis davė tik 
laiko išsikelti 
uždraudė pasiųsti 
šauksmą per

30 
iš

ra-

Londonas. — Čia pripažįs
tama, kad šios savaitės pra
džioje prancūzų kariuomenė 
atstūmė anglus ir „laisvuo
sius prancūzus
ko, Sirijos sostinės, 
sostinės prancūzai atsiėmę 
du miestus, kurių užėmimas 
grėsė pavojumi Damasko 
miestui. Kautynėse

nuo Damas-
Netoli

lėktuvai, kanuoles ir

varto- 
tankai, 
t.t.

EMIGRACIJA DAUGIAU VARŽOMA
Washington. — Vyriausy

bė įsakė savo konsulatams 
pravesti smulkesnį ir tiks
lesnį tyrinėjimą visų asme
nų, norinčių įvažiuoti į A- 
meriką. Įsteigiama nauja 
aplinkantų prašymų peržiū
rėjimo 
narius 
stybės, 
menės 
mentai. 
kad į 
vienas
agentas.

Bus ypač vengiama įsileis
ti iš Vokietijos ir jos už
imtų kraštų

kurie palieka savo artimuo
sius, kaip tėvus, brolius. To
kie asmenys, manoma, leng
viau priverčiami 
sienio valstybės 
šnipais.

Metinė kvota
skiriama 386, Latvijai — 236, 
Estijai — 116, Sovietų Ru
sijai — 2,712.

būti už- 
agentais -

Lietuvai
taryba, kurion savo 
- atstovus siųs val- 
teisingumo, kariuo- 
ir laivyno departa- 

Bus steigiamasi, 
šalį neįvažiuotų nė 
svetimos valstybės

tie asmenys,

Londonas. — Į Londoną 
atvykęs Anglijos ambasado
rius Rusijai Cripps pareiš
kė nebegrįšiąs į Rusiją. Jis 
tik tada ten grįžtų, jei mi- 
nisteris pirmininkas griež
tai to panorėtų ir prašytų.
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prie kitos. Maži pušynėliai, 
akmens uolos, nedideli na
mukai, daugybė įlankų su
daro salos grožį. Amerikie
čiams dar ir tuo ji ypatin
ga, kad nėra automobilių 
ir vietoj jų vežikai arkliais 
keleivius ir turistus vežio
ja. Vandeny aplinkui prisė
ta minų, tad į uostą ir iš 
jo lydi specialūs jūrininkai. 
Tolumoj matėme kariškus 
laivus

KUN. IGNAS J. KELMELIS LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KITAM DUOBIU KASe...
Šiuo metu ypatingai daug gandų ir spėliojimų apię Vo

kietijos ir Sovietų Rusijos santykius. Berlynas ir Maskva 
neva užginčina, bet iš Ankaros, Helsinkiu, Stockholmo, Bu
karešto, Tokio ir kitur prasiveržia visai kitokios žinios. 
Aišku, kad tarp Maskvos ir Berlyno vedamos derybos di
desniam „bendradarbiavimui” nustatyti. Maskva pateko 
visiško gynimosi padėtin. Vokiečiams daug ko reikia. Jiems 
būtini Ukrainos kviečių laukai, jiems reikalingos Kaukazo 
naftos versmės. Jiems svarbūs geresni geležinkeliai Rusi
joje, kuriais greičiau ateitų būtina žaliava.

Maskva pasijuto visiškai nemalonioje padėtyje. Apie 
gynimąsi prieš vokiečių išstatytas pasienyje bent 125 di
vizijas ji negali nė svajoti. Raudonarmiečiai suvargę. Jų 
batai tik brezentiniai. Jie neturi odinių diržų, o apatiniai 
marškiniai jiems įmanomi tik sapne. Nuotaika ne kokia, 
kai drabužis nuskuręs, kai pilvas maršus groja. Čekistų 
pagalba palaikoma vergija visiems įkyrėjo. Pasitikėjimo 
kariuomene nedaug.

Hitleris gerai supranta savo draugo Stalino padėtį, vi
sus jo silpnumus ir stiprumus. Dabar jis pradėjo nervų 
karą prieš savo mielą bendradarbį. Prie pasienio beveik 
du milijonai karių su moderniausiais pabūklais. Leidžia
mi įvairūs gandai nenoriai Berlyne atšaukiami, tad kaip 
jaustis Stalinui Kremliaus uždaruose rūmuose, kur švil
pia teroro ir apgaulės vėjai?

Visi daviniai liudija, kad Stalinas prieš Hitlerio naujus 
reikalavimus nesipriešins, bet stengsis derybomis kiek ga
lima ilgiau delsti. Bet jis vistiek turės nusileisti. Vokie
čiai laimės kviečių Ukrainoje kontrolę, naujų geležinkelių 
Rusijoje statybą, aliejaus versmių žinybos tvarkymą. Ja
ponai prižadėjo vokiečiams pristatyti įvairios medžiagos, 
tad vokiečiai turi užsitikrinti, kad japonų prekės saugiai ir 
greit pasiektų Vokietiją.

Čia labai tinka Stalinui žinoma patarlė: nekask kitam 
duobės, nes pats jon įkrisi. Stalinas, susidedamas su Hit
leriu, iškasė duobę Lenkijai, Belgijai, Olandijai, Prancūzi
jai, Rumunijai, Graikijai, Jugoslavijai, Norvegijai ir ki
toms valstybėms. Už tą kasimą jis pasigrobė sau dalį Len- 

"Akijos ir Rumunijos; už tai jis klastingai prismaugė Lietu
vą, Latviją ir Estiją, bet dabar ir jo eilė artėja. Jis norė
jo Anglijos sunaikinimo, bet Anglija šiandie, gaudama vis 
daugiau ir daugiau Amerikos paramos, tvirtai laikosi ir 
daugelyje frontų jau ne gynimesi, o puolime.

IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲJŲ ALPIŲ - 
PRIE LAISVES STATULOS

(Galas)
Atlanto bangose

Laivas uostą paliko apie 
6 vai., o sutemoje jis jau 
išplaukė į atvirą vandenyną. 
Čia pradėjome pajusti, ką 
reiškia nedideliu laivu plauk
ti. Daug keleivių, dar ne
vakarieniavę, pradėjo ieško
ti lovos, o kiti, neatlaikę 
žuvies skonio, čia pat • ant 
denio pasitaisė guolius net 
nakčiai. Buvo dienų, kad lai
vas kaip skiedra buvo mė
tomas ir pirmgalys, labai 
jį atslenkančias bangas taip 
dažnai nerdamasis, į prieš 
suduodavo, kad vanduo per- 
aukštai stovinčią kajutę ir 
nutėkšdavo į laivo užpakalį. 
Audros metu — tai iš tikro 
nepaprastai gražus reginys. 
Tačiau naktį lovoje tas su
pimas, vietoj užliūliavimo, 
išbudydavo, o laivo braškė
jimas, nukritus nuo bangos 
kalno ar vandens atsitren
kimas į laivo šonus, ne vie
ną išgąsdindavo, sukelda
mas vaizduotėje torpedos 
sprogimą. Tačiau be poros 
nežinomos valstybės laivų, 
tolumoj matytų, Atlante ki
toks svečias nepasirodė.

Azorų salos
Sekmadienio pavakarį, tre

čią kelionės dieną, praplau
kėme Azorų salas, priklau
sančias Portugalijai. Jos 
buvo į šiaurę nuo mūsų ir 
saulės spindulių šildomos 
viliojo mūsų akis. „Žemė!” 
Šūkavome, kaip Kolumbas 
savo ieškojimo kelionėje. 
Viena sala gana didelė, ma
tyti net balti miestukai aukš
tumoje. Kalnai miškais ap
augę.

Bendrakeleiviai
Bendrakeleivių įvairių ir 

įdomių pasitaikė. Vyravo 
anglų kalba, tačiau girdėjo
si prancūzų, rusų, lenkų, vo
kiečių žargonas ir povieną 
kitą žodį kitų kalbų. Pasi
taikė sėdėti prie valgomo 
stalo su ruse, ištekėjusia 
prieš keliolika metų už a- 
merikiečio pulkininko, kelia
vusia po visą pasaulį, bu
vusią Kinijoje, Japonijoje ir 
ir paskutiniuosius metus 
praleidžiusia Prancūzijoje': 
Paryžiuje ir Nicoje. Ji A- 
merikos pilietė. Turėjau 
progos išgirsti įdomių isto
rijų. Bet ypač man į akis 
krito jos noras visus įtarti 
žydais, kurie tik iš nosies ar 
plaukų galima tai rasei pa
skirti. Tiesa, Abraomo ai
nių keleivių tarpe buvo di
delis nuošimtis. Vieni Ame
rikos piliečiai, kiti Prancū
zijos ar Vokietijos okupuo
tų kraštų piliečiai. Kur dė
sis jie be Amerikos?

Bermudos saloje
Devintą dieną laivas pri

plaukė anglų teritorijos van
denis — Bermudos salas, į 
kurias, kaip arčiausiai nuo 
New Yorko stovinčias, žie
mos metu nemažai amerikie
čių vasaroti nuvykdavo. Ber- 
mudoj anglai sulaiko visus 
laivus ir net lėktuvus. Ir 
mūsų „Excambion” ten su
stojo ir visą parą prabuvo 
kontrolėje. Korespondenci
jos ir laiškų maišų maišai 
buvo iškelti iš laivo ir pa
likti uoste. Jie mažiausiai 
tris savaites užtrunka kelio
nėje ilgiau. Pati sala labai 
sutvirtinta. Tai ne viena sa
la, bet ištisa virtinė viena

Kontrolė
Daugelis keleivių šešta

dienio vakarą nuėjo ramiai 
gulti. Bet buvo tokių, ku
rie turėjo eiti į salioną ir 
pasišnekučiuoti su anglų 
džentelmenais. Amerikiečiai 
daugumoje išvengė šios ce
remonijos, bet asmenys, ku
rių šalys užimtos, malonė
jo pasirodyti. Pakviečia ir 
mane prie vieno staliuko. Sė
di aukštas anglas, kitoj pu
sėj mašinistė; egzaminuoja 
mano pasą, kalbina, klausi
nėja. Gimimas, vardas, fo
tografija viskas sutinka su 
žodžiais ir originalu. Pasas 
lietuviškas, nuo pradžios ir 
galo pilnas įvairiausių vi
zų; Vokietijos ir Italijos 
bent kelios. Čia ir daugiau
sia domėtasi: kokiuo tikslu 
ten važiavau, kiek ilgai bu
vau. Gerai, kad seniai po 
tas šalis važinėjau, tad ne- 
užkliuvau rimtesnių klau
simų.

— Ar turit laiškų į A- 
meriką?

— Turiu, nes draugai iš 
Friburgo įdavė nuvežti sa
vo artimiesiems, sako bū
sią greičiau.

— Malonėkit parodyti.
Ne tik pažiūrėjo, bet ir 

paskaitė, ką tie amerikie
čiai rašo mamai ar pažįs
tamiems apie egzaminus, 
primicijas, ar grįžimą į gim- 
gimtąjį šalį. Mano daiktų 
nežiūrėjo ir netikrino, nes 
be knygų kito nieko ypa
tinga neturėjau. O vartyti 
knygas — perdaug darbo.

Sekantį rytą jauna grai
kė pasipasakojo. Džentel
menai tie anglai, bet jie ne 
tik ją ilgai klausinėjo, bet 
ir visus daiktus ir daikte
lius išvartė, brangias foto
grafijas, užrašų knygelę pa
siėmė. Gražioji graikė jiems 
ypatinga pasirodė. Štai jos 
ypatumai: gimusi Smirno
je, dabar turkų valdomoje; 
tautybė graikė, augusi ir 
mokiusis Prancūzijoje, A- 
merikos pilietė ir Amerikos 
pasu vyksta į Dėdės Šamo 
žemę. O kalba daugeliu kal
bų: graikiškai, turkiškai, 
vokiškai, prancūziškai, an
gliškai. Ją įtarė esant šni
pe. Tokiais laikais bloga 
mokėti daug kalbų.

Prie Laisvės Statulos
Kovo 18 d. rytą, po dvy

likos plaukimo dienų, visas 
laivas apšalęs ledais prisi
artino prie Amerikos kran
tų. O kaip keleiviai laukė 
šios naujojo pasaulio že
mės! Visi, ir Amerikos pi
liečiai ir svetimieji, ieškojo 
laisvės šalies ir nekantriai 
bėgiojo nuo vieno krašto 
prie kito, norėdami įžiūrėti 
New Yorko siluetus. Įplau
kus į įlanką, mažu laivu 
prisiartino ne tik uosto val
dininkai, bet ir koresponden
tai. Keleivių tarpe buvo ir 
įžymybių — važiavo Wendell 
Willkie sesuo. Reporteriai 
gaudė 3 vaikus lenkiukus, 
kurių vyriausias 12 metų 
amž. savo broliuką ir sesu- 
tą iš bolševikų okupuoto
sios Lenkijos dalies per Ru
siją, Kaukazą, Turkiją — 
Balkanus išvedė ir visi lai
mingai atplaukė į Ameriką. 
Apie 10 vai. visi džiaugs
mingai pasitikome Laisvės 
Statulą, kuri iškėlusi žibin
tą skelbia atkeliaujantiems, 
kad jos šalyje pakeleiviai 
sutiks ir ras laisvę.

Antrą kartą savo kojomis 
paliečiu Amerikos žemę. Dė
dei Šamui j'aučiu pagarbą 
ir padėką už svetingumą. 
Šia proga tariu padėką ir

Birželio 24 d. sueis dvi
dešimt penkeri metai, kai 
kunigu įšventintas Newarko 
lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos klebonas, kun. Ignas 
Kelmelis. Šią sukaktį mi
nint, tenka prisiminti su
kaktuvininko gyvenimas, vei
kla, darbai.

Kun. Ignas Kelmelis gi
mė 1882 m. liepos 30 d., 
Navikų kaime, Kapčiamies
čio parapijoje, dainų ir gry
bų šaly — Dzūkijoje. Tėvai 
— Kazimieras ir Elena Be- 
levičiūtė — buvo sodžiaus 
ūkininkai. Paaugusį savo 
sūnelį jie leido į Kapčia
miesčio pradžios mokyklą. 
Išaugęs į stiprų jaunuolį, 
Ignas atvyksta 1901 m. ge
gužės 25 d. Amerikon.

Apsigyveno Nanticoke, Pa. 
Čia teko dirbti sunkus dar
bas anglių kasyklose. Jau
nuolis tuomi ^nesisielojo, bet 
džiaugėsi, kad sunkiai dirb
damas gali sau skinti švie
sesnę ateitį: pinigų nemetė, 
bet stropiai taupė — moks
lui. Sutaupęs reikalingų lė
šų mokslui, Ignas vyksta į 
Valparaiso anais laikais lie- 
viams garsiąją mokyklą, ku
rioje išėjo akademijos moks
lus. Kolegijos mokslus ir 
filosofiją baigė Detroit, Mich. 
Seminarijos kursus išėjo š. 
Š. Ciriliaus ir Metodijaus, 
seminarijoje, Orchard Lake, 
Mich. Kunigu įšventintas 
Grand Rapids, Mich, kated
roje, 1916 m. birželio 24 d.

Grand Rapids vyskupijo
je gyveno daug lietuvių, tik 
jie visi buvo plačiai išsimė
tę po visą vidurinę Michi
gan valstybę; lietuviškų di
delių kolonijų būta maža, 
tik vienas Grand Rapids, 
gal Saginaw, bet mažųjų 
buvo gana daug, kuriose jau
nam kunigui teko darbuo
tis, būtent Manistee, Scot- 
ville, Saginaw, pasiekiant ir 
mažiau skaitlingas koloni
jas. Vėliau ėjo Grand Rapids 
lietuvių administratoriaus 
pareigas.

Atvykęs į Scranton, Pa., 
vyskupiją, ėjo vikaro parei
gas Wilkes Barre ir Hazel
ton. Netrukus kun. žind
žius, Elizabeth, N. J., para
pijos klebonas, pasikvietė 
kun. Kelmelį savo pagelbi- 
ninku. Tai buvo 1921 m. 
Metus teko darbuotis šioje 
parapijoje. 1922 m. New
ark, N. J. parapija neteko 
savo klebono. Vyskupas kle

savo tikram dėdei kun. A. 
Deksniui už didelį rūpestį 
mane į šią šalį atkviečiant, 
kun. Dr. J. Navickui už 
parūpinimą garantijos doku
mentų kleb. kun. J. žida- 
navičiui už materialinį ke
lionės parūpinimą, o kleb. 
kun. N. ^Pakalniui už malo
nų ir draugišką svetingu
mą jo klebonijoj ilgą laiką 
ilsintis po kelionės.

K. A. Deksnys.

bonu paskyrė kun. Igną Kel
melį, kuris atvyko į šią pa- 
'rapiją 1922 m. vasario 1 d.

Newark, N. J., parapija 
buvo palikta didelėje netvar
koje, skolų nepakeliama naš
ta, apskaičiuojama, kad vien 
skolos nuo statybos bažny
čios dar buvo $115,000.00. 
Reikėjo didelės kantrybės 
ir ištvermės pakrikusiai pa
rapijai sutvarkyti ir pradė
ti tinkamai mokėti didžiuo
sius nuošimčius ir skolą. 
Prie šių didelių skolų prisi
dėjo ir kiti vargai: bažny
čia buvo reikalinga didelių 
taisymų, pradedant stogu, 
langais ir baigiant vidujiniu 
bažnyčios išpuošimu. Baž
nyčią ištiko gaisras. Tik 
vien taisymams kun. Kel
melis išleido $40,000.00. Tuos 
pinigus reikėjo sukelti, nes 
skola ir taip buvo didelė. 
Tų pačių skolų atmokėjo 
$32,000.00.

Ši didelė skola nedavė 
parapijai išvystyti tinkamai 
savo veikimo. Apie moky
klos statybą negalėjo būti 
nė kalbos. Kun. I. Kelmelis 
pasivaduodavo vasarine mo
kykla, kurioje mokė vargo
nininkas, klierikai. Daugiau
sia vasarų, rodos, mokė kun. 
Pijus Lekėšis. Dabar savai
tinėje mokykloje moko dvi 
seselės pranciškietės.

Šalia pastoracijos darbo 
parapijoje ranka rankon ėjo 
ir visuomeninis gyvenimas: 
įvairios draugijos, kurių di
džioje parapijoje būta ne
maža, dirbo savo tautinį ir 
savišalpos darbą, kuris be 
dvasios vado uolaus bendra
darbiavimo neapseidavo. Į- 
vairūs paruošimai — vaidi
nimai, koncertas, baliai, pra
kalbos — paprastai atsiim
davo savo rūpesčių dalį. 
Mums visiems yra labai ge
rai žinomas Amerikos pa
rapijos gyvenimas, kuriame 
vadovaujantį vaidmenį vai
dina dvasios vadas. Nuo jo 
uolumo ir darbštumo pri
klauso visas parapijos dva
sinis ir visuomeninis gyve
nimas.

Newarko parapijai teko 
pergyventi nemaža sunkių 
valandų. Reikia atiduoti tin
kamą pagarbą kun. I. Kel
meliui, kuris Newarko pa
rapiją ištraukė iš suirutės 
ir pastatė lygiomis su ki
toms lietuviškoms parapi
joms, sutvarkydamas josios 
finansus. Dieve, laimink Ku
nigui Jubiliatui darbuotis 
šioje parapijoje ilgiausius 
metus — kelti žmonių dva
sinę gerovę, mažinti para
pijos skolas ir vesti šią 
bendruomenę į šviesesnę ir 
kilnesnę ateitį! J. N.

New Jersey valstybės ka
talikai džiaugiasi laimėję tei
sę naudotis autobusais, ku
rie vežios dabar jų vaikus 
ir į katalikiškas mokyklas.

Skelbiame jau antrą sąrašą nuoširdžių „Amerikos! 
tytojų ir rėmėjų, kurie stoja į talką New Yorko Apjį 
Lietuvių Dienos pasisekimui užtikrinti. Sveikinami 
ir džiaugiamės jais. Šie nuoširdūs bičiuliai supran 
šiais laikais nesvyruojanti lietuviška spauda yra 
svarbiausių lietuviško atsparumo ginklų. Jie ne til 
remia „Ameriką,” bet ieško ir draugų visur. Didž: 
ačiū jiems! Būtų malonu juos visus pamatyti Lietuv 
nos iškilmėse, liepos 4 d., Klasčiaus parke, Maspeth
A. Cirkelienė, Brooklyn, N. Y...........................
F. Milas, Brooklyn, N. Y. ...................-................
V. Lukas, Newark, N. J......................................
Mrs. Sophie Pribush, Linden, N. J. —............
Kaz. Kučinskas, Kingston, Pa. .... ....................
Mr. and Mrs. P. Franceson, Brooklyn, N. Y. 
E. Klumbus, Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. A. Svilas, Brooklyn, N. Y......................
J. Karalius, Baltimore, Md...........................
J. Kumpauskas, Chester, Pa.........................
J. Kazakauskas, Brooklyn, N. Y..................
Clement Voketaitis, Brooklyn, N. Y...........
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y................
Ona Pašukevičienė, Bridgeport, Conn.......
M. Matulis, Newark, N. J..............................
J. Paulauskienė, Maspeth, N. Y....................
J. J. Bachunas, Sodus, Mich.........................
M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y.....................
J. Terebeiza, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. J. Bakunas, Waterbury, Conn............
Mrs. Anna Zupkus, Waterbury, Conn.........
Mrs. P. Radwinsky, New York, N. Y.........
O. Lisauskienė, New York, N. Y...................
B. Sabeckienė, Linden, N. J...........................
A. Vyšniauskienė, Brooklyn, N. Y..............
Šimanskas ir Petkauskas, Brooklyn, N. Y. 
E. Vaitekūnienė, Brooklyn, N. Y..................
M. Kralikauskienė, Newark, N. J..............
Mary Klimašauskas, Waterbury, Conn. . 
Vyt. Žalnieraitis, New Britain, Conn.........
Ona Petrulienė, Maspeth, N. Y..................
Elžb. Minotienė, Maspeth, N. Y..................
M. Čeponienė, Maspeth, N. Y. ....................
A. Razickienė, Brooklyn, N. Y......................
Ant. Stakėnienė, Ozone Park, N. Y.............
Mrs. Agnes Thompson, New York, N. Y. 
Peter Bagočiūnas, Maspeth, N. Y................
Mrs. A. Simulinas, New York, N. Y...........
Ž. Žekienė, Waukegan, Ill.................................
V. Sidarienė, Brooklyn, N. Y....... .................
M. Simonavičienė, Brooklyn, N. Y...............
Ona Paškevičienė, Brooklyn, N. Y..............
K. Vaičiūnas, Scranton, Pa............................ .
V. Norkūnas, New Haven, Conn...................
K. Butauskas, W. Torrington, Conn............
Ona Jocienė, Newark, N! J..............................
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MARIANAPOLIO NIEKAD NEPAV.U
(Birželio 8 d. Marianapo- 

lio kolegija išleido būrį jau
nuolių. čia dedame stud. Ba
lio LauČkos kalbą, pasaky
tą birželio 8 d. iškilmėse 
Junior College baigusiųjų 
vardu. — Red.)

Šiandien visų veidai pa
sipuošę šypsena. šypsosi 
buvusieji mūsų mokytojai, 
šypsosi globėjai, artimieji, 
šypsomės ir mes. Mes esa
me tie išrinktieji, kurie 
šiandien gauname diplomus, 
kurie liudija mūsų darbo 
vaisių. Bet tas vaisius dar 
neprinokęs, jis tik užsimez- 
gęs savo pradžioje, jį išsar- 
pins mūsų ateities žingsniai. 
O tam prinokimui mes jau 
jaučiame jėgų. Mums tas 
jėgas, tą drąsą įskiepijo kil
ni Marianapolio dvasia, nuo
širdus jo šiltumas, mylimo 
kun. Rektoriaus ir auklėto
jų akyla globa. Mes pasuk
sime įvairiais keliais, įvai
rius darbo barus pasirinksi
me, bet kur būsime, ką dirb
sime, visada prisiminsime 
tas saldžias jaunystės dienas, 
praleistas šioje mokykloje, 
iš kurios mes išeiname ap
siginklavę mokslo ir doros 
ginklais.

Mūsų kelias negali 
šabloniškas. Ne tam 
mokėmės ir dirbom, 
kur nors skurstume be
do, bet kad įrašytumėm sa
vo darbus į savo ir tėvų 
šalies kultūros lobynus.

lakomiuga 
pareiga es-

usnio. Jei 
Ji motinai

Daug mums gal te 
siaukoti, gal ne vieni katekiz- 
tį sutiksime, bet mūs Jesuit na- 
natviška dvasia nuga 
ir ves į laimingesnę
Gal mūsų idealizmas, 3 bausmę: 
dabar kupinos mūsų 
paprastoj kasdienybė 
taip sklandžiai prisit 3 tebuvęs 
gal kurių jis bus i 
mirštąs, bet tikiu, ki 
prisiminsime čia tuos 
įskiepytus idealus ir įį 
paduotą švyturį per 
kias audras išnešime s 
ne tokį karštą, koks j 
dabar, bet vis dar žil

Visų savo klasės (,į‘^ 
vardu, išdrįstu padėkoki ’ 
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krtydamos

te komuni- 
tfrius sa-

’ tų baus- 
bikščionys

iaog dar-

omus? 
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mums ją palikti, sunl 
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lėleidžius, tą gražų 
bet ypatingai sunku 
čia pažintą meilę ir
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kad 
var
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\ Jei tik- 
jir jei tu- 

giškumą. Bet tu, Mž turite 
poli, visada gyvensi 
širdyje, nes čia mes 
dome gražiausias ir sa 
sias savo dienas, 
su tavim užverčiame 
gyvenimo knygos vie ^ėte iš- 
pą, bet naujuose 1 :’^nio ir 
atsimuš tavo iš čia '^0? , 
gauta dvasia.

Sudiev Marianapol s 
diev gerasis Rektoriai ę 
lėtojai, mes stengsiu riMaly- 
ti Jūsų įskiepytų

;tas jsi-keliais.

. Yra mo-
:’^nos pa-
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,%i. Tai
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„Amerikos” Naujo Intertypo Fom
Šią savaitę aukojo:

Liet. Katalikų Spaudos Bičiulis ......
J. Sprainaitis, Paterson, N. J.............
Mrs. O. Nemanis, Brooklyn, N. Y.......
Mrs. A. Minkus, Jersey City, N. J.....
Joseph Burke, Jersey City, N. J.........
Placeda Žemeckienė, Brooklyn, N. Y. 
V. Sidarienė, Brooklyn, N. Y..............
R. Butauskas, W. Torrington, Conn. .

pra
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vaikai jų klausj 
to tų paklusniųjų 
perdaug, o nekk 
ni pašaliai. Kalt 
vien tik vaikų, be 
giau tėvų. Mat 
reikia mokėti.

Pirmų pirmiau 
te, kad paklusnu 
iš baimės maža i 
Vaikas tol tekiai 
ko bijoti; kaip 
kis išsisuksiąs 
mės, visas jo pe 
dingsta akimirksr 
turi klausyti ne 
dėl to, kad r 
gaus bausti, bet < 
taip reikia, kad 
pareiga. Tiktai 
klusnumas tėra 
tiktai toks telai 
būdą.

Bet ką daryti, 
kas noromis klau 
ma — vaikas tur 
matyti, kad tėvą: 
klausyti ne savo 
dėl to, kad jiem, 
tinka, ne dėl to 
būdami vyresni, 
spausti, bet vien 
paties vaiko gere

Kad tai būtų 1 
ku, liepkite ką tin 
su. Kalbėkite gi 
miai ir prielankiai 
kas net ir sunki 
pime girdėtu mei 
Niekuomet neliepi 
žiauriu balsu, u 
— net ir tuomet 
kas iš karto ne 
Tuokart kaip tik 
reikia pakartoti 
visiškai ramiai.

Antra — paliej 
būti trumpas ir 
Vaikas turi jaus 
prašymas nieko ne 
daug kalbėsi ir į 
kinsi, kodėl liepi, 
kas ims tau dėl 
priežastis, kodėl 
to paliepimo pile 
būdu vaikas įžei 
savo sritį — nes 
būdamas, negali ] 
privalo sekti ved 
proto.

Paklusnumas n 
rinktis, kas tinki 
ka^ liepta, tai ir 
dyti. Čia kyla 
ar reikia kiekvie 
aiškinti vaikui, 
piame jam ką? . 
vaikai nereikia, p 
kartais galime, je 
kad paaiškinus, 
lengviau ir mal 
klausyti. Juo vai 
uis, juo daugiau 
kinti ir klausyti 
nimų, kol pagali 
baigiant augti, n 
mai virs patarim

(Bus daug:

visuomet 
’ / ko pats

/Minos 
’ pti vaiką 
"w Pasa’ 
i"1 sunku, 
j’H kad

Bus Juol
Vieną šiltą vas 

storulis atsisėdo 
de ant suolelio pai 
kaitą šluostydam 
pastebėjo mergai 
iŲbesisukinėjančic 
sena veide. Ne 
mergaitės elgesie 
užklausė:

— Ko tu
čia tau taip juo!

— Dabar 
juokingo nematyt 
ponulis atsikelsi r 
lo, tuomet bus 
juokų, nes tas 
šiandien nudažyti

čia i

poni
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Ramybe Dainoj
f _______________

Ar aš nuliūdęs — ar verkiu
Mintis į dainą vis pinu.
Dainuoju laimę ... nors var

guos.
Siela neliūdi nors skausmuos.

Šeimininkėms
per naktį šaltoje vietoje. 
Kitą dieną supilti į randelį 
ir virti kol sutirštės. Turint 
daugiau laiko, avietės gra
žiai išverda, jei po kiek
vieno užvirimo nukelsime, 
paskui vėl užvirinsime — 
taip 3 kartus. Ketvirtą kar
tą virti 20 minučių. Visą 
laiką reikia atsargiai nu
graibyti putos. Išvirus uo
goms supilti į kokį molinį 
indą ir tik praslinkus 24 
valandoms supilti į stiklo 
indus, aprišti ir pastatyti 
sausoje vietoje.

Iškarpos ir kiti popieriai
Randasi visa eilė šeimi

ninkių, kurios, rodos, stro
piai prižiūri bendrą namų 
tvarką, bet smulkūs daly
kėliai lieka pamiršti. Kiek
vienai uoliai šeimininkei 
svarbu turėti įvairios iškar
pos iš laikraščių, kuriose 
paliesti klausimai apie na
mų ruošą, stalo papuoši
mus, valgių gamybą, kūdi
kių priežiūrą ir k.t. Daž
nai jų turima užtektinai, 
tik nežinia, kur yra laiko
mos. Dažniausiai išmėtytos 
po stalčius, ar guli vienos 
kitos knygos puslapiuose.

Patogumo ir tvarkos dė
lei reikia visas iškarpas, nu
rašytus, receptus laikyti 
vienoje vietoj. Galima juos 
suklijuoti į baltų lapų sto
rą sąsiuvinį. Klijuojant rei
kia suskirstyti rūšimis, kad 
būtų galima lengviau su
rasti. Antgalvius užrašyti 
aiškiomis raidėmis ir kiek
vienam skyrelyje palikti ke
letas tuščių puslapių vėles
niems iškarpoms. Tokia kny
ga ne vien atneštų daug 
naudos dažnai skubančiai 
šeimininkei, bet drauge su
darytų gražų rinkinėlį.

Galima padaryti didelius 
vokus iš storesnio popie
riaus, kuriuose galima lai
kyti įvairios sąskaitos, gau
ti laiškai, • apmokėtų bilų 
kvitai. Kiekvienam dalykė
liui turėti atskiras vokas. 
Tada niekuomet nereikės 
galvos sukti, kur dingo, kur 
padėta ta ar kita sąskaita, 
tas ar kitas laiškas. įpra
timas laikyti visus tuos 
smulkius dalykėlius paskir
toje vietoje sutaupys daug 
laiko ir energijos. Kaip daž
nai dėl mažo, bet svarbaus 
popierėlio, žinutės pralei
džiame ištisą dieną ieškoti, 
kol perkratomi visi stalčiai, 
išverčiamos visos knygos, 
laikraščiai.

Tvarka reikalinga ir maž
možiuose. Pašveski kelias 
minutes visoms toms išmė
tytoms iškarpoms, sąskai
toms, sutvarkyti, o pama
tysi, kad ir pati savijauta 
bus kitokia ir tas susido
mėjimas atneš tavo namams 
tvarkos palaimą.

Patyrusi.

Pro ašaras sunkių vargų, 
Aš neliūdžiu—nors ir sunku. 
Nes dainoj laimę sau randu— 
Pro ūkanas aukštyn skrendu!

Lieku čia vargą ir skausmus, 
Skrendu padangėn sau blai

vus —
Ten pinu vargą ir skausmus 
Į laimės dainą, į džiaugsmus.

landų naktinis laikraštis 
pranešė, kad saužudžio kul
ka surado savo auką. Tas 
svetimasis, neperseniai sto
vėjęs prie draugės durų, nu
sižudė.

— Jis man buvo visai 
nepažįstamas žmogus, tuo 
tarpu, šiandien jo veidas 
gyvas mano akyse, mano at
mintyje. Ir kartais labiau 
ryškus, ryškesnis ir už ar
timiausios draugės.

— Visą tą sceną prisimi
nus, ne kartą galvojau, kad 
suteikti keli centai, pasiūly
tas šalto vandens stiklas, 
papuoštas švelniais, malo
niais žodeliais, gal būtų pa
gelbėję tą prislėgtą sielą 
ištraukti iš beviltiško nusi
minimo jūros.

— Nežiūrint kas būtų, nuo 
to įvykio, aš padariau griež
tą nusprendimą ir savo kam
baryje pasikabinau šiuos 
lentelėj įrašytus žodžius: 
„Daugiau gailestingumo,” 
kad jie man pagelbėtų pri
minti apie įvykdymą mano 
nutarimo.

Kaip dažnai gyvenime 
mūsų artimas, pažįstamas ar 
svetimas, visa širdimi trokš
ta ne tiek piniginės para
mos, kiek švelnaus raminan
čio žodelio, užuojautos, pa
drąsinimo. Tas nieko ne
kaštuoja, tačiau suvargu
siai, kenčiančiai sielai ste
buklus kartais padaro.

Viena rašytoja pasakoja: 
— Aš aplankiau savo ser
gančią draugę. Sėdėjau ša
lia jos lovos. Abi buvome 
paskendusios linksmame pa
šnekesy, kai durų skambu
tis davė ženklą, kad kas 
nors prie jų yra. Draugė 
paprašė pažiūrėti.
—Pradarius duris pamačiau 

stovintį vyrą, kuris rodėsi 
buvo sukaupęs paskutines 
savo jėgas kažkokiam pasi
ryžimui. Jis man skubiai 
pradėjo rodyti įvairius pa
veikslus, kuriuos turėjęs 
pardavimui. Tuo momentu, 
man buvo paskutinis daly
kas pasaulyje, mažiausia į- 
domus, tai pirkimas paveiks
lo. Be to, aš labai skubė
jau, norėjau, kaip galima 
greičiau, sugrįžti atgal prie 
draugės lovos ir tęsti tą 
mudviejų malonų, linksmą 
pasikalbėjimą. Ir taip aš 
jam atsakiau, kad man vi
sai nereikalinga. Atsaky
mas nebuvo nemandagus, 
bet griežtas ir galutinis, 
kuris nebedavė progos an
tram prašymui.

— Bet kažkas iš jo veido ir 
jo asmens per greitai įsmi
go man į širdį, kai jis su 
savo prekėmis ėjo laiptais 
žemyn. Aš norėjau jį gra
žintis atgal, nes jaučiau, 
kad jis buvo prie visiškos 
bevilties kranto. Ir koks 
nujautimas! Po keletos va-

vaikai jų klausytų, o 
to tų paklusniųjų vaikų 
perdaug, o neklaužadų 
ni pašaliai. Kaltybė čia ne 
vien tik vaikų, bet dar dau
giau tėvų. Mat, ir liepti 
reikia mokėti.

Pirmų pirmiausia žinoki
te, kad paklusnumas tiktai 
iš baimės maža tėra vertas. 
Vaikas tol teklauso, kol yra 
ko bijoti; kaip tik jis ti
kis išsisuksiąs nuo baus
mės, visas jo paklusnumas 
dingsta akimirksniu. Vaikas 
turi 
dėl 
gaus 
taip 
pareiga. Tiktai toks pa
klusnumas tėra dorybė ir 
tiktai toks telavina vaiko 
būdą.

Bet ką daryti, kad vai
kas noromis klausytų? Pir
ma — vaikas turi jausti ir 
matyti, kad tėvai verčia jį 
klausyti ne savo naudai, ne 
dėl to, kad jiems taip pa
tinka, ne dėl to, kad jie, 
būdami vyresni, gali vaiką 
spausti, bet vien tiktai dėl 
paties vaiko gerovės.

Kad tai būtų vaikui 
ku, liepkite ką tinkamu 
su. Kalbėkite griežtai, 
miai ir prielankiai, kad 
kas net ir sunkiame palie
pime girdėtų meilę kalbant. 
Niekuomet neliepkite piktu, 
žiauriu balsu, nei šaukite 
— net ir tuomet, kai vai
kas iš karto nepaklausys. 
Tuokart kaip tik dar labiau 
reikia pakartoti paliepimą 
visiškai ramiai.

Antra — paliepimas turi 
būti trumpas ir griežtas. 
Vaikas turi jausti, kad jo 
prašymas nieko neįveiks. Jei 
daug kalbėsi ir plačiai aiš
kinsi, kodėl liepi, tai ir vai
kas ims tau dėstyti savo 
priežastis, kodėl jis nenori 
to paliepimo pildyti, 
būdu vaikas įžengs 
savo sritį — nes jis, vaikas 
būdamas, negali protauti ir 
privalo sekti vedamas kitų 
proto.

Paklusnumas n e 1 e i d ž ia 
rinktis, kas tinka, kas ne; 
kas liepta, tai ir reikia pil
dyti. Čia kyla klausimas: 
ar reikia kiekvieną kartą 
aiškinti vaikui, kodėl lie
piame jam ką? Mažesniam 
vaikai nereikia, paaugusiam 
kartais galime, jei matome, 
kad paaiškinus, jam bus 
lengviau ir maloniau pa
klausyti. Juo vaikas vyres
nis, juo daugiau galima aiš
kinti ir klausyti ji paaiški
nimų, kol pagaliau, vaikui 
baigiant augti, mūsų liepi
mai virs patarimais.

(Bus daugiau)
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PADĖKOS BUDAI

JEI VYRAI TAIP 
PIRKTŲ...

Slyvų Pyragėliai
y2 puoduko sviesto,

1 puodukas rudo cukraus,
1 šaukštukas vanilos,
2 kiaušiniai,
1 puodukas virtų džiovin

tų slyvų,
iy2 puoduko sijotų miltų,

2 šaukštukai kepamų mil
telių,

y2 šaukštuko druskos,
1 šaukštukas cinamono,

% šaukštuko maltų gvaiz- 
dikėlių,

y2 puoduko pieno,
y2 puoduko kapotų riešutų.

Jei vyrai taip pirktų, 
kaip moterys, tai jie lauk
tų, kada bus išpardavimas, 
jei jiems dabar reikia dė
žutės cigarečių. Sulaukę iš
pardavimo, prašytų, kad 
jiems išrodytų visas rūšis 
turimų cigarečių. Tuo pa
čiu, pardavėjęs turėtų at
sakinėti į klausimus, lie
čiančius, tabako skonį, stip
rumą, degimo ypatybes, pa
darymo būdą. Paskui jie pa
sakytų, kad visai tą pačią 
dėžutę yra matę kitoje krau
tuvėje, bet daug žemesne 
kaina.

Palikę pardavėją sudėti 
cigarečių dėžutes atgal į 
lentynas, jie taip apvaikš
čiotų dar kelias krautuves, 
pagaliau nusipirktų dėžu
tę pirmoje krautuvėje ir tai 
prisiunčiant į namus C.O.D.

Gavę prisiųstą dėžutę ci
garečių, jie pradėtų abejo
ti, ar nepadarė klaidos pir
kime. Na, o jei dar drau
gas, kitas, patartų apmai
nyti, tai kuo skubiausiai 
būtų įvykdyta. Po kiek lai
ko pastebėję kitą išparda
vimą, susierzintų iki aukš
čiausio laipsnio, pamatę, kad 
dabar galėjo dėžutę cigare
čių nusipirkti kur kas pi
giau.

O jei žmonos pradėtų juok
tis dėl taip bereikalingai iš
eikvotos energijos, sugaiš
to laiko, jie, be abejo, tvir
tintų, kad tai yra vieninte
lis būdas sutaupyti kelius 
centus.

Jei vyrai taip pirktų . .. 
Laimei, jie to nedaro. Taip 
perka moterys!

Laura.

Ištrinti svietą su cukrumi 
iki pabals. Sudėti vanilą, 
kiaušinius, nuolat maišant. 
Įmaišyti be kauliukų slyvas, 
persijoti miltai su kep. mil
teliais, pienas, riešutai ir ki
ti prieskoniai. Pripildyti in
dividualias formas nepilnai. 
Kepti 25 minutes vidutinia
me karštyje. Gaunama du 
tuzinai pyragaičių, kaštuo
ja tik 33 centai.

Netikra Aviena
4 morkos; 1 žalias pipi

ras ; 3 svogūnai; y4 svaro 
kiaulienos (maltos); 3 šaukš
tukai druskos; y2 šaukštu
ko džiovintų salėrų; y4 šauk
štuko pipirų; y2 puoduko 
nevirtų ryžių; 2 kiaušiniai; 
iy2 puoduko maslionkų; 2y2 
puoduko maltos avienos.

Mes galim puikiausiai iš
reikšti padėką:

1. Pasakydami žodelį ,ačiū’ 
— ,dėkui.’

2. Su šypsena, nors ir vi
sai nepažįstamiems, ku
rie mums kuo nors pa
tarnavo.’

3. Nuoširdžiai išreikštu gal
vos palenkimu.

4. Viešu atidumu tiems, 
kurie mus priima.

5. Pakviečiant pas save, 
pagal savo išgalės.

6. Pagirdami tėvus, nes 
daugelis jaučia didelį 
malonumą, girdėdami jų 
tėvus giriant.

7. Padovanojant žaislą ma
žiesiems.

8. Pasiunčiant dovanėlę, te
legramą.

9. Patelefonuojant, pasiun
čiant atvirutę, vizitinę 
kortelę.

10. Išrašant laikraštį, žur
nalą.

11. Malonia veido išraiška, 
kiekvieną kartą sutin
kant asmenį.

12. Išreiškiant pasitikėjimą 
artimo nuoširdumu.

13. Mažais patarnavimais as
mens reikaluose.

14. Suteikiant žinias, kurios 
asmeniui svarbu žinoti.

15. Paraginti kalbėti apie 
save.

16. Viešai pagiriant pada
rytus darbus.

17. Pasiunčiant ar atnešant 
gėles į namus.

18. Aplankant ligoje, nelai
mėje; pasiunčiant užuo
jautą.

19. Pasiunčiant sveikinimą 
džiaugsmo valandoje.

20. Pastebint ir tikint į ar
timo gerąsias puses.

21. Geradariui mirus: paly
dint į kapus, pasimel- 
džiant už jį, užprašant 
mišias, atlankant jo šei
mą, jo intencija sušel
piant vargšus, aukojant 
savo darbą, pinigus lab
darybės tikslams.

Kaip matome, yra daug 
ir įvairių padėkos išreiški
mo būdų. Kuo žmogus man
dagesnis, tuo greičiau jis 
suras tinkamą padėkos iš
reiškimo būdą. Bet nerei
kia tikėtis susilaukti visų jų. 
Kaip dažnai už padarytą 
darbelį, malonę, mes per
daug tikimės iš savo artimo! 
Užtenka, kad jis išreiškia 
savo padėką nors vienu iš 
šių būdų. Taip pat labai 
dažnai pamirštame mums 
pareikšta padėką, tuo tarpu 
padarytą malonę, suteiktą 
pagalbą prisimename per 
dažnai. Turime, kaip tik 
daryti priešingai: pamiršti 
tai, ką padarėme savo ar
timui, o dažniau prisimin
ti jo pareikštą dėkingumą. 
Taip darydami jausimės dau
giau patenkinti savimi ir vi
sais kitais, nereikės perdaug 
bumbėti apie mums daro
mas skriaudas, nedėkingu
mą ir panašiai. Visų pir
ma, gerai pasižiūrėkime ar 
ne perdaug reikalaujame!

Lietuvaitė.

Minčių Žiupsnelis

Nei vienas pasaulio rite
ris nebus toks drąsus ko
voje, kaip moteriškė, kai ji 
turi savo pareigas atlikti ar
ba kęsti dėl meilės.

Walter - Scott.

Brangiausias moterų krai
tis — moteriškumas.

Kovoje turėk liūto drąsą, 
bet turėk ir medaus saldu
mą, kad nugalėtus patrauk
tum.

Į maltą mėsą įtarkuoti 
morkos, pipiras, svogūnai. 
Sudėjus visus prieskonius, 
kiaušinius, maslionkas, ry
žius, gerai suminkyti. Ma
sę galima sudėti į riebalais 
išteptą skardą ir kepti, ar
ba perdalinus į dvi dalis, 
kiekvieną atskirai įryšti į 
švarią servietėlę virti van
denyje visą valandą — dau
giau.

Vyšnių Kompotas
Reikia vartoti šviežios 

vyšnios. 4 puodukai vyšnių 
išvirti su y4 svaro cukraus, 
y2 puoduko balto vyno, 1 
puodukas vandens. Paviri
nus — vyšnias išimti, sunka 
dar pavirinti. Reikalui es
ant praskiesti. Sunka užpi
lus vyšnias — atšaldyti.

Taip pat galima virti ir 
šviežių slyvų kompotas.

Norint šį kremą turėti šo
koladinį, reikia, prieš įmai
šant grietinėlę, įplakti 3 
šaukštus kakaos. Tada rei
kia vartoti daugiau cukraus. 
Jei vartojamas šokoladas — 
cukraus kiekis nepasididina.

Braškės Žiemai 
(Strawberries)

Braškių žiemos atsargai 
galima pasidaryti dabar, nes 
jų pats sezonas.

Šviežios braškės gerai nu
valyti, pavilgyti vyne ir su
dėti erdvioje vietoje, kad 
apdžiūtų. Vienam svarui 
braškių išvirti iš dviejų sva
rų cukraus 1 stiklo vandens 
sirapas. Gerai nugraibyti 
putos ir į verdantį sirapą 
sumesti uogos. Virti ant lė
tos ugnies, dažnai maišant. 
Kai sirapas bus gana tirš
tas, nukelti nuo ugnies, pra
aušus supilti į indą stiklo. 
Norint sužinoti ar uogos jau 
ganėtinai išvirusios, reikia 
šaukštas uogų supilti į lėkš
tutę ir pastatyti šaltoje vie
toje. Jei sutirštės ir nesi
leis lengvai nuo šaukštuko 
— bus išvirusios.

Paprastai, verdant uogas 
imama vienas svaras cuk
raus pusei svaro uogų; ma
žiau rūgščioms uogoms rei
kia vartoti mažiau cukraus.
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JUOKTIS SVEIKA

Lmerikos” Naujo 10 tokf™tkį
savaitę aukojo:
Katalikų Spaudos Bičiulis —-d 
^ainaitis, Paterson, N. J.... ---d
3. Nemanis, Brooklyn, N. Y..-^ 
A. Minkus, Jersey City, N. J. 
h Burke, Jersey City, N. J. —-d 
ia Žemeckienė, Brooklyn, N. Y. d 
larienė, Brooklyn, N. Y......

Bus Juokų
Vieną šiltą vasaros dieną 

storulis atsisėdo miesto so
de ant suolelio pailsėti. Pra
kaitą šluostydamas storulis 
pastebėjo mergaitę, aplink 
jį besisukinėjančią ir su šyp
sena veide. Negalėdamas 
mergaitės elgesio pakęsti, 
užklausė:

— Ko tu 
čia tau taip

— Dabar
juokingo nematyti, bet kai 
ponulis atsikelsi nuo to suo
lo, tuomet bus man daug 
juokų, nes tas suolas tik 
šiandien nudažytas.

čia nori? Kas 
juokinga?
ponuli, nieko

Ne ten įdėjo
— Tu turi labai gerą at

mintį, jei taip viską atsi
meni, — klausė kaimynė.

— Taip. Jei aš ką įsidė
jau į galvą, niekuomet ne
pamirštu.

— Tai, brolau, gal atiduo
si penkis dolerius, kuriuos 
paskolinau. Tą paskolą ir, 
be abejonės, atsimeni?

— Tamstos paskolos į gal
vą nedėjau. Dėjau į kiše
nę. Tai jau čia visai kitas 
dalykas.

— Ar gali man pasakyti, 
kas tai yra garas? — klau
sė mokytojas.

— Kodėl ne? — atsakė mo
kinys. — Garas tai yra van
duo sukvailiojęs nuo karš
čio.

Ant tų namų, iš kurių 
yra kilęs kunigas, stovi pa
laimos žvaigždė.

Kard. Faulhaber is.

Laikas — tai nc\ .omas 
ir negirdimas vėjas, kuris 
negailestingai naikina mū
sų sodus, blaškydamas bal
tus žiedų lapelius.

Kas yra džiaugsmas, šian
dien jau nebežinome, o su
žinosime tik tada, kai tech
nikos pažanga nugalės dide
lę visuomeninę didžiosios 
pramonės krizę ir aukštes
ni gyvenimo idealai palai
mins darbo žmonių bendruo
menę. Foersteris.

Kaip dažnai žmonės daro 
viską, kad tik sutrumpintų 
savo gyvenimo dienas; vė
liau moka didelius pinigus 
daktarui, kuris pasakytų 
jiems, kad turi pakeisti sa
vo įpročius Saulius.

Virtos Avietės
Aviečių konfitūrai yra la

bai naudingi žiemai, kada 
šeimos narius vargina įvai
rios slogos. Avietės yra ska
niausios, bet lepiausios uo
gos. Jas reikia gerai ir at
sargiai perrinkti, kad nebū
tų kirmėlaičių.

Pusei svaro aviečių iš vie
no svaro cukraus ir pusės 
stiklo vandens išvirti sira
pas. Nugraibyti putos. Per
rinktas uogas nuplauti ir 
užpilus karštu sirapu laikyti

tauskas, W. Torrington, Conn. y

Liukruojant pyragus ar 
pyragaičius cukraus liukras 
nebėgs į šonus, jei prieš liu
kruojant pyragaičius leng
vai apibarstysime krakmo
lu.

Ledai lengvai išsiima iš 
šaldytuvo formos, jei for
mą apvyniosime karštame 
vandenyje pamirkyta ske
petėle.

Bulvės kur kas greičiau 
iškepa, jei kepamos sausos. 
Verdant senas bulves, patar
tina į vandenį įpilti porą 
šaukštų nugraibyto pieno. 
Tada bulvės nepajuosta.

Skaityk ir Platink laikraštį 
„Ameriką.”
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Newark, N. J.

Sidabrinis Jubiliejus
Kun. Ignotas Kelmelis, il

gametis Newarko lietuvių 
parapijos klebonas (Newar- 
ke klebonauja jau 20 m.) 
š.m. birželio 22 d. švenčia 
savo kunigystės sidabrinį 
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.

legiją. Gražiausio pasiseki
mo naujai mokytojai!

Pranas Vaškas.

Baltimore, Md.

L. Vyčių 29 kuopa bir
želio 9 d. susirinkime priėmė 
keturis naujus narius. Buvo 
atsilankęs svečias iš Kear
ny - Harrsino kuopos — J. 
Tamulaitis. Į metinį orga
nizacijos seimą atstovais iš
rinkti Pranas Vaškas ir Vy
tautas Barkauskas. Seimas 
įvyks Pittsburghe rugpiūčio 
12, 13 ir 14 d.d.

Plačiai paskleista vyčių 
apskrities pikniko bilietai. 
Piknikas bus liepos 6 d. 
Kenilworth, N. J. Bilietų ga
lima gauti pas pirm. Pod- 
galskį. Birželio 23 d. bus 
priimti pirmo ir antro laips
nio vyčiai. Sekantis susi
rinkimas įvyks liepos 14 d.

V. Paukštaitis ir Vyt. 
Nervinis, mūsų vyčiai, pa
šaukti į kariuomenę ir da
bar yra Georgia valstybėje. 
Netrukus kariuomenėn bus 
šaukiami Vyt. Daukšys, J. 
Biekša ir Eug. Verba. Ge
riausio jiems pasisek-mo.

Nuoširdžiausi sveikinimai 
mūsų Vytei Rūtai Giraity- 
tei, kuri birželio 13 d. bai
gė Montclair mokytojų ko

Birželio 24 d. man su
kanka 65 metai. Šia proga 
sveikinu savo brangiuosius 
gimines, bendradarbius Baž
nyčios ir Tautos darbe, vi
sus pažįstamus veikėjus. Per 
daug metų pasaulio bangos 
nešė mums skausmingas ži
nias, kentėme spaudos drau
dimą, bet sulaukėme ir Lie
tuvos laisvės; šiandie vėl 
nauji skausmai, kai Tėvynė 
didžiausiame pavojuje. Tu
rėkime didžiausią viltį pas 
Dievą. Kiek tik pajėgų tu
rime, aukokimės darbui, o 
tikrai išvysime laisvą Lie
tuvą, kuri vėl džiugins mū
sų širdis. Didžiulė mūsų 
jėga glūdi katalikiškoje spau
doje, tad remkime mūsų 
vienintelį dienraštį „Drau
gą,” laikraščius „Ameriką,” 
„Darbininką,” „Garsą” ir ki
tus, kuriuos mūsų šv. Al
fonso par. mokyklos moks
lo užbaigtuvėse scenoje ro
dė. Linkiu visiems didelio 
džiaugsmo — sulaukti tos 
valandos, kai Dievas prikels 
mūsų Tėvynę Lietuvą iš ver
gijos. Jonas Karalius.

Par. mokykla mokslo me
tus užbaigė birželio 13 d. 
Vaikučiai išpildė gražią pro
gramą. Dalyvavo kun. K. 
Širvaitis, vilkaviškietis. Jis 
pasakė prakalbėlę vaiku
čiams. Stebėjosi vaikučių 
gražia lietuvių kalba ir į- 
vertino lietuvių spaudos pla
tinimo pastatymą scenoje. 
Kun. Dr. Mendelis savo kal
boje džiaugėsi, kad mokyk
lą baigę 11 vaikučių pasi
ryžę lankyti aukštesnes ka
talikų mokyklas; jis priža
dėjo šiais metais padengti 
trims mergaitėms visas mo
kyklos išlaidas, o aštuo- 
niems berniukams — pusę 
išlaidų.

Mokyklos programoje vi

VYTIS ir ERELIS
Parašė ,>

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Jis puikiai žinojo, kad, užgavus jos bajorišką savi
mylą, mergelė droš visą tiesą, kad ir pačiam carui. 
Iš viso, Pomadinas tai genialus žandaras. Jis žino, 
kuria styga pagroti.

Tautgėla matomai kovojo su savim. Įtraukti duk
terį į tokią nemalonią sceną — tai baisus pažemi
nimas! Bet kas gi bedaryti? Traukti ją teisman 
dar nemaloniau. Šitam kambary, kad ir bjauriau
sioji scena įvyktų, tai vis dėlto tokio žandaro ir to
kio niekšo Bezicko nėra ko sarmatytis. Taip\ Be- 
zickas tai kvailys ir prie to dar niekšas. Tai jis 
pastūmėjo visus į tą biaurią istoriją. Kam jam dė
tis su žandaru? Bet čia sąžinė ir pačiam Tautgėlai 
išmetinėjo, kad jis leido Bezickui kreiptis į žandarą. 
Perkūniškai biauri situacija! Bet reikia gi iš to 
visko kaip nors išbristi. Tautgėla paskambino. Į- 
ėjo tarnas.

— Pakviesk čia panelę Eugeniją.
— Gerai, pone, — nusilenkė tarnas.
Kiek palaukus, įėjo Eugenija. Ji buvo rūsčiai su

sičiaupusi ir šalta kaip ledas. Jos nusiteikimas bu
vo toks neprieinamai išdidus, kad visiems pasidarė 
nejauku ir net baugu, tartum nusikaltusiems mo
kiniams prieš aštrų, didingą profesorių. Atrodė, kad 
ji čia bus kamantinėtoja.

— Tėvelis norėjai mane matyti? — šaltai paklau
sė mergina.

Nors tonas buvo išdidus, bet tėvui matomai pa
lankus. Juodu išsyk instinktyviai pajuto, kad turi 
laikyti bendrą frontą.

— Taip, dukrele. Aš pats jokio reikalo neturiu, 
bet, šitiems ponam prašant, turėjau tave pakviesti.

Tautgėlos strategija išsyk buvo nustatyta: du 
prieteliai ir du neprieteliai. Tais savo žodžiais jis 
priešams paliko iniciatyvą. Tai jų dalykas pereiti 
į ataką. Nemaloni priešų padėtis. Bezickas pasi
juto nusikaltusio vaikėzo rolėje. Jis tik vogčiomis 
išdrįso dėptelti akimis į rustų, išdidų Eugenijos vei
dą. Pomadinas jautėsi laisvesnis. Eugeniją jis bu
vo tik iš tolo tematęs, ir Tautgėla nepasirūpino jų 
supažindinti. Tas išrišo žandarui rankas, nes jam

sus stebino vienas kinu- 
kas, neseniai apkrikštytas, 
atvežtas iš Kinijos. Jis pui
kiai kalba lietuviškai ir vai
dinime atvaizdavo „Garsą.”

Birželio 15 d. per sumą 
buvo meldžiamasi už Lie
tuvą. Malonu buvo turėti 
pamaldose kun. K. Širvaitį, 
prieš pora metų atvykusį iš 
Lietuvos. Už Lietuvą mel
stasi ir per mišparus, ku
rie baigėsi iškilminga pro
cesija ir susijungta su Lie
tuvos ašaromis.

Birželio 15 d. atitinkamai 
paminėta ir viešbutyje, kur 
atžymėta Baltijos Valsty
bių Diena. Lietuvių salės 
bendrovė turėjo savo išva
žiavimą.

Gegužis buvo visai sau
sas, augalų daug nudžiūvo, o 
biržely dažnai palyja.

J. K.

Bridgeport, Conn.

— Praeitą sekmadienį bu
vo pirmoji parapijos vaiku
čių Komunija; gražus bū
relis priėjo. Komuniją su
teikė kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas.

— Ateinantį sekmadienį 
parapijos choras vyksta į 
trilypį Connecticut valsty
bės apsikričių išvažiavimą 
Linden Park, Union City, 
Conn. Choras padainuos. 
Būtų gerai, kad ir pašalie
čių vyktų į šį pikniką, ku
rį rengia LRKSA, LDS ir 
Moterų Sąjungos apskritys. 
Dalyvaus visi apylinkė pa
rapijų chorai.

— Liepos 13 d. bus pa
rapijos metinis piknikas, toj 
pačioj vietoj, kur ir pernai. 
Kadangi šįmet Bridgeporto 
miestas gerais darbais apim
tas, ir visi dirba, tai pik- 
r. :kas turėtų pralenkti kitų 
m 'tų piknikus. Turėtų su
važiuoti kokia pora tūks
tančių žmonių. Lauksim ir 
iš apylinkės. Visi dabar tik 
ir laukia parapijos metinio 
pikniko. O.

Newtown, Pa.

Išaušo gražus birželio va
saros rytas. Saulutė tai 
nusišypso vylingai, tai vėl 
pasislepia po debesėlių. Vė
jelis dvelkia, paukšteliai

čiulba rytmečio giesmes. 
Taip visur giedra, ramu 
šventa.

Taip, šiandien sekmadie
nio rytas! Net ir gamta 
švenčia vasaros šventę. O 
ką jau sakyt apie žmones? 
Iš pat ryto vilos sode bruz
da, bėga, švaistos darbinin
kai ir darbininkės. Vieni 
stalus rengia, kiti būdas 
puošia, visur girdis juokas 
ir daina, nes lietuvis mėg
sta dirbdamas dainuoti.

Po pietų jau pilnas sodas 
žmonių. Visi linksmai nusi
teikę šnekučiuojasi, dainuo
ja ar prie muzikos šoka. Vi
sų veiduose spindi linksmu
mas, džiaugsmas ir pasiten
kinimas. Toks tai įspūdis 
buvo pirmame piknike Vila 
Juozapo Marijos sode.

Ir ištikrųjų, už tą visą 
surengimą, paramą, nuošir
dumą, kam mes privalome 
būti dėkingos?

Pirmiausia kunigams, ku
rie ne tik kad pritarė, bet 
ypatingai ragino parapijie
čius lankytis į pikniką, pa
tys atsilankė, rėmė ir da
vė gražios nuotaikos visiems 
atsilankiusiems.

Darbininkams ir darbinin
kėms, kurie ne tik visą die
ną dirbo, bet prieš tai rin
ko įvairius daiktus ir val
gius.

Visiems aukotojams, kurie 
sudovanojo įvairiausių daik
tų, per tai pasidarė gra
žaus pelno.

Studentėms, kurios per iš
tisą dieną darbavosi prie 
loterijų.

Šv. Jurgio parapijos benui, 
kuris savo puikiose unifor
mose darė gražaus įspūdžio 
ir patiekė publikai progra
mą.

Pagaliaus visiems ir vi
soms, kurie atsilankė į pik
niką ir parėmė mūsų įstai
gą-

Jokie žodžiai neišreikš mū
sų gilaus dėkingumo, kurį 
mes jaučiaine ir jausime. 
Negalėdamos tinkamai pa
dėkoti mūsų brangiems ge
radariams, rėmėjams ir prie- 
teliams, mes maldausime 
Aukščiausiąjį, laiminti visus 
Jūsų darbus ir teikti Jums 
gausų atlyginimą. Mūsų mal
dos lydės Jus visame.

Šv. Kazimiero Seserys.

Jersey City, N. J.

Choras
Parapijos choras turėjo 

savo pasilinksminimo vaka
rą birželio 10 d. ir ta pa
čia proga choristai pagerbė 
savo kleboną kun. M. Ke- 
mežį, sulaukusį kunigavimo 
8 metų sukakties. Vakaras 
linksmai praleistas — užkan
džiu ir pasilinksminimu. Il
giausių ir laimingiausių me
tų, gražios darbuotės mūsų 
parapijoje linkime savo kle
bonui !

Šį sekmadienį, birželio 22 
d., mūsų choras, vedamas 
varg. V. Justo, išpildys dai
nų programą per lietuvių 
radijo valandą iš WHOM 
stoties, 1480 kc. nuo 9 iki 
10 vai. ryto. Visi malo
niai kviečiami pasiklausyti.

J.

Pittsburgh, Pa.
O 7

Lietuvių Diena
Vietos ir apylinkės lietu

viai nuoširdžiai ruošiasi Lie
tuvių Dienai, kuri įvyks lie
pos 4 d. seselių pranciškie- 
čių akademijos parke. Pel
nas skiriamas akademijos 
naujai statybai.

Jau per daug metų, kai 
Lietuvių Diena yra prigiju
si Pittsburghe. Gražu ir 
pagirtina, kad visi kaip vie
nas remia tą dieną. Visi 
atsilanko ir visi noriai da
lyvauja. Tai reiškia, kad 
Pittsburghiečiai moka ir no
ri užlaikyti vienybę, o kur 
vienybė ten ir galybė. Kaip 
parodyti tą vienybę? Liepos 
ketvirtą nei viena parapija, 
nei draugija, nei klubas ne
rengia išvažiavimų, bet vi
si laukia Lietuvių Dienos ir 
visi atsilanko į Lietuvių Die
ną.

Rengimo Komisija.

Montreal, Canada

Liūdnos Metines Sukakties 
Minėjimas

Birželio 15 d. sukako vie- 
neri metai, kai Maskvos im
perialistai prismaugė Lie
tuvos nepriklausomybę. Žiau
ri kraugerio Stalino letena 
be pasigailėjimo triuškina

mūsų brangiąją Tėvynę. Per 
trumpą nepriklausomo gy
venimo laikotarpį kultūriš
kai ir ekonomiškai išbujo
jusi Lietuva verčiama elge
tynu, kur bado šmėkla bel
džias į duris . . . Lietuvos 
valstietis — beteisis vergas. 
Nors jam išplėšiamas pa
skutinis duonos kąsnis ir 
išmetamas iš kruvinu pra
kaitu įgytų namų, vienok 
už tas „malones” jis ver
čiamas kraugerį Staliną gar
binti.

Liūdna metinė sukaktis 
Montreale bus atžymėta bir
želio 22 d. Ville - Lasalle 
piknike, kurį rengia Kana
dos Lietuvių Taryba. Iš New 
Yorko atvyksta gener. kon
sulato atašė p. Simutis, ku
ris Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu pasakys reikšmingą kal
bą.

Taip pat bus graži tai 
dienai pritaikinta meninė 
programa: dainos, deklama
cijos, muzikaliniai dalykai 
ir kitokie paįvairinimai.

Minėjimai! atsilankys ke
letas garbės svečių — aukš
tų valdžios pareigūnų ir an
glų bei prancūzų laikraščių 
reporteriai. Piknikas prasi
dės iš ryto, 
pradžia bus 2 
po pietų. Jei 
kluptų lietus, 
kalbos įvyktų
le - Lasalle salėje. Bet 
gu dangus pradėtų rasoti 
dar prieš pietus, tuomet 
masinės prakalbos susilauk
tų -V. Klubo salė. Įžanga 
dykai.

Piknikan suplauks minios 
tikrųjų Lietuvos vaikų. Net 
ir čia gimusieji jaunuoliai- 
ės, vandens sporto mėgė
jai, kaip girdėti, nors ir 
būtų labai šiltas oras, at
sisakysią „byčių,” o vyk- 
sią į Lietuvos gedulo die
nos minėjimą. Jie sako: „mes 
jbyčius’ rasime ir kitą kar
tą. O kad mes jaučiame 
savo gyslose tekantį lietu-

vo Tėvynės nelaimę, 
lagalviai tėveliai, b 
sesutės kacapo letef 
slėgti verkia ir dev

Tačiau jie tvirti 
kad išeivis jų nep$v 
nepaliks bevilčiam f 
Ir jie neklysta.'..^ 
(išskyrus išgamas)

tos ŽINIi
VARIAMS

L\W Yor- 
įjriūkimas

negali pamiršti niei j birželio 
jis viską darys, 
greičiau nuo raudo

j Apreiš- 
; Draugijų 

poto Tėvynę išlais1 ji prašomi 
įug svar-

* " " i

Štai birželio 22 
rinks lietuviškoji V 
visuomenė liūdną r 
kaktį minėti, kur 
pareikš protesto b; 
Lietuvos okupantus 
stiprins pasiryžimi .yra ir ne- 
darbuotis Tėvynės 
ti.

Pasimatysime get 
nos minėjime — bi 
dieną!

Lietuvos

plovai pra
gename 
įdme. Mū- 
įuso daug

t • • •įvairios Zn

:epakanka- 
ji lietuvių 
$ veikla, 
pikais rei- 

katalikų 
į Arti ir 
jki pavo
gimui ir 

L fingas la-

o programos 
vai. 20 
piknike 
tuomet 

vietinėje

min.
už- 

pra- 
Vil- 
jei-

ta pareiga skurde paskendu
sius tautiečius užjausti ir 
liūdnos metinės sukakties 
proga išreikšti protesto bal
są prieš raudonuosius Lie
tuvos engėjus.”

Tuo labiau iš užjūrio at
vykusieji Lietuvos vaikai 
negali šaltai reaguoti į sa

ttt i • x ’ M lie-Washingtone reU .
ma, kad Dies komiu 
dėtų nagrinėti Ne 3tvirtas 
raudonųjų veiklą, 
Yorke penktakojų ? sa^e’ 
viso, kad net mies 
ninkai viešai bijosi 
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pas Molloy yra to
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GRABORIUS 
BALZAMU

310 John Str 
Harrison, N.

drau- 
šdso prie

prisi- 
neišrinko 

s išrinkti 
S į Kede
ns. New 
i asirmki-

kalą „Night mus' 
dėl labai jiems bi 
kaip CYA dramo 
veikalą pastatys, 
dins.

Kai šviesos užg 
kalo intryga lyg 
tiksėjimas artėjo, 
ku, kad CYA 
neapvils nė vieno 
tu, kai įtempime 
aukštumos, visoje 
ėjo visuotinis šiurj 
ir per pertrauka 
mas neatsileido.

Veikalo turinio 
ši: Veiksmas vie 
joje vasarnamio sv 
baryje. Vasarnam 
validė Mrs. Bram 
Čeponytė) iš ve; 
žmogžudys Dann; 
Marma), ieškomai 
naitės išniekinimą 
nės Bramson pala 
gyvena pas ją k a 
Olivia (Millie B 
senutės giminaitė, 
suprantamą p a 1; 
žmogžudžiui Dam 
nojus jį esant žn 
kurs baugina vis 
Olivia neišduoda 
jai. Ir taip vieną 
jis vienas su Mrs. 
Danny vėl papilde 
dystę.

Viena scena, k 
kiekvienam šiurpu 
do senę vieną na 
tu. Suprasdama e 
na ir galvodama g 
tikti žmogžudį, ji 
į didelę baimę. Ji 
iš savo kėdės - veži 
mą kartą ir prade 
ti. Pakvaišusiai j 
ja po kambarį, ui 
rakandų, rauda: 
plaukus, šaukdam 
bon savo patikėtir 
Staiga prasiveria < 
gę uždangalai ir 
žmogžudys Danny, 
ponytė sukūrė lai 
šią sceną ir Mari 
rodymas buvo ta: 
niai laiku atliktas, 
vienas pašoko iš kė>

Kita jaudinanti i 
vo vėliau, kai Bra 
vonas surastas. I

tik oficijalinė rolė teko vaidinti. Tai lengviau. Vi
sai nereikia varžytis asmenine pažintimi.

— Gerbiamoji panele, — pradėjo švelniai Poma
dinas, — man tenka atlikti nemaloni pareiga. Kaip 
chirurgas daro operaciją tiksliai ir skubotai, taip ir 
aš pasistengsiu ko greičiausiai atlikti tą pareigą, ku
rią man užkrauna žandaro mundiras. Bet, prieš 
pradėdamas tardymą, turiu malonumo pareikšti,, 
kad gerbiamoji panelė galite vienu žodžiu paneigti 
daromus jums priekaištus, ir tamstos žodis „taip,” 
ar „ne” bus priimtas neužginčyjama tiesa, be jokių 
tolimesnių kamantinėjimų. Griežtas tamstos „ne” 
visą tardymą padarys nereikalingą ir reikalas bus 
baigtas. Tik atsakykite į šitą vieną klausimą: ar 
gerbiamoji panelė perspėjot revoliucijonierių An
drių Stuobrį, kad jis pabėgtų nuo laukiamos jį prieš 
valdžią atsakomybės už dalyvavimą revoliucijoj ir 
užmušimą žandarų pulkininko, mano tėvo Petro Po- 
madino? Šimtą kartų atsiprašau už tokį skaudų į- 
tarimą, bet liudininkų parodymai priverčia mane šį 
nemalonų klausimą užduoti. Užteks tik atsakyti, 
kad visai nepažįstate Andriaus Stuobrio, ir tardy
mas šiuomi pasibaigs.

Liesa ir stati Eugenija dar labiau atsitiesė. Jos 
lūpose pasirodė ironiška šypsena.

— Tamsta padarei mažą klaidelę, — atsakė ji Po- 
madinui, — nes pasakei: „liudininkų- parodymai.” 
Reikėjo- išsireikšti šitaip: „pranešimai šnipų, kurie 
begėdiškai klausėsi už durų.” Tai būtų tiksliau.

Bezickas nervingai krūptelėjo, bet Pomadinas vos- 
vos primerkė kairiąją akį.

— Nesuprantu panelės.
— Tamsta puikiai supranti, bet paprasčiausias at

sargumas verčia tamstą užduoti tokį šablonišką 
klausimą. Neaiškinsiu šio dalyko, nes tuoj pasiro
dys, kad aiškinimas nereikalingas. Bet aš turiu pa
reikšti, — čia Eugenijos balsas praskambėjo neme- 
lagingu nuoširdumu, — kad esu ponui žandarui la
bai dėkinga. Esu girdėjusi, kad, darydamas tardy
mą, tamsta visuomet pradedi kalbėti apie visai pa
šalinius dalykus ir, užmigdęs tardomojo atsargumą, 
netikėtai šauni patį reikalingiausi klausimą ir tuo 
visados sugauni savo auką. Su manim to metodo 
nevartoji, tuo įrodydamas, kad pasitiki mano teisin
gumu. Taigi, to pasitikėjimo aš ir neužvilsiu ir pa
sakysiu pilną tiesą. Taip, aš perspėjau Andrių Stuo
brį, kad pasislėptų nuo žandarų, nes esu visiškai 
įsitikinusi, kad jisai nekaltas. Revoliucijoj jis da
lyvavo, kad neatsiliktų nuo savo draugų moksleivių. 
Kas jį už tai gali pasmerkti? Bent ne aš. Bet jis 
nenužudė žandarų pulkininko. Jis šovė į orą.

Tas „šovė į orą” padarė tokio įspūdžio, kad, ro-> 
dos, kas ištiesų čia būtų šovęs. Visi net kruptelė-į 
jo. Net Pomadinas išsižiojo ir valandėlę negalėjo/

nė žodžio pratarti. Jis gudriai buvo pastatęs savo 
spąstus ir tikėjosi kokio neaiškaus prisipažinimo, 
bet niekad nesvajojo, kad viskas taip skubotai, aiš
kiai ir dramatiškai išsiriš. Eugenija tiek save įpai
niojo, kad net pasisakė nesmerkianti Stuobrio už da
lyvavimą revoliucijoj. Juk už tą vieną galima ją 
areštuoti. Ne, jau čia viskas perlengvai laimėta. 
Pomadinui net pagailo tos naivios mergaitės.

Tautgėla buvo, lyg stabo ištiktas. Bet pro jo 
nusigandusias ir nustebusias akis prasiveržė neme- 
lagingas išdidumas. Bajoriškai pasielgta! Ne gi 
meluos jo dukrelė prieš tuos du niekšu. Įsipainio
jo, bet jis ją gins visomis pajėgomis. Ir Tautgėlos 
susiaurėjusios akys šalta neapykanta žiūrėjo į du 
priešus, kurie drįso atvykti jo namuosna ir pada
ryti čia tiek nemalonumo ir skandalo. Bezickas ne
drįso pakelti akių. Sustabdęs alsavimą, jis laukė 
griausmingo Tautgėlos balso, kaipo griaustinio, žai
bui sušvitus.

Bet griausmo nebuvo. Pasigirdo tik švelnus, ty
kus Pomadino balsas:

— Išlaikau savo žodį. Gerbiama panelė aiškiai 
pasisakė. Tardymas baigtas. Mes panelės ilgiau 
netrukdysime. Tūkstantį kartų atsiprašau.

Eugenija vos linktelėjus galvą, nė žodžio netarda
ma, išėjo iš kambario.

Trys vyrai, pasilikę vieni, tylėjo. Nė viens nesi- 
rįžo užvesti kalbą. Tyla buvo tiek nejauki, kad 
Tautgėla, piktai susiraukęs, kreipėsi į Pomadiną.

— Na, ir ką? Girdėjau tamstą sakant, kad tar
dymas baigtas. Reiškia ...

Tai kalbėdamas, šeimininkas reikšmingai pažiū
rėjo į duris.

— Reiškia, mums jau reikia kraustytis, — sal
džiai pastebėjo Pomadinas. Taip, aš tuoj išeisiu. 
Tačiau, nors tardymas baigtas, bet reikalas dar ne
baigtas. Panelė Eugenija prisipažino, ir ji laisva 
— kol kas. Kad ji būtų laisva visiškai, mums rei
kia dėl to pasitarti.

— Ką?! Tai jūs manėte ją areštuoti? — už
griovė Tautgėla.

Atrodė, kad jis su kumščiomis puls abu svečiu.
— O, ne, ne! — skubiai užtikrino žandaras, — tas 

nebus reikalinga. Gerbiamoji panelė niekur nepa
bėgs.

— Tai jūs manote ją laikyti policijos priežiūro
je? — grūmojančiu balsu paklausė Tautgėla.

— Deja, tokia jau nelaiminga žandaro pareiga, — 
atsiduso Pomadinas. — Kitos išeities nėra. Pati 
panelė Eugenija dalyką taip pastatė. Ji galėjo vis
ką užbaigti vienu žodžiu. Aš ją, taip sakant, už 
rankos privedžiau prie parankiausios išeities, bet, 
deja, ji tuo nepasinaudojo.

= ® mėne- 
•Jtadienio 
^reiškimo

— Tai ką, jūs manote, kad ji prieš 
siprašant, ponus meluotų? — su panieki 
Tautgėla.

Pomadinas patraukė pečiais.
— Tai jos dalykas. Bet — garbė kaint
— Ką tamsta tuomi nori pasakyti? —■ 

desne panieka paklausė Tautgėla.
Pomadinas gailestingai šyptelėjo.
— Ir gerbiamas valdovas norite, kad

už rankos privesčiau prie dalyko, — tarė atsilan- 
— bet tas juk taip suprantama. Tamst 
nei pats eiti teisman, nei savo dukterį 
Sakysime, kad politinis nusikaltimas tanu 
gėdos nepadarys, priešingai, gali suteikti 1 
bes aureolę jūsų tautiečių akyse, bet tos i v£ 
be neatsvers nemalonumų, kurie gali iš'-----
iškilti. Kalėjimas, ar dar kas aršesnio "-----

lolaitis.
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•ii Ap- 
buvo 

ar ju-

tik policijos suirr 
mėgina išnerti r: 
grandinių, dauždai 
į stalą, kol nusir 
sutinka eiti tyliai 
tindamas durų, ji 
ka, sustoja tipiške 
noje: kepurė paku 
pose cigaretė ir 
Olivios kryptimi. S 
žengia pirmyn, nu 
garetę, pakelia rai 
jos galvos, apkabi 
bučiuoja ją. Tuoj a

jaunoms mergelėms pramoga.
— Tamsta mane gąsdini, bet kam t

— per dantis paklausė Tautgėla.
— Gąsdint prastą kaimietį — taip, aš 

gąsdinu, bet gąsdint poną valdovą būtų p( L" 
kiška iš mano pusės. Ir tai ką aš čia pi 
bėjau turėtų būt visai bereikalinga. Po

iGERAI PIRK 
greitai parduot 
Jos - insurance reikaluose i 

___ _ ,   ______________ o_. padės tuose reikaluose pil 
vas, turįs tiek genijališkos sąmonės, sta( '4ęs ir patyręs brokeris —
klaustų: kiek? — ir viskas būtų baigta.

— Na, dabar tai bent žandariškai, — 
sišypsojo Tautgėla. Tai ir aš būsiu ab 
bus, jei pasakysiu: nieko?

Pomadinas maloniai nusilenkė.
— Nieko, tai nieko. Tokiam atvejyje 

prašysiu vandens rankoms nusiplauti ir • 
kinsiu. I

Su tais žodžiais žandaras ] 
kryptis išstūmė Tautgėlą iš tar 
gos. Jis kilstelėjo nuo kėdės, bet tuoj 
ir pamojo Pomadinui sėstis. Išdidus dv; 
juto, kad jam vadžios slysta iš rankų. 
ti žandarą negalima.

— Kas gi toliau bus? — apsimesdamas
klausė Tautgėla. I __

Pomadinas, vis dar tebestovėdamas, ab 
traukė pečiais.

— Toliau? Sunku man numatyti. Nt n
nuo šio dalyko rankas, aš visiškai pasitrą 
lį ir už tolimesnę šios bylos eigą nebūsiu 
atsakingas. Tai reiškia, kad visą reikar 
kitam žandarui, mano pavaldiniui.. Jis, g. 
bylą iš antrų, taip sakant rankų,’ jau la
kios galimybes su tamsta tartis ir privak 
likviduoti. Byla jau eis tiesioginiu teismo 1 
tai įvyks, aš būsiu priverstas pastatyti prU 
namų sargybą, nes pasitąrimams suirus, ąf 
kuo negaliu rizikuoti. (Bus\

I P. MAGHULIS
M Woodhaven,
H Virginia 7-1896
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ems išmokėjimams be nuošimi

IR NEGAUSITE PIGIAU 
Petraičių Krautuvėse 
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už rakandas, o ne už išrėdyn
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ngiąją Tėvynę. Per 
nepriklausomo gy- 
aikotarpį kultūriš- 
konomiškai išbujo- 
uva verčiama elge- 
r bado šmėkla bel- 
duris ... Lietuvos 
— beteisis vergas, 
n išplėšiamas pa- 

duonos kąsnis ir 
ls iš kruvinu pra- 
ytų namų, vienok 
„malones” jis ver- 
raugerį Staliną gar-
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ederacijos New Yor- 
]is visįj ’ ‘’ 1 • 
greičiau 
poto

Štai r. salėje.

metinė sukaktis 
e bus atžymėta bir-

d. Ville - Lasalle 
kurį rengia Kana- 
ivių Taryba. Iš New 
:vyksta gener. kon- 
:ašė p. Simutis, ka
vos išlaisvinimo rei- 
įkys reikšmingą kal-

pat bus graži tai 
pritaikinta meninė 
i: dainos, deklama- 
mzikaliniai dalykai 
e paįvairinimai, 
man atsilankys ke
rbęs svečių — aukš
tos pareigūnų ir an- 
prancūzų laikraščių 

Piknikas prasi- 
o programos 
vai. 20 min. 
piknike už- 
tuomet pra- 

vietinėje Vil-

rities susirinkimas 
jnktadienį, birželio 

vai. vak. Apreiš- 
. Draugijų 

ir veikėjai prašomi 
visuonį U turim daug svar- 
’ alų aptarti

•augijų atstovai pra- 
įkytis kiekviename 
os susirinkime. Mū- 
. .............................ig 
bet dar yra ir ne- 

jnčių, nepakanka- 
rūpinančių lietuvių 
organizuota veikla, 
i šiais laikais rei- 
lietuvių katalikų 

ta vienybė. Arti ir 
ia milžiniški pavo- 
yčiai, tikėjimui ir

kaktį ujį
pareikš J
Lietuvos ‘
stiprins;
darbuotjj ičiai priklauso dau 
ti.

Pasii^
nos mįi
dieną!

Washi^tai. Reikalingas la
ma, kadrus budėjimas, be
dėtą talikų, o ypatingai 
raudonį?raudonuku draugijų tvirtas 
Yorke Įpymas. Laimingi es- 

e laisvoje šalyje, 
n šaukti laisvai ka- 
draugijų susirinki- 

svarstyti jų reika-

viso, hį
ai. 
ryto, 
bus 2

Jei 
lietus, 
vyktų
lie salėje. Bet įei
tus pradėtų rasoti 
eš pietus, tuomet 
prakalbos susilauk- 

Klubo salė. Įžanga

an suplauks minios 
Lietuvos vaikų. Net 
Tinusieji jaunuoliai- 
lens sporto mėgė- 
p girdėti, nors ir 
oai šiltas oras, at- 
į „byčių,” o vyk- 
ietuvos gedulo (lie
jimą. Jie sako: „mes 
rasime ir kitą kar- 
kad mes jaučiame 
slose tekantį lietu- 
aują, tai mūsų šven
ta skurde paskendu- 
itiečius užjausti ir 
metinės sukakties 

reikšti protesto bal- 
i raudonuosius Lie- 
įgėjus.”
ibiau iš užjūrio at- 
i Lietuvos vaikai 
altai reaguoti j sa-

priešu

Brooįkkas mūsų neperse- 
United&Į’ brangūs lietuviai 
kurios ij 
rius, ak. 
Šion or-r 
talikai. 11 , 
ir Sahf,. ederaciJa Yra visų pasiS šir.dis: kuri t--- 
iosaiijir tautybes sargy-

saugokime tikėji
mo priešai neišplėš- 
ingiausio mūsų tur-

širdis, kuri budi

deracijos susirinki- 
aliečiami svarbiau- 

j ii. Visų kataliki^- 
gijų atstovai yra 

Federaciją, o Fe- 
susirinkimuose dr- 

ai kartu su valdy- 
TelHl- ižia svarbius klau

sėliau draugijų at- 
B.J'tvo draugijų susi

ję praneša ir tuo 
. i jtatomas ir_ pasie
si f—1

BAU

J.AV.e 
šiuo mri 
talikų h

lemngumas.
katalikiškos drau-

’ nepriklauso prie
Lafcįos, prašomos prisi- 
irKeil ■ios dar neišrinko 

prašomos išrinkti 
ir atsiųsti į Fede- 

Erbusirinkimus. New 
įskrities susirinki- 
1 kiekvieno mėne- 
itinio penktadienio 
? vai., Apreiškimo 
je.
ekr. AI. Mikolaitis.

kalą ,,Night must fall,” to
dėl labai jiems buvo įdomu, 
kaip CYA dramos grupė šį 
veikalą pastatys, kaip suvai
dins.

Kai šviesos užgeso ir vei
kalo intryga lyg laikrodžio 
tiksėjimas artėjo, buvo aiš
ku, kad CYA vaidintojai 
neapvils nė vieno. Du kar
tu, kai įtempimas pasiekė 
aukštumos, visoje salėje per
ėjo visuotinis šiurpulys. Net 
ir per pertraukas įtempi
mas neatsileido.

Veikalo turinio apžvalga 
ši: Veiksmas vieno Angli
joje vasarnamio svečių kam
baryje. Vasarnamį valdo in
validė Mrs. Bramson (Ona 
Čeponytė) iš vežimuko; 
žmogžudys Danny (Kazys 
Marma), ieškomas už tar
naitės išniekinimą, laimi se
nės Bramson palankumą ir 
gyvena pas ją kaip tarnas. 
Olivia (Millie Belickaitė), 
senutės giminaitė, jaučia ne
suprantamą palankumą 
žmogžudžiui Danny. ' Suži
nojus jį esant žmogžudžiu, 
kurs baugina visą kaimą, 
Olivia neišduoda jo polici
jai. Ir taip vieną naktį, kai 
jis vienas su Mrs. Bramson, 
Danny vėl papildo žmogžu
dystę.

Viena scena, kuri įvarė 
kiekvienam šiurpulių, paro
do senę vieną nakties me
tu. Suprasdama esanti vie
na ir galvodama galinti su
tikti žmogžudį, ji patenka 
į didelę baimę. Ji pasikelia 
iš savo kėdės - vežimuko pir
mą kartą ir pradeda šauk
ti. Pakvaišusiai ji slankio
ja po kambarį, užkliūdama 
rakandų, raudama savo 
plaukus, šaukdama pagal
bon savo patikėtinį Danny. 
Staiga prasiveria duris den
gę uždangalai ir pasirodo 
žmogžudys Danny. Čia Če
ponytė sukūrė labai vyku
sią sceną ir Marmos pasi
rodymas buvo taip suma
niai laiku atliktas, kad kiek
vienas pašoko iš kėdės.

Kita jaudinanti scena 
vo vėliau, kai Bramson 
vonas surastas. Danny 
tik policijos suimtas, 
mėgina išnerti rankas
grandinių, dauždamas juos 
į stalą, kol nusiramina ir 
sutinka eiti tyliai. Besiar
tindamas durų, jis atsisu
ka, sustoja tipiškoje elgse
noje: kepurė pakreipta, lū
pose cigaretė ir žvilgsnys 
Olivios kryptimi. Staiga jis 
žengia pirmyn, numeta ci
garetę, pakelia rankas virš 
jos galvos, apkabina ir — 
bučiuoja ją. Tuojau vėl at-

Jonas Vilutis,
Maspetho jaunuolis, praei
tą savaitę baigęs Mariana- 
polyje vidurinę mokyklą 
(high school). Jonas žada 
ir toliau mokytis.

sitraukia ir žiūri į nuste
busius policininkų veidus. 
O salėje tuo metu buvo gi
lus kvapo netekimas.

Po kelių komedijų, šios 
šiurpios dramos pastatymas 
buvo puikiai pravestas. Ma
žesnėse rolėse vaidino Flo
rence Masiulytė, Bertha Ri- 
midytė, Pranė Kučinskaitė, 
Ant. Vaitekūnas ir Jonas 
Sinkevičius. Dekoracijas ir 
garsus scenoje sutvarkė Po
vilas Vičius. Edv. Sinkevičius 
buvo scenos tvarkytojas. 
Vaidinimą režisavo Kazys 
Marma, padedamas Elenos 
Baciuškaitės.

Mary A. Schultz
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nei pats eiti teisman, nei fe 
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be neatsvers nemalonumų, t 
iškilti. Kalėjimas, ar dar fe 
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— Tamsta mane gąsdini;
— per dantis paklausė Taut£

— Gąsdint prastą kaimieti' 
gąsdinu, bet gąsdint poną vali' 
kiška iš mano pusės. Irtais 
bėjau turėtų būt visai berefe- 
vas, turįs tiek genijališkos fe 
klaustų: kiek? — ir viskas t

— Na, dabar tai bent žafe 
sišypsojo Tautgėla. Taliu 
bus, jei pasakysiu: nieko?
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kryptis išstūmė Tautgėlą iš f' 
gos. Jis kilstelėjo nuo kėdė^ 
ir pamojo Pomadinui sėstis. ’ 
juto, kad jam vadžios slysta 
ti žandarą negalima.

— Kas gi toliau bus? 
klausė Tautgėla.

Pomadinas, vis dar tebesti 
traukė pečiais.

— Toliau ? Sunku man
nuo šio dalyko rankas, aš 
lį ir už tolimesnę šios by^ 
atsakingas. Tai reiškia, 
kitam žandarui, mano pavalą 
bylą iš antrų, taip sakant į 
kios galimybės su tamsta ^' 
likviduoti. Byla jau eis tiesia .-----------------------------
tai įvyks, aš būsiu privers^ is mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą 
namų sargybą, nes pasitąri^ į
kuo negaliu rizikuoti.
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kiekvienas atsilan- 
lio 10-11 d.d. Ap- 
par. salėn buvo 

įmos teatre ar ju- 
paveiksluose vei-

Jis 
iš

Ar jau rengiesi Lietuvių 
Dienai? Jei taip, tai esi 
susipratęs ir, tikiu, kad ne
nueisi ten, kur tave galės 
išnaudoti ir paskui iš ta
vęs pasityčioti, pasijuokti, 
kad negali atskirti savo 
priešų nuo draugų, kad ta
vo Tėvynės priešai yra ta
vo „draugai.”

Taigi, liepos 4 dieną vyki 
tik į Lietuvių Dieną, į Klas- 
čiaus parką, Maspethe. Čia 
susirinks visi Lietuvą mylį 
ir jos išlaisvinimo trokštą 
lietuviai. Čia suvažiuos iš 
visų pusių: iš New Jersey, 
Conn, valstybių gal ir ge
rai pažįstami draugai, gi
minės. Čia susitiksi su sa
vaisiais ir savosioms, gal ir 
ilgoką laiką nesimatę.

Būkite visi parke apie 2 
vai. popiet. Bus įdomybių, 
bus dainų, šokių ir kitų pa- 
marginimų. T.

Maspetho Žinios

(200 dol.) atiduotas kun. J. 
Balkūno 15 metų kunigys
tės minėjimo dovanai. Al
toriaus dr-jos pirm. Šimkie
nė ir valdyba dėkoja kuni
gams, ypač dvasios vadui 
kun. P. Lekešiui už taip 
gražią tvarką bažnyčioje ir 
malonų pritarimą, taip pat 
dėkoja visiems už aukas ir 
pasidarbavimą.

Pagerbė Gražulius
Birželio 14 d. piliečių klu

bo salėje įvyko netikėtas 
pagerbimas Viktorijos ir 
Juozo Gražulių, Moterų S-gos 
kasininkės gimtadienio pro
ga. Bankietą surengė kuo
pos pirm. M. Tamošauskie
nė ir M. Norkevičienė kuo
pos vardu. Stalas buvo gra
žiai padengtas įvairiais val
giais. Garbės svečiais bu
vo Gražulio brolis Jurgis ir 
O. Petrulienė. Įžanginę kal
bą pasakė pirm. M. Tamo
šauskienė, sveikindama kuo
pos vardu. Bankieto vedėja 
buvo M. Norkevičienė. Tė
velius sveikino duktė Emili
ja sūnus Alfonsas, J. Gra
žulis, O. Petrulienė ir dau
gelis kitų. Visi svečiai lin
kėjo daug laimės, pasiseki
mo ir sulaukti dar daug pa
našių gimtadienių. Įteikta 
dovanų nuo dukters, sūnaus 
ir rengėjų. Gėles įteikė jų 
giminaitė A. Junevičiūtė. A. 
Juocienė dovanojo didelį py
ragą.

Ponai Gražuliai visų yra 
gerai žinomi. Gražulis ilgus 
metus buvo siuvėjų kontrak- 
torius, išaugino gražią lie
tuvišką šeimą — dvi duk
teris ir sūnų inžinierių. Gra
žuliai yra „Amerikos” skai
tytojai.

Baigiantis bankietui jie 
nuoširdžiai padėkojo rengė
joms ir visiems juos svei
kinusiems. O. P.

Komedija
Penktadienį, birželio 27 d., 

par. salėje, aukštesniųjų mo
kyklų mokinių klubas turės 
įdomų vakarą. Vaidins tri
jų veiksmų komediją „Here 
comes Charlie.” Visi kvie
čiami atsilankyti.

dėkoja maloniai svočiai Z. 
Damkuvienei ir brangiam 
piršliui St. Karveliui, jau 
antrą kartą jiems taip gra
žiai patarnavusiems; dėkoja 
vedėjui Šalinskui už tvarką, 
visiems svečiams už atsi
lankymą ir gražią bendrą 
dovaną. Taip pat dėkoja už 
atskiras dovanas Citavi- 
vičiams, Kundrotams, Jasu- 
laičiams ir Ant. Vitkui.

Petruliai ypač dėkingi S. 
Mackevičiui už ruošimą šios 
puotos ir užprašymą mišių, 
kurios birželio 17 d. atlai
kytos Maspetho par. bažny
čioje, kaip padėka Dievui 
už gražų gyvenimą per 25 
metus ir prašymas malonių 
ateičiai.

tų. Plačioji visuomenė tu
rėtų gražiausias jaunimo pa
stangas įvertinti ir gausiai, 
gausiai liepos 4 d. į Klas
čiaus salę atsilankyti.

Elizabeth, N. J.
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PETRULIŲ SUKAKTIS

Great Neck, N. Y.

Birželio 28 d. vyčiai mi
nės septynerių metų sukak
tį smagiais šokiais, kurie į- 
vyks Knickerbocker Yacht 
klube, Port Washington. Vie
tinė kuopa kviečia jaunimą, 
ypač vyčius iš visos apy
linkės. Atstovais į vyčių 
metinį seimą išrinkti Ed
vardas Palkotas, neseniai 
persikėlęs iš Pittsburgho į 
mūsų kuopą ir Ona Keriū- 
tė.

Sveikinam vytę Bronę 
Skardžiūtę, išvykusią dvie
jų savaičių atostogų į Chi- 
cagą. Geriausio poilsio!

Vietiniai lietuviai gausiai 
dalyvavo kun. J. Balkūno ir 
vietinio klebono kun. Dono
van sukaktuvių iškilmėse. 
Dabar visi ruošiasi gausiai 
dalyvauti Liepos Ketvirtos 
iškilmėse Klasčiaus parke, 
Maspethe, kur įvyks Apy
linkės Lietuvių Diena.

Vietinis.

Viktoras Čepaitis,
Apreiškimo par. choro pir
mininkas, šią savaitę bai
gęs šv. Jono kolegiją Ba
chelor of Science laipsniu. 
Rudenį išvyksta į St. Louis 
universiteto medicinos mo
kyklą.

JAUKIOS VESTUVES

lMUS gerai pirkti 
RBA GREITAI PARDUOTI 
okios apdraudos - insurance reikaluose šutan
ti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

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

Tel. Virginia 7 - 1896
(3

H

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
kite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
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lodaine lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
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Birželio 12 d., Dievo Kū
no šventėje, Altoriaus dr-ja 
minėjo savo šventę. Drau
gijos intencija atlaikytos 
mišios, per kurias visos na
rės ėjo prie Komunijos. Tuo
jau po mišių parapijos sa
lėje įvyko pusryčiai, kuriuos 
surengė pirm. P. Šimkienė 
ir vice-pirm. V. Vyšniaus
kienė.

Programai vadovavo V. 
Valantiejienė. Kun. J. Kar- 
tavičius atkalbėjo maldą. 
Kalbas pasakė kun. P. Le- 
kešis, kun. J. Kartavičius, 
pirm. P. Šimkienė. Draugi
jos rašt. O. Petrulienė pra
nešė, kad per 9 metus drau
gija sukėlė bažnyčiai 4,000 
dol., už ką nupirkta gražių 
daiktų altoriams, zakristi
jai ir 1.1. Turi 80 narių, 
metinis mokestis tik 1 dol.

Birželio 15 d., sekmadie
nį, važiavome autobusais į 
Fort Salongą. Buvo tai di
džiausias Altoriaus dr-jos 
išvažiavimas: 4 autobusai 
ir daug automobilių. Visi 
gražiai praleidome laiką po 
mėlynais dangaus skliautais 
ir tyrame ore. Buvo ir lai
mėjimų. Gražią rankų dar
bo kaldrą paaukojo S. Moc
kevičiai iš Ridgewood. Lai
mėjo mažas vaikutis, Moc
kevičienės anūkas E. Vai- 
naitis.

Visas išvažiavimo pelnas

Birželio 7 d. Navicko sa
lėje, Maspethe, įvyko gra
ži, netikėta puota, kuri , su
rengta Uršulei ir Walter 
Petruliams pagerbti, minint 
jų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Petruliai gy
vena Jamaica, L. I. Šią puo
tą, jiems visai netikėtą, su
ruošė Mockevičiai, Jasulai
čiai ir Baguliškiai iš Ja
maica, Damkai, Citavičiai, 
Kundrotai, Karveliai ir Jur
gis Strunevičius iš Brook- 
lyno ir Vaiginiai iš Rich
mond Hill. Svečių buvo apie 
200. Vakarienės programą 
vedė grab. P. Šalinskas. Pirš
liu buvo St. Karvelis, svo
čia — Zuzana Damkuvienė; 
jie abu buvo piršliu ir svo
čia Petruliams, kai šie prieš 
25 metus žengė prie alto
riaus.

Puota buvo labai jauki. 
Piršlys nepagailėjo skanių 
gėrimų, o svočia — skaniau
sio pyrago. Svečių buvo ir 
iš toliau, kaip O. Leicmų- 
naitė ir K. Leikaitė iš Ches- 
tetr, Pa., Mašinauskai iš 
Kearny ir t.t. Visų svečių 
vardu įteikta bendra sida
brinė dovana. Pasakyta kal
bų, pareikšta geriausių lin
kėjimų. Sim. Mackevičius 
pareiškė visiems atsilankiu
siems padėką; jis pasakė, 
kad ši puota buvo labai 
lengva suruošti, nes Petru
liai plačiai žinomi ir mė
giami asmenys, tad visi no
rėjo ateiti ir juos pagerb
ti vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties proga.

Uršulė ir Walter Petru
liai nori per „Ameriką” nuo
širdžiai padėkoti puotos ren
gėjams: Mackevičiams, Bara
kams, Citavičiams, Kundro
tams, Karveliams, Jasulai- 
čiams, Vaiginiams, Baguliš- 
kiams ir J. Strunevičiui. Jie

\

Birželio 14 d. Nellie An
gela Žemaitytė ištekėjo už 
Frederick C. Schmidt. Šliu- 
bas įvyko šv. Brigitos baž
nyčioj, o pokylis — 817 On- 
derdonk Avenue. Pabroliais - 
pamergėmis buvo Mildreda 
Balčiūnaitė su Ant. Ibanez, 
Ant. Balčiūnas su Catherine 
Slawski, Stanley Zalewski 
su Helen Žemaityte.

Jungtinis Choras 
Gyvai Ruošias

Brooklyn© ir Maspetho 
keturių parapijų chorai jau 
pradėjo gyvai, energingai 
ruoštis New Yorko Apylin
kės Lietuvių Dienos iškil
mėse liepos 4 d., Klasčiaus 
parke. Birželio 13 d. Ange
lų Karalienės par. salėje į- 
vyko pirmosios bendros pra
tybos, kurioms vadovavo mu- 
mikas Pranas Dulkė. Kad 
ir lietus pylė kaip iš kibi
ro, bet dainuojančio jauni
mo susirinko per šimtas. 
Buvo atsilankę ir muzikai 
Jankus ir Brundza.

Garsiai, gražiai skambėjo 
lietuviškos dainos. Jos dar 
gražiau skambės Klasčiaus 
salėje, kai klausysis didžiu
lė minia. Jaunimas dirba, 
prakaituoja, vasaros vaka
rus salėse leidžia, kad tik 
geriau pasiruoštų, kad vi
sų menišką skonį patenkin

Kauno Spektaklis pas mus!
Birželio 14 d. įvyko Šv. 

Petro ir Povilo par. mokyk
los mokslo metų baigimo 
programa. Publikos buvo 
pilnutėlė salė. Visi buvo 
sudominti gražia turininga 
programa, ypač, „Aliutės 
Sapno,” spektakliu, kuris 
prieš keletą metų buvo vai
dinamas Kauno valstybinia
me teatre. Pagal klebono 
kun. J. Simonaičio įvertini
mą, šis vaidinimas tiek gra
žiai buvo atliktas, kad jį 
buvo galima statyti bet ko
kiame didžiuliame miesto 
teatre, nes ypač pasižymėjo 
savo gyvumu, spalvingumu 
bei siužeto įdomumu. Kle
bonas taip pat ragino tė
vus leisti savo vaikučius į 
savo lietuvišką mokyklą, ir 
net minėjo žadąs atleisti 
vaikučius nuo mokesčių už 
mokslą ateinantiems metams, 
tuo palengvindamas tėvų 
pareigą auklėti savo vaikus 
katalikiškoj bei lietuviškoj 
dvasioj.

Operetėje vaidino Ant. 
Prežionytė, M. Motešiūtė, O. 
Žvirblytė, L. Paulauskaitė, 
R. Patrick, Ad. Bražinskas, 
T. Keorlet, V. Devonis, Aug. 
Lenkus, P. Žemeikis, O. Ra- 
zumaitė ir šešių pirmų sky
rių mokiniai. Rep.

Union City, N. J., mirė 
prelatas Grieff, kuris vado
vavo garsiam Kančios vai
dinimui per 36 metus. Mirė 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

Pereitą pirmadienį pradė
ta griauti Fulton St., Broo
klyne viršutinis geležinkelis.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

MI R E

Birželio 11 d. mirė Ona 
Scheraldienė, 34 m. amžiaus, 
gyv. 187 Denton Ave., Lyn
brook, L. I. Palaidota birž. 
14 d. šv. Jono kapinėse. 
Patarnavo grab. Matthew P. 
Ballas - Bieliauskas.

Birž. 9 d. mirė Juozas 
Sinkevičius, 61 m. amžiaus. 
Palaidotas birž. 12 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse po pa
maldų šv. Jurgio par. baž
nyčioj. Liko nuliūdę: sūnus 
Juozas, duktė Ona, sesuo 
Ona Pilipauskienė, brolis Jo
nas, sesuo ir duktė Lietu
voje.

Birželio 12 d. mirė Joseph 
Herbert Arbačiauskas, 54 
m. amžiaus, gyv. 184 Hale 
Avė., Brooklyne. Palaidotas 
birž. 16 d., šv. Jono kapi
nėse po pamaldų Apreiški
mo par. bažnyčioj. Patar
navo grab. J. Garšva.

Birž. 11 d. mirė Jonas 
Juškevičius, gyv. 28 Marn 
St., Newark, N. J. Velio
nis paliko: dukterį Eleną, 3 
sūnus — Bronių, Edvardą, 
Albiną; du broliu — Juozą 
ir Petrą. Palaidotas birž. 
14 d. 9 vai. ryto iš šv. Pet
ro ir Povilo par. bažnyčios 
Elizabethe į Kalvarijos ka
pines, Linden, N. J. Patar
navo grab. Bujauskas.

Birželio 15 d. mirė Adam 
Smith, 53 m. amžiaus, gyv. 
161 Roebling St., Brookly
ne. Palaidotas birž. 18 d. 
Švč. Trejybės kapinėse po 
pamaldų Apreiškimo par. 
bažnyčioje. Patarnavo grab. 
J. Garšva.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

I

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan 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. Virginia 7 - 4499

F. W. Siūdins
(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. Valaiitiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y.

1



METINE

i.

Bet Is and Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

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

Dainų Programa 5 vai. p. p., Kurioje Dalyvauja Brooklyno ir Maspclho Parapijų 
Jungtinis Choras, Apreiškimo ir Angelu Karalienes Parapijų Benai

— : Įžanga į Parką 40 centų : —
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BIRŽELIO 15 MINĖJIMAS 
NEW YORKE

(Tęsinys iš 1 pslp.) 
lėn įeiti, todėl gal geras 
tūkstantis grįžo nuo salės 
durų, o salėn įėjo tik iš
tvermingieji — apie 1,400.

Graži pradžia
Prieš programos pradžią 

Apreiškimo parapijos mišru
sis benas, kun. A. Petraus
ko vadovybėje, triukšmingai 
ir harmoningai pagrojo ke
lis maršus. Benas sudarė la
bai smagią nuotaiką. Lietu
vių, latvių ir estų legijo- 
nieriams įnešus vėliavas, vi
si sustojo, atiduodami pa
garbą. Pasigirdo vargonų 
balsai (vargonais grojo muz. 
J. Jankus), į scenos priekį 
pakviesta artistė Barbara 
Darlys — ji, publikai pri
tariant, galingai sugiedojo 
Amerikos himną. Atidary
mo žodį pasakė adv. K. R. 
Jurgėla, pakviesdamas p. 
Ben Howe, didelį Lietuvos,

Latvijos ir Estijos draugą, 
susirinkimo vedėju. P. Howe 
labai šiltai sutiktas.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
New Yorko miesto tarybos 
pirm., vicemayoras Newbold 
Morris. Jis pasakė savo ir 
mayoro užuojautos žodį pa
vergtoms Baltijos valsty
bėms, reikšdamas viltį, kad 
jos greitai atgaus savo ne
priklausomybę. Pažymėjo, 
kad anksčiau ar vėliau vi
sos diktatūros susilauks ga
lo.

Ilgesnes kalbas pasakė Lie
tuvos ministeris Žadeikis ir 
Estijos gen. konsulas Kaiv. 
Trumpai, bet karštai kalbė
jo Latvijos ministeris Bil- 
manis. Po kiekvieno atsto
vo kalbos sugiedotas tautinis 
himnas. Lietuvos himnui 
vargonais grojo muz. J. Jan
kus, o Latvijos ir Estijos 
— Justas Jankus. Visi him
nai buvo atspausdinti vie
name lakšte, tad visi susi
rinkimo dalyviai galėjo gie
doti visus himnus. Ir buvo

48-tas 48-tas
METINIS PIKNIKAS

RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGIJA

Šeštadienį, Birželio - June 28, 1941
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
PRADŽIA 4 V AL. PO PIET

Įžanga — — — — — — — — — 40 centų

MAISTAS BRAND HAM

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

Visus užsakymus siųskite:

Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Import and 
Export Corporation užsakymu pagal specialų lietuvišką 
receptą, 
etikete, 
saldainių.

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City 

Tel. REctor 2-2785

LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučernčse ir grocernčse

gražu žiūrėti, kaip visa mi
nia bendrai giedojo.

Daug sveikinimų
Nuo vietos lietuvių kalbė

jo kun. Jonas Balkūnas, 
kurs savo iš širdies pasa
kytoje kalboje atsakė ko
munistams į jų melagingus 
gandus ir šmeižtus, paskleis
tus prieš gubernatorių Leh- 
maną ir šių iškilmių rengė
jus. Jis susilaukė daugiau
sia ovacijų. Kalbėjo estų’ir 
latvių kolonijų atstovai. Bal
tijos Amerikos draugijos rei
kalų vedėjas Harry Liel- 
nors perskaitė visą eilę svei
kinimų, kuriuos susirinkimo 
dalyviams prisiuntė . įvairūs 
asmenys: gubernatorius Leh
man, Mrs. Roosevelt, Wen
dell Willkie, New Yorko gen. 
prokuroras Bennett, New 
Yorko prokuroras Dewey, 
Columbia universiteto prez. 
prof. Butler ir kiti.

Susirinkimo gale adv. K. 
R. Jurgėla perskaitė paruoš
tą rezoliuciją, kurią susi
rinkimo dalyviai vieningai 
priėmė rankų pakėlimu ir 
gausiomis ovacijomis. Susi
rinkimas labai maloniai svei
kino atsilankiusius svečius, 
kaip ukrainiečių vadą Dr. 
Myšuhą, buv., Baltijos Ame
rikos dr-jos pirm. Caldwell, 
prof. Manning, pulk. Dr. 
Bainbridge ir visą eilę kitų.

Susirinkime gausiai daly
vavo vietos ir apylinkės ku
nigai: prel. J. Ambotas, Bal
kūnas, Paulionis, Kelmelis, 
Kemežis, Dr. Starkus, Sto
nis, Petrauskas, Čižauskas, 
Raila (Philadelphia), Gar
mus (Easton, Pa.), Gurins- 
kas (tik ką atvykęs iš Lie
tuvos per Portugaliją), T. 
Poška.

Susirinkimo dalyvių tarpe 
pastebėti neseniai iš Lietu
vos atvykę pulk. Grinius ir 
pulk. Valušis su šeimomis, 
jūrų kapitonai Labanauskas 
ir Kuizinas. Iš New Haven 
buvo atvykęs buv. „Ameri
kos” redaktorius K. Vilniš
kis su žmona ir uošve. Da
lyvavo gražus būrys jauni
mo. Organizuočiausiai pasi
rodė estai, kurių merginų

ir moterų grupė atėjo tau
tiškais kostiumais.

Susirinkimas baigtas „Lie
tuviais esame mes gimę,” 
kurią vargonais sugrojo Jus
tas Jankus.

Birželio - June 20

bute nenuilstanti draugijų 
veikėja ir viena artimiausių 
„Amerikos” rėmėjų, M. Bran- 
gaitienė net prajaunėjo, su
laukusi anūko.

PARAMA PLAUKIA

Lietuvių Dienos komiteto 
nariai šiuo metu stengiasi 
paskleisti ko daugiausia lai
mėjimo knygučių. Kai ku
riems labai gerai sekasi. 
Štai Jozefą Paulauskienė, 
maspethietė, Federacijos ap
skrities vicepirmininkė, jau 
išplatino net šešias knygu
tes. Nuoširdus jai ačiū už 
tokią didelę talką.

Girdėti, kad ir kiti na
riai uoliai rūpinasi, kad šie
met Lietuvių Diena praeitų 
aukščiausio laipsnio pasise
kimu.

APREIŠKIMO MOKYKLOS 
IŠKILMĖS

Šį sekmadienį, birželio 22 
d., Apreiškimo parapijos mo
kykla išleidžia naują būrį 
jaunuolių, užbaigusių šią 
valstybės pripažintą aštuo- 
nerių metų kurso pradžios 
mokyklą. Baigusiems diplo
mai bus įteikti bažnyčioje 
per 9 vai. mišias, o graži 
programa įvyks 7:30 vai. 
vak. parapijos auditoriume.

Mokyklą baigia šie jau
nuoliai: Andrius Bičiūnas, 
Albertas Dugan, Andrius Il
gūnas, Edvardas Kender, 
Jeronimas Kazlauskas, Jo
nas Kulikauskas, Jonas 
Pries, Dorothy Klimaitė, 
Ona Račkytė, Stella ir Elž
bieta Vitkevičiūtės, Marija 
Visockytė, Ona Jurkūnaitė 
ir Elena Žukauskaitė.

Programoje pasirodys mo
kyklos choras, šokėjai, de- 
klamuotojai, vaidintojai, šios 
mokyklos mokslo metų už
baigos programa visada su
traukia daug žmonių. Taip 
bus ir šiemet, nes seselės 
domininkonės visada paruo
šia skoningas ir įdomias 
programas.

Brooklyno Lietuviai Gydyto

Dr. John Waluk
161 No. 6 th Street

Tel. EVergreen 8- 
VALANDOS:’ 

8 —10 ryto 
1 — 2 po piet 
6 — 8 vakari 

šventadieniais susi:

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

7Tel. EVergreen
VALANDOS:' 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakari 

Penktadieniais uždą

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel.

AMERIKOS LIETUVIŲ KA 
LIKŲ VISOMENINIO E 
KULTŪRINIO GYVENIM* 

SAVAITRAŠTIS.

EINA KAS PENKTADIEN

;ie pa
kuroje 
įi ži- 
įvairių 
/i jos 
fėlesnė 
Tačiau 

žmo- 
ii savo

1 riešu 
jolševi- 

Lraiita-

Brooklyi

lie pa-

įjos ir 
janės.

duobę
a pra

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus bol- 
495 Grand Street, Brooklvi^ ^

nauja choristė Lionė Juody
tė, naujausias choro narys 
A. Juras, ilgametis iždinin
kas ir seniausias choro na
rys šiška, buv. pirm. P. Iva
nauskas, Ad. Samalionienė, 
D. J. Averka, J. B. Laučka 
ir kiti.

Po vakarienės pasilinks
minta. Visa vakaro nuo
taika praėjo smagiausioje 
aplinkumoje.

Angelu Karalienes

sekmadienį 9 vai. mi-

BAIGĖ KOL

dėkingumą, tad 
nors mano širdin 
tuvišką AČIŪ.

Ona -rengusi

žadėti, 
a 1939

novai-

įdavei- 
re

giomis dienomis!.^

Entered as Second-Class matter j 
Office at Brooklyn, N. Y. under

Pulk Kazys Škirpa 
pirmasis Lietuvos 1 
riuomenės savanoris-k 
rėjas, pavergtos Liet 
vos sukilėlių pakviest 
Lietuvos ministeriu p 
mininku.

Maskva Daug

Kun. Ed. Kyverio 
Primicijos

Birželio 15 d. Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje kun. 
Edvardas Kyveris, brookly- 
nietis, turėjo savo iškilmin
gas pirmąsias mišias - pri
micijas. Mišiose arkikuni- 
gu jam tarnavo kleb. kun. 
J. Aleksiūnas, dijakonu kun. 
Edward Swanstrom, vysku
pijos labdarybės direkto
rius ir kun. McLoughlin. 
Gražų, turiningą, jautrų pa
mokslą pasakė Elizabetho 
klebonas kun. J. Simonai
tis. Par choras, muz. Pr. 
Dulkės vadovybėje, ypatin
gai gražiai pasirodė.

6 vai. vak. Apreiškimo 
par. salėje įvyko Primicijan- 
tui pagerbti vakarienė, ku
rion atsilankė apie 200 as
menų. Programai vadovavo 
kun. J. Aleksiūnas. Sveiki
nimo kalbas pasakė kunigai 
Pakalnis, Paulionis, Masiu
lis, Swanstrom. Pareikšta 
daug linkėjimų.

Kun. Ed. Kyveris darbuo
sis Fort Wayne vyskupijo
je, kuriai vadovauja vysk. 
Noll. Ed. Kyverio tėveliai 
gyvena 580 Union Avenue, 
Brooklyne. Sveikindami nau
ją kunigą, linkime jam gra
žiausių pasisekimų.

Išvažiavimas
Liepos 16 d. 9 vai. rytą 

Apreiškimo parapijos Gyvo
jo Rožančiaus dr-ja turės 
savo išvažiavimą į Sunken 
Meadow Beach, N. Y.

Išvažiavimui viskas pa
ruošta. Maloniai prašoma 
visų narių ir viešnių skait
lingiausiai dalyvauti. Auto
busai išvažiuos nuo Apreiš
kimo par. bažnyčios. Sma
gi kelionė į abi puses, tik 
$1.00. M. K.

Šį 
šių metu Amžinojo Rožan
čiaus dr-jos narės eis ben
drai prie Komunijos. Tuoj 
po mišių parapijos salėje 
bus trumpas susirinkimasr 
Bus aptariamas vėliavos 
šventinimo metinės sukak
ties minėjimas, Onų pager
bimas ir daugiau svarbių 
reikalų. Visos narės atsi
lankykite ir naujas nares 
atsiveskite.

keliolika lietuvių 
baigė kolegijas, 
kolegiją baigė Vii 
paitis, Apreiškimo 
ro pirmininkas.
Bachelor of Sciem 
Rudenį Viktoras 
St. Louis univers 
dijuoti medicinos.

Queens College 
laidos tarpe yra 
gevičiūtė, žinom 
Sagevičių duktė, 
j e ji buvo veik

O. S.

BRANGAIČIAI - SENELIAI

Šiomis dienomis Magda
lena ir Mykolas Brangaičiai 
tapo seneliai - diedukai. Jų 
duktė Anastazija ir žentas 
Juozas Cooke susilaukė sū
nelio. Krikštas įvyko Ange
lų Karalienės par. bažnyčio
je; krikštijo kun. J. Laury- 
naitis. Kūmais buvo Ant. 
Brangaitis (tarnaująs ka
riuomenėje) ir Jakubčionytė- 
Cassano. Pirmasis, Bran- 
gaičių anūkas pakrikštytas 
Antano vardu.

Kad ir jau vadinama, bo- 
H/

ATVYKO IŠ LIETUVOS

„Pelenė
Penktadienį, birželio 20 d., 

par. salėje, bus didelė pra
moga, kurią rengia Gyvojo 
Rožančiaus dr-ja. Maspetho 
sodalietės vaidins 3 veiks
mų operetę „Pelenė.” Pra
džia 8 vai. vak. Bilietai po 
35c. Po vaidinimo šokiai. 
Rengėjos kviečia visus atsi
lankyti.

Birželio 14 d. laivu „Ny- 
assa” iš Portugalijos atvy
ko kun. J. Gurinskas, bu
vęs Kybartų gimnazijos ka
pelionas. Jam teko pasiša
linti iš Lietuvos po to, kai 
bolševikų čekos agentai ke
lis kartus mėgino jį suim
ti.

Svečias apsistojo Maspe- 
the pas kun. J. Balkūną.

Antanas Tumasonis, bai
gęs Šv. Juozapo kolegiją, 
Callicoon, N. Y., parvyko a- 
tostogų. Rudenį žada įsto
ti į šv. Pranciškaus vienuo
liją.

PAGERBĖ KULBOKIENĘ

CHORO VAIŠĖS

Apreiškimo par. choras 
birželio 14 d. turėjo drau
gišką tarpusavio vakarienę 
ir pasilinksminimą. Šia pra
moga pradėtas vasaros lai
kotarpis, kuris neliks be 
darbų. Turėta ir svečių. 
Vakarienę pradėjo visų cho
ristų mėgiamas pirm. Vikt. 
Čepaitis. Programos vedėju 
jis pakvietė Antaną Sama- 
lionį, ką tik iš „medaus 
mėnesio” sugrįžusį. Ir An
tanas ir jo malonioji žmo
nelė Adeline (Dragūnaitė) 
puikiai jautėsi iš smagios 
kelionės.

Kleb. kun. N. Pakalnis pa
reiškė ne tik sveikinimo žo
džius, bet ir padėką cho
rui už didelį darbą parapi
jai, už gražius pasirodymus 
su giesme ir lietuviška dai
na. Kalbėjo kun. T. čižaus
kas, muz. J. Jankus, ponia 
J. Jankienė, Justas Jankus,

Šiuomi reiškiu gilią padė
ką už suruošimą man to
kios puikios „surpryzo” puo
tos mano gimimo dieną. Toks 
netikėtumas buvo mano gy
venime pirmą kartą, kurio 
ligi mirties aš neužmiršiu.

Ačiū rengėjoms Slivinskie- 
nei ir Misiūnienei, nes jūsų 
rūpesčiu tas buvo suruošta. 
Taipgi dėkinga visoms šei
mininkėms ir patarnauto
joms, o kartu ir vyrams, 
kurie daug visu kuom pri
sidėjo.

Ačiū programos dalyviams, 
kurie žavėjo mane ir susi
rinkusius gražiomis daino
mis.

Ačiū vakaro vedėjui p. 
Misiūnui, kuris gabiai vedė 
visą tvarką.

Ačiū kalbėtojams už jų 
pareikštus man gražius lin
kėjimus.

Ačiū už puikias ir vertin
gas dovanas.

Ačiū visiems, taip gausiai 
atsilankiusiems. Trūksta 
man žodžių išreikšti mano

Maskva. — Birželio i 
Maskvos radijas didelii 
sitenkinimu pranešė, kac 
glijos ministeris pirm 
kas Churchill prižadėjo 
glijos paramą Sovietų 
sijai kovoje prieš Voki' 
Tačiau pranešime pra] 
viena stambi kalbos • 
kurioje Churchill pas 
buvęs ir esąs didžia 
komunizmo priešas.

Maskvos radijas taip 
pranešė, kad Amerikos 
riausybė pasmerkė Vo 
jos įsiveržimą Rusijon 
ir vėl nutylėjo viena 
bų pareiškimą, kad Ji 
nių Amerikos Valstybi 
riausybė nepritaria kone 

įį mui, lygiai kaip ir naci 
kurie neleidžia ir ne] 
žįsta sąžinės laisvės.

am 
as n- 
josimo- 
Sovieti-

išsiau-

lilūnai,

patai-

narė, valdybos p 
gavo Bachelor of |WS1 
snį.

Adelphi kolegij 
Bachelor of Arts į|-?^os' 
vo Viktorija Vai 
taro ir J. Va] 
Kolegijoje būdami 
lukaitė mokėsi ir 
ir yra dabar č dantie- 
lakūnė, savarankis įbil
danti. viliami,

Dar

vadino

iro vy- 
ąse pa
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REIKALIN

VEDUSI PCjjtomu-
Vokieti-
ijmano-kambariai - a

geso, elektros, šald pra. 
toj imas nemokami gaū. 
— mažas atlygini į į. 
nai už apvalymą 
patalpų ir telefoi 
rėjimą. Moteris t a 
ti angliškai. Kreida'
Dr. Gratz 153 Ujįį 

Brooklyn, N; k ili g 
Tel. BEnsonhurs' mus

Jie

0

RUSIJOS KO

Maskva. — Birželio 
per radiją pasakė kali 
sienio reikalų komisarą 
lotovas, kurį neseniai 
nas ir pašalino iš korr 
tarybos pirmininko v 
Molotovas sakėsi kalbą 
lino vardu. Jis par 
kad tos dienos rytą I 
tų Rusiją užpuolė vok 
Jis pažymėjo, kad už 
mas atliktas iš paša] 
įspėjimo.

Molotovas pažymėjo 
Rusija kruopščiai atlil 
sas savo pareigas, ] 
buvo sužymėtos Voku 
Sovietų Rusijos susit 
kad Rusija nenusiženj

iiai at-

1 dėmių,Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH VAŠI
REAL ESTATE INS

and LIFE INSUR I 1$ K1U- 
Mortgages Loaned ML>. 
496 Grand St., Bre-“ 'US SU" 
Residence: prie- 
87-34 90th St., Wbodhl į
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j tau-
. Genimo

Ii pats 
hriuome-

LIETUVIŠK buvo
RESTORA

Gen. St. Raštikis, 
vos kariuomenės sav 
kūrėjas, dalyvavęs 
klausomybės kovose, 
sužeistas, kentęs bols 
nelaisvėje. Nuo 1934 
iškilo kariuomenėje ka 
das ir buvo visos 
gerbiamas. Kurį laiki 
ir krašto ausaugos 
teriu.

Gen. VI. Pundzevič 
gą laiką buvo Lietu' 
viacijos viršininku, 
1939 metų galo vy 
štabo viršininku. Ji 
kariuomenės savanor 
vojęs kautynėse dėl 

i vos laisvės.

Teks visiems lukte 
turėsime aiškų vaizd 
.ir kaip atsitiko Lie 
Šiandie turime supra: 
Lietuva bus smarkia 
riota. Pasitraukdami 
vikai naikino viską, 1 
jiems pakliuvo, žr 
reikės maisto, drabuži 
tų. Jei galėsime pe

Gaminam valgius w17 
niško ir lietuviško «vo pa

žinosi 
838 m. 
Uetuvos 
fe atsi
duotą 

Minko _ o- - - - - - - - - - -
’tai jis Tlohąjį Kryžių ar pe

Amerikos išdirbim 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero ai
Joseph Ze

Savininkas
411 Grand Stl 
Brooklyn, N.

įstaigas pagelbėti, 
pasiruošę ištiesti p
ranką.
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