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Encyclopedia Bri- 
turi įdomų skyrių 

<uvą. Aprašo apie 
kupaciją. Pažymi, 

Inkai išgabeno Ru- 
60,000 lietuvių ir 

tad norėta išvežti 
ivių tautos. Rašo 
! m. birželio sukili- 
A.mbrozevičiaus vy- 
apie jos prašalini- 

vokiečių okupaciją. 
! paduodamos tiks- 
i apie lietuvių tau- 

etuvos skaudžią da-

DIDVYRIS PAS 
PREZIDENTĄ

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PIK,
GERIAUSIOS ROįr

ševikėliai — ar jie
E. B.” redagavo

Washington. — Prez. Roo
sevelt priėmė Įeit. George S. 
Welch, kurs gruodžio 7 d. 
Perlų uoste nušovė keturis 
japonų lėktuvus.

Jaunas lakūnas, 23 metų, 
aviacijoje ištarnavęs tik dve- 
jis metus. Kovos metu jo lėk
tuvas turėjo tik kulkosvai
džius. Jis kovojo prieš kelio
lika priešo lėktuvų.

IYCIAI—PIETŪS—VAKARIENE 
RYMAS gamintas namie Ii geriama 
u bravorų. Parengimams priimami

Juozas Ginkit.
Irand Street,

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-
3200 Emmons Ave., Borough of 

uunty of Kings, to be consumed 
nises.
MAX J. GOLDMAN
s Ave., Brooklyn, N. Y.

lio 18 d. 80 ameri- 
.kūnų bombardavo 
ištinę Tokio. 80 drą- 
pe buvo ir vienas a- 
3 lietuvis. Tai ser- 
'eodoras H. Laban 
įskas), kilęs iš Ke- 
isc. Jis apdovanotas 

rlusb.; Lipsmo garbes kry-

Aukšti Karininkai 
Vieši Londone

hereby friven that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Con- 
11 Court Square, Borough of 

iunty of Kings, to be consumed 
nises.
ALLIAN HOLZMAN

Square Liquor Store 
uare, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

1 Utica Avenue. Borough of 
unty of Kings, to be consumed 
ises.
'ORTUNATO SĖSTI 
Jtica Pizzeria Rest, 
ve., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Atlantic Avenue, Borough of 

unty of Kings, to be consumed 
S6S.
1OAQUIN VIEIRO 
nte Unido Restaurant 
kve., Brooklyn, N. Y.

įereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control
2 15th Avenue, Borough of 
:nty of Kings, to be consumed 
ses.
ILLIS SILVESTRI
e., Brooklyn, N. Y.

ereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
ind wine at retail under Sec- 
he Alcoholic Beverage Control 

Columbia Pl., Borough of 
nty of Kings, to be consumed 
es.
ALICIA RESTAURANT, INC.

Brooklyn, N. Y.

ereby given that License No. 
een issued to the undersigned 
ind liquor at retail under Sec- 
he Alcoholic Beverage Control 
New Utrecht Ave Borough of 
ity of Kings, to be consumed 
ses.
echt Ave., Brooklyn, N. Y.
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žinių, kad didelis 
karių skaičius šiuo 
a Australijoje. Jų 
:aro kapelionas, Įeit. 
. Turime ir žuvusių 
se ir kitose kovos

.s šiandie visur ko- 
lisvą pasaulį.

cio mirties septyne- 
sukakties dieną di-

„.imta Węgrzynek ir Jos- 
___; ia priešakyje, krei- 
Sjūąį szidentą Rooseveltą, 

įteiktas platus pa-

dečiai lenkai lankė- 
- is 21 d. Baltuose Rū- 
prašvdami Lenkijai 
no. Jie išdėstė Len- 
enkų praeitį nurody- 
d turi būti ne tik at- 
939 m. ribų Lenkija, 
.didinta Rytų Prūsi- 
aiton.
tme pareiškime len- 
jako už lenkų laisvą 

Baltijos jūrą ir už 
lietuves, Latvijos ir

R-'aiHUVuea. jie nuiu- 
ytų Prūsija turi bū- 

nta tarp Lenkijos ir 
, kurioms priklau- 
teritorijos buvo iš- 

NoncBiį iryžiuočių.

&
kUS BITININKYSTĖ
ry SL, No. Abington, Mass.

ių dovanų, kuris įrodys, Jog šis 
kras bičių medus.

Londonas. — šios savaitės 
pradžioje Londonan atvyko 
Amerikos kariuomenės avia
cijos viršininkas gen. Ar
nold ir laivyno aviacijos vir
šininkas admirolas Towers. 
Jie tuojau pradėjo tartis su 
Anglijos kariuomenės va
dais.

Amerikiečių karininkų at
vykimas sutampa su vis daž
nėjančiais pranešimais, kad 
Jungtinės Tautos smarkiai 
ruošiasi dideliems žygiams 
prieš nacius.

NAUJI FORDO 
BOMBNEŠIAI

Detroit. —Šiomis dienomis 
Fordo dirbtuvės išleido pir
muosius bombonešius. Šiai 
produkcijai ilgai ruoštasi, ji 
puikiai vykdoma.

Fordo gamybos bombone
šiai esą moderniausi. Jie bus 
tikra pabaisa naciams ir ja
ponams.

23 IŠDAVIKAI
Sydney. — Australijos ka

riuomenės ministeris Forde 
pranešė, kad suimta 23 as
mens, kurie kaltinami išda
vyste. Atrasti dokumentai 
rodo apie pasiruošimus sabo- 
tažuoti Australijos gynimą 
ir pagelbėti japonams.

DARBIECIAI EINA
SU CHURCHILL

KUN. NORBERTAS PAKALNIS Nauja Nacių Kilpa Lietuvai
NUSKANDINO 
SUBMARINE

Rio de Janeiro. — Ameri
kos bombonešiai nuskandino 
vokiečių submariną, slankio- 
jusį Brazilijos vandenyse.

Gegužės 18 d. toje apylin
kėje buvo užpultas vienas 
brazilų laivas, 5,052 tonų. 
Manoma, kad jis buvo užpul
tas ir sužalotas to paties sub
marine, kurs dabar nuskan
dintas.

Brazilijos spauda apie sub
marine nuskandinimą nieko 
neparašė.

Pastaruoju metu vienas 
svarbiausių Lietuvą ir lietu
vius liečiančių dalykų yra na
cių skelbiamoji gegužės mėn. 
27 d. optacija.

Lietuviai savo Tėvynėje 
pastatyti prieš dilemą:
a) norint pasilikti Lietuvoje, 
reikia pareikšti norą tapti 
Reicho piliečiais ir prisiimti 
vokiečių piliečio pareigas:
b) arba atsisakyti optuoti 
Vokietijos pilietybę, palikti 
Tėvynę su 75 svarais mantos 
ir gyventi tremtinio gyveni
mu, kur naciai nurodys, bet 
tik ne gimtojoj žemėj.

Ką gi manyti apie tokią 
optaciją? Tai žiaurios jėgos

MILŽINIŠKAS PARADAS NEW YORKE

įsakymas! Vokiečiai pa
skelbs tokius optacijos rezul
tatus, kokius panorės ir ko
kie bus jų interese, nepri
klausomai nuo lietuvių vie
nokio ar kitokio pasisakymo. 
Tokia optacija, žinoma, su 
teise nesuderinama. Tai į- 
prasta diktatorių taktika ir 
metodas. Lietuvai primestos 
optacijos išdavos neprivalo
mos. Jei optacija vyktų nor
maliose sąlygose, tai žmonės 
pasirinktų laisvos, nepriklau
somos ir demokratinės Lie
tuvos formule. Tik tokis pa
sirinkimas išgydytų lietuvių 
tautai padarytas nuožmias 
žaizdas.

Optacija, kaip ji paskelbta, 
yra didelis smūgis bei pasi
tyčiojimas: lietuviams savo 
Tėvynėje draudžiama viešai 
bei atvirai pasisakyti, net pa
sitarti dėl tų naujų spąstų, 
kaip tai buvo ir Sovietiškojo 
Seimo „rinkimų” metu. Kaip 
tie raudonieji rinkimai 19'0 
metais (kurių 99% balsavi
mo išdava buvo paskelbta 
balsų nesuskaičius), taip ši 
rudmarškinė optacija 1942 
metais Lietuvoje, laisvo, tai 
yra netotalitarinio, pasaulio 
teisinių normų supratimu, 
yra lygi nuliui. Savo teisiniu 
svoriu ji prilygsta Želigovs
kio rinkimams Vilnijoj 1921 
metais.

Moraliniu požiūriu prime
tamoji optacija lietuviams 
pareigų neuždeda. Moralės 
principas pripažįsta lietuviui 
lygia teise būti lietuviu, kaip 
vokiečiui vokiečiu būti. Op
tacija vokiečių sukurtoms 
prievartos sąlygomis lietuvio 
neriša. Lietuvių tautos san
tykiai su vokiečiais palieka 
kaip pavergtojo su okupantu. 
Lietuvoje yra patrijotų, ku
rie ras būdą tą tiesą žmo
nėms paaiškinti.

Vokiečiai naciai teneuž- 
miršta, kad vokiečių tauta 
per savo demokratinę valdžią 
buvo 1928 metais ratifikavu
si pastovias Lietuvos-Vokie- 
tijos sienas. Dabartinės ..op
tacijos” tikslas yra paneigti 
anas sienas ir iš viso krašto 
padaryti naują Vokietijos 
provinciją, prieš ką laisvėje 
gyveną lietuviai protestuoja.

Lietuvos Pasiuntinybe

la, vicepirm. kun. J. Balkū
nas, ižd.’J. Garšva, sekr. Pr. 
Bajoras, fin. sekr. A. Garš- 
vaitė, nariai: kun. J. Laury- 
naitis, D. J. Averka, D. Klin- 
ga, J. Stilsonas, J. B. Laučka 
J. Valaitis, Pr. Milašauskas. 
J. Ambrozaitis, J. Ginkus, J. 
Subačius, EI. Bartkevičiūtė. 
J. Dumčius.

Komiteto valdyba smar
kiai dirba. Draugijų valdy
bos pasižadėjo gauti aukų. 
Tikimasi ir atskirų asmenų 
paramos.

Didžiajame parade lietu
viai dalyvaus dviejose sekci
jose — Prologe ir užbaigo
je. Prologe lietuviai dalyvaus 
„I am an American” grupė
je, o užbaigoje — išvaduotos 
laisvos Lietuvos atvaizdavi
me.

Daugiau žinių bus sekan
čią savaite. Parade žygiuos 
apie 300 lietuvių, tiek, kiek 
parado komitetas leidžia.

Birželio 13 d. New Yorke 
bus minima kaip „New York 
at War” diena. Jai tinkamai 
atžymėti, ruošiamas milži
niškas paradas Fifth Avenue 
apylinkėje. Paradas tęsis ke
lias valandas. Dalyvaus ka
riuomenė ir visuomenė. Pa
kviesti ir lietuviai.

New Yorko lietuviai kvie
timą maloniai priėmė. Gegu
žės 22 d. Brooklyn© Apreiš
kimo par. salėje įvyko vieti
nių draugijų valdybų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
70 asmenų, atstovavusių per 
30 draugijų. Vadovavo kun. 
J. Balkūnas. Plačius praneši
mus apie parado tvarką pa
darė adv. K. Jurgėla ir „Tė
vynės” redaktorius Pr. Ba
joras.

Draugijų valdybų nariai 
nutarė sudaryti „New York 
at War” Lithuanian Commit
tee, kurin įstojo visi susirin
kimo dalyviai. Išrinkta tokia 
valdyba: pirm. adv. K. Jurgė-

Šį trečiadienį, gegužės 27 d., sukako lygiai 30 metų, kai 
kun. Norbertas Pakalnis, Brooklyn© Apreiškimo parapijos 
klebonas, įšventintas kunigu. Jį įšventino Lietuvoje vysku
pas Girtautas.

Kun. N. Pakalnis yra kilęs iš gražiosios Utenos - Anyk
ščių padangės. Vidurinius ir aukštesniuosius mokslus jis 
ėjo Liepojuje, Rygoje ir Maskvoje. Gimnazijos baigimo dip
lomą, brandos atestą, įsigijo Maskvoje, iš kur stojo Kauno 
kunigų seminarijon. Kunigu įšventintas Kaune 1912 m.

Pirmoji jo paskyrimo vieta buvo vyskupo Baranausko 
apdainuoti Anykščiai, kur jis darbavosi vieneris metus. Iš 
Anykščių perkeltas į Uteną pradžios mokyklų ir gimnazi
jos kapelionu. Utenoje gyveno dvejis metus. Uoliai dirbo ka
talikų organizacijose, rėmė rusų draustą ateitininkų judė
jimą ir jame dalyvavo.

1915 m. gale buvo paskirtas į Panevėžį, bet ten nega
lėjo nuvykti dėl vokiečių okupacijos. Iš Utenos, savo vys
kupo pritarimu, pasiryžo keliauti į Ameriką. Kelionė buvo 
ilga, aplinkiniais keliais, per šiaurę.

1916 m. sausio 1 d. kun. N. Pakalnis jau buvo Brookly- 
ne, Apreiškimo parapijoje. Už mėnesio jį jau matome Lew
iston, Me., kur lietuviai kunigai drąsino jį steigti lietuvių 
parapiją. Nežiūrint labai nepalankių sąlygų, pilnas energi
jos ir lietuviško pasiaukojimo kun. Pakalnis daug dirbo 
tarp Maine lietuvių, ypač jaunimo tarpe (daug pasidarbavo 
L. Vyčiams).

A. a. kun. A. Staniukyno kviečiamas, 1917 m. pradžioje 
atvyko į Chicagą, kur buvo pakviestas į šv. Kryžiaus para
piją vikaru. Ten dirbo penkeris metus. Buvo tada lietuviš
ko gyvenimo judriausi laikai — kova už nepriklausomybę 
Lietuvai. Šiame darbe kun. N. Pakalnis dalyvavo visa siela.

Nežiūrint didelio darbo parapijoje ir visuomeninėje 
veikloje, kun. N. Pakalnis rado laiko ir aukštesnėms stu
dijoms. Jis lankė Loyola universitetą, kur studijavo socio
logiją. Savo studijas jis vainikavo magistro laipsniu.

1922 m. buvo paskirtas klebonu į Chicago Heights pa
rapiją. Bet tuo pat metu atėjo gyvas šauksmas iš jau atsi- 
stačiusios Lietuvos. Jos švietimo darbui reikėjo darbininkų- 
kultūrininkų, vadų. Kun. N. Pakalnis buvo kviečiamas Ute
nos gimnazijos direktoriumi.

Atsisakė kun. N. Pakalnis Chicagos parapijos — atsi
liepė Lietuvos balsan. Jis grįžo į laisvą Lietuvą. Bet ten 
pasikeitė planai ir sąlygos. Kun. N. Pakalnis išvyksta į 
Oxford© universitetą, kur studijuoja anglų literatūrą ir kal
bą. Iš Anglijos dar buvo nuvykęs į Vokietiją studijų tiks
lais.

1923 m., Brooklyn© kunigų kviečiamas, grįžo Brook- 
lynan ir iki 1926 m. buvo Apreiškimo par. vikaru. 1926 m. 
buvo paskirtas šv. Jurgio par. klebonu, kurio pareigose jis 
buvo iki 1934 m. birželio 23 d., kai paskirtas Apreiškimo 
parapijos klebonu.

Parapijos darbe Kun. Sukaktuvininkui visur gražiai se
kėsi. Šalia savo tiesioginio parapijai vadovavimo darbo, 
kun. N. Pakalnis niekada nevengė visuomeninio tautinio 
darbo. Visą laiką jis veiklus Kunigų Vienybės, L. K. Fede
racijos, K. Susivienijimo ir kitų Centralinių oranizacijų na
rys, daug kartų vadovybės viršūnėse. Kelis kartus buvo 
Kunigų Vienybės centro pirmininku. Ilgametis „Motinė
lės” iždininkas, L. K. Federacijos New Yorko apskrities 
dvasios vadas, K. V. Rytų Provincijos pirmininkas, Kuni
gų Vienybės centro sekretorius, „Amerikos” leidėjų vado
vybės narys - direktorius — štai visuomeninės pareigos, 
kurias kun. N. Pakalnis turi šiuo metu. Be to, įvairūs vie
tiniai komitetai, komisijos ir 1.1, šiemet jis vadovavo ben
dram New Yorko lietuvių komitetui, kurs suruošė iškilmin
gą Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 24 metų sukak
ties minėjimą.

Tai tik truputėlis vardų ir žinių, bet ir to užtenka, kad 
pamatytume, kokią plačią vagą Amerikos lietuvių tikybi
nėje, visuomeninėje, tautinėje ir kultūrinėje dirvoje yra iš
varęs kun. Norbertas Pakalnis.

„Amerikai” džiugu sveikinti šios sukakties proga kun. 
N. Pakalnį, vieną iš artimiausių ir nuoširdžiausių savo Bi
čiulių ir Rėmėjų. Ilgiausių metų, Kunige Sukaktuvininke, 
ir gausiausių Dievo malonių visuose žygiuose!

CHARKOVO FRONTE ARŠŪS MŪŠIAI
Charkovo fronto dalyje ap
supę tris rusų armijas, ku
rioms gręsiąs visiškas sunai
kinimas.

Iš Stockholmo pranešama, 
kad Hitleris palikęs Berlyną 
ir išvykęs į frontą, kur jis 
norįs pats vadovauti žygiams 
prieš rusus.

Rusai skelbia, kad žiemos 
metu paruošti tankai puikiai 
tarnauja savo užduočiai at
likti.

Žinios apie dideles kauty
nes Charkovo fronte prieš
tarauja viena kitai. Viena 
aišku — ten kautynės labai 
aršios ir desperatiškos.

Rusų pranešimai sako, kad 
rusų tankai, lėktuvai, kanuo- 
lės ir liepsninės bombos at
laiko vokiečių veržimąsi vie
noje fronto dalyje, o kitose 
vietose vokiečiai atstumiami 
su dideliais jiem nuostoliais.

Vokiečiai giriasi pietinėje

Londonas. — Šiuo metu 
vyksta Anglijos darbo par
tijos atstovų suvažiavimas. 
Labai didele balsų dauguma 
pareikštas pasitikėjimas mi- 
nisterio pirmininko Chur- 
chillio vyriausybei.

Suvažiavime buvo balsų už 
darbiečių pasitraukimą iš 
vyriausybės ir išėjimą į opo
ziciją. Bet šie balsai buvo 
visiškai mažumoje.

Suvažiavimas aiškiai pasi
sakė prieš Anglijos komunis
tus, kurie anglų paramą Ru
sijai išnaudoja grynai parti
niams interesams.

Argentinos Šventė
kimas drąsus, suma- 
umentuotas. Yra ja- 
ilenkimų su istorija, 
įui, skelbiama, kad 
1410 m. viena sumu- 
uocius ties Žalgiriu, 
kia pripažinti, kad 
naudoja visas progas 
įtėvių kraštui ginti, 
reiškimo proga gali- 
ims pakartotinai pa- 
kad lietuviai nori len- 
ražiausio pasisekimo 
iž savo teises, tačiau 
,, kad lenkai galų ga- 
įkytų ir už padarytų 
i skriaudų atitaisy- 
ydamiesi norį laisvos 
3, lenkai turi atsimin- 
aisva Lietuva be Vil- 
eįmanoma!
;-------- ? _____

s mūsų bendradarbis 
d nėra prasmes 
su „Dirva,” kuri lei- 

vo puslapiuose Kaz. 
ui (jaunajam Smeto- 
įlioti Lietuvių Tauti- 
ybos narius.
iiojo” puoliko adresu 
| bendradarbis taip

WPA DARBAMS MAŽIAU PINIGU
Washington. — Argenti

nos nepriklausomybės šven
tės proga, prezidentas Roo
sevelt nusiuntė sveikinimus 
Argentinos prezidentui Ortiz 
ir prezidento pareigas einan
čiam Castillo.

Savo sveikinimuose Roose
velt išreiškė viltį, kad politi
nė ir ekonominė laisvės bus 
apsaugotos visame Amerikos 
žemyne.

284 mil. dol.
Manoma, kad šalyje dar 

yra trys milijonai bedarbių, 
bet numatoma, kad didelė jų 
dalis per ateinančius metus 
gaus darbo. Prezidento nuo
mone, gal prisireikti, kad 
darbininkai bus perkeliami iš 
vienų gyvenimo vietų į kitas.

Prezidento pranešimu, 
svarstoma apie socialinio 
draudimo įstatymo pakeiti
mus. Norima tiksliau aprū
pinti tuos darbininkus, kurie 
nėra apsaugoti socialinio 
draudimo įstatymu.

Washington. — WPA dar
bams sekantiems metams 
siūloma žymiai mažiau lėšų. 
Prezidentas nurodė, kad WP- 
A biudžetas turi būti suma
žintas 185 milijonais dolerių 
(anksčiau buvo numatyta 
465 mil. dol.).

Šiuo metu prie WPA dar
bų dirba 795,000 darbininkų. 
1935 ir 1936 m. WPA dar
bams išleista 1 bil. 270 mil. 
dol.; 1937 m.—1 bil. 833 mil.; 
1938 _ 1 bil. 427 mil.; 1939 
— 2 bil. 157 mil.; 1940 — 1 
bil. 461 mil. dol.; 1941—1 bil.
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šią—tai atsiduoda isterija ir 
sadizmu; toks beatodairinis 
kitų puolimas savo nežmo
niškumu ir savo visu būdu 
vra grynai fašistinių metodų 
kopija.”

„L.” Mizara, džiaugdama
sis Browderio paleidimu, sa
ko, kad Browder yra ,,pats į- 
žymiausias anti-fašistas.”

Pagal M., Browder ne vie
nas iš įžymiausių anti-fašis- 
tų, bet ,.pats įžymiausias.” 
Iki šiol tik Maskvoje gvveno 
„patys įžvmiausi anti-fašis- 
tai,” o dabar atsirado dar 
prašmatnesnis Amerikoie . . . 
Ar tik nereikės ..draugui” pa
siaiškinti savo bosui už fo

rmalią autoriaus dva-! kią didelę ereziją.

Meksikos Miestas. — Mek
sikos vyriausybė nutarė 
skelbti karą ašies valstybėm. 
Tuo tikslu prezidentas Cama
cho sušaukė Kongresą posė
džio.

Meksikos vyriausybė ėmė
si šio žygio po to, kai du 
Meksikos laivai nuskandinti. 
Vokietijos vyriausybė atsisa-

kė atlyginti už nuskandintus 
laivus.

Visoje Meksikoje šią sa
vaitę buvo daug demonstra
cijų, kuriose pasisakyta prieš 
nacius.

Prezidentas paprašė Kon
greso nepaprastų sau teisių, 
kad viduje būtų didesnis su
siklausymas.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DR. PRANAS DIELININKAITIS
Dar viena liūdna žinia iš pavergtos Lietuvos. Velykų 

antrą dieną Šiauliuose mirė Dr. Pranas Dielininkaitis, vie
nas stambiausių jaunųjų Lietuvos pajėgų. Buvo tai nepa
prastai daug žadėjusi Lietuvai asmenybė. Neturėjo jis dar 
40 metų, o jau buvo pasižymėjęs ir kaip visuomenininkas ir 
kaip mokslininkas.

Velionis buvo baigęs Kauno ir Sorbonos universitetus. 
Baigęs aukštuosius mokslus, Dr. Dielininkaitis buvo pa
kviestas į Vytauto D. universitetą sociologijos dėstyti. Jis 
užėmė kun. Dr. A. Maliausko turėtą katedrą.

Velionio visuomeninė veikla daugiausiai reiškėsi tarp 
ateitininkų, pavasarininkų ir krikščionių darbininkų. Stu
dentu būdamas vadovavo Kauno studentų ateitininkų są
jungai. Su ateitininkų judėjimu palaikė nuolatinius ryšius 
ir gyvendamas užsienyje.

Grįžęs Lietuvon tuojau buvo išrinktas į ateitininkų 
vadovybę. Daugiausia rūpinosi studentais. Drauge su prof. 
Pr. Dovydaičiu perorganizavo darbo federaciją, įsteigda
mi krikščionių darbininkų sąjungą. 1936 m. jis buvo vienas 
svariųjų narių katalikų jaunuomenės sąjūdžio, kurs įstei
gė „XX Amžiaus” dienraštį.

Visą laiką buvo nuoširdus ir uolus lietuviškos vienybės 
siekėjas. To siekdamas nemažai ir nukentėjo, tačiau nie
kada nenusiminė, niekada nesitraukė iš tiesaus kelio.

Velionis buvo labai geras kalbėtojas. Žavėdavo minias. 
Visada turėdavo naujų minčių, gyvų žodžių. Būdamas švie
suomenės padangėje niekada neatitrūko nuo liaudies. Jo 
meilė darbo žmogui buvo stambioji priežastis jo ankstyvos, 
labai ankstyvos mirties. Lietuvą pavergę bolševikai Dr. Pr. 
Dielininkaitį suėmė 1940 m. liepos pradžioje ir išlaikė kalė
jime iki pat 1941 m. birželio 22 d., kai jį išlaisvino lietuviai 
sukilėliai.

Deja, bolševikų kalėjimas palaužė energingojo, plataus 
masto darbininko ir darbininkų vado Prano sveikatą. Jis 
mirė savo'žmonos tėviškėje, kur ne kartą kalbėjo tūkstan
čiams darbininkų ir ūkininkaičių apie tėvynės meilę, apie 
aukštą žmogaus paskirtį, apie žmoniškumą.

Dr. Prano asmenyje lietuvių katalikų šviesuomenė ne
teko vieno savo tauriausių vadų, o lietuvių tauta — vieno 
savo geriausių sūnų. Šių žodžių rašytojas ypatingai liūdi, 
nes velionis Pranas buvo vienas artimiausių draugų.

Lydėjau jį įvairiose kelionėse po Lietuvą, lydėjau jį
1935 m. vasarą Šiauliuose iki aukštabokštės bažnyčios di
džiojo altoriaus, kur jo artimas prietelius prof. prel. Pr. Ku
raitis sujungė Praną ir Miką moterystėn. Išlydėjo jis mane
1936 m. kovo mėnesį ilgon kelionėn, o aš taip vėlai sužino
jau apie jo paskutinį išlydėjimą žemės kelionėje . . . Žinau, 
kad Dr. Dielininkaičio kapas bus dažnai puošiamas gėlėmis. 
Žinau, kad jis bus gausiai lankomas, bet kas žino, kada jis 
bus laisvoje Lietuvoje, kuriai velionis tiek daug dirbo, ku
rios visus žmones jis labai mylėjo ir dėl kurios ir gyvybės 
taip anksti neteko?

REMTINAS DARBAS
Tik tada kariuomenė tvirta, kai namie likusi visuome

nė yra visomis savo pajėgomis už kariuomenę. Kariuome
nei parama teiktina visais galimais būdais. Malonu, kad 
Amerikoje garbingosios kariuomenės medžiaginiu ir dva
siniu rėmimu rūpinasi ŪSO organizacija.

ŪSO yra privatinė organizacija, jai nuoširdžiai pritaria 
šalies vyriausybė. Karių šelpimo organizacijos rūpinasi ka
rių šeimomis, o ŪSO tiesiog pačiais kariais. ŪSO sudaro 
keletas tautinių organizacijų, kurių tarpe tvirtos katalikų, 
protestantų ir žydų grupės.

ŪSO savo veikla plačiai pasiekia karius ne tik Ameri
koje, bet ir užjūryje. Ji įruošia kariams klubus, skaityklas, 
poilsio ir pramogų vietas, paskaitas; ji parūpina bilietų į 
naudingas pramogas, teatrus.

Savo užsimojimams atsiekti, šiemet ŪSO nori sukelti 
32 mil. dolerių. Tuo reikalu vedamas vajus, ir atskiriems 
miestams nustatyta kvota. New Yorko miestui paskirta 4,- 
450,000 dol.

New Yorke gal daugiau nei kur kitur ŪSO darbai pa
gelbsti kariams. Per paskutinius 9 mėnesius čia kariams 
duota 410,036 valgiai, 203,680 nakvynių, išdalino milijoną 
bilietų į teatrus ir 1.1. New Yorko kvotai sukelti vajus tę
sis iki liepos 4 d. Aukos priimamos įvairiose vietose, Broo- 
klyne centralinė raštinė yra 191 Joralemon St., Manhattane 
— 57 William St., Bronxe — 396 E. 149th St., Queens — 
Chamber of Commerce Building, Jamaica.

Vajaus vedėjai prašo ir lietuvius prisidėti savo parama 
ŪSO veiklai. Tūkstančiai lietuvių kilmės karių pasinaudoja 
ŪSO patarnavimais. Remkime ŪSO, nes ŪSO padeda mūsų 
kariams.

SANTYKIAI SŪ LENKAIS
(Tęsinys)

Čikagoje į lenkų ruošto ge
gužes 3 dienos konstitucijos 
minėjimo iškilmes buvo nu
ėjęs net Lietuvių Tautinės 
Tarybos generalinis sekreto-

rius, kuris turėjo išklausyti 
griausmingais plojimais pa
lydėto tvirtinimo, kad Lenki
jos atstatymo kelias, tarp ki
ta ko, eina ir per Vilnių . . . 
Galime būti tikri, kad prof. 

Pakštas tuo metu tikrai jau
tėsi patekęs į nevisai malo
nią padėtį.

Prof. Pakštas visai lietu
viškajai visuomenei yra žino
mas, kaip tvirtai įsisąmoni
nęs lietuvių tautos interesų 
gynėjas. Lenkai, neabejoti
nai, jo nemėgsta dėl idėjų 
apie Balto-Skandijos Konfe
deraciją. Neseniai jo pasiro
džiusią brošiūrą apie Balto- 
Skandiją lenkai nesiteikė 
vertinti iš esmės, bet dema
gogiškai pasiūlė rašyti apie 
Voldemaro laikus ir tam pa
našiai. Jau vien toks šiurkš
čiu tonu išstojimas prieš pro
fesoriaus siūlomą Balto- 
Skandijos konfed-ją, nors 
padaryta, ir netiesioginiai, 
jokiu būdu lietuvių pasitikė
jimo lenkais nedidina. Tas 
juk neabejotinai rodo, kad 
lenkai lietuvių tautos atžvil
giu vis dar turi kokių tai 
„užpakalinių minčių.” Tą, ži
noma, supranta ir pats pro
fesorius.

Gali būti, kad ne vienas iš 
siūlomų „pasikalbėjimų” ša
lininkų ir pasakys, kad pa
čiai Lietuvos nepriklausomy
bei labai rimtas pavojus yra 
ir iš bolševikų, todėl ši prob
lema yra pirmoje eilėje, o 
jau po to tik eina Vilniaus 
klausimas. Tas tiesa, kad 
Lietuvos nepriklausomybei 
yra labai rimtas pavojus ir iš 
bolševikų, bet visai panašus 
pavojus ir iš tos pačios pusės 
yra ir lenkams, tai kodėl šio 
baubo gąsdinami turėtumėm 
mestis į lenkų glėbį, ir dar 
kaip tik tokiu momentu, ka
da jie sustiprintu balsu rė
kauja už savo teises į Vilnių! 
Susidaro įspūdis, kad net ir 
tas didysis pavojus taip pat 
turi patarnauti lenkams įbai- 
dyti lietuvius eiti jų glėbin. 
Mes nesame maži vaikai ir 
pilnai suprantame, kad, ben
drai gindami savo teises 
prieš gresiantį pavojų, galė
tumėm daugiau laimėti. Bet 
argi tas vien tik nuo mūsų 
nriklauso?

Pagaliau, mes žinome, kad 
Lenkija yra tokioj strategi
nėj padėtyj, jog Lietuvai pa
tekus į bolševikų rankas ir 
jos pačios egzistencija pasi
darytų problematiška. Vadi
nas, jei Lietuva krenta į be
dugnę, tai ji kartu traukia ir 
Lenkiją. Lenkai, turėdami 
diplomatinius santykius su 
Sovietų Rusija, jau ne kar
tą kalbėjosi su rusais ir dėl 
Rytų sienų. Jie gi šiuo metu 
geriausiai žino, kas tuose pa
sikalbėjimuose ko reikalau
ja. Jeigu lenkai iš tų pasikal
bėjimų susidaro sau įspūdį, 
kad ir jiems ir mums gresia 
pavojus, tai kodėl ne jie tu
rėtų imtis iniciatyvos atnau
jinti pasikalbėjimus su lietu
viais? Jei tik lenkai norėtų ir 
parodytu šiek tiek nuoširdų-1 
mo, su lietuviais susikalbėti 
sunku nebūtų.

Mes, lietuviai, esame labai 
ir labai kuklūs žmonės ir ne
reikalaujame kažko nepa
prasto, mes nesvajojame apie 
didžiąją anų laikų Lietuvą, 
mes nenorime viešpatauti nei 
gudams, nei lenkams, nei uk
rainiečiams, o mes norime tik 
mūsų etnografinės Lietuvos 
su sostine Vilniumi. Užtenka 
tik lenkams duoti suprasti, 
kad jie su mumis nori atnau
jinti pasikalbėjimus Suvalkų 
sutarties dvasioje, kad jie 
nebereiškia pretenzijų į Že
ligovskio sukurtą „vidurinę 
Lietuvą,” santykiuose su len- 
kiais jokių nesklandumų ne
beliktų. Toks lenkų žingsnis 
tikrai pradėtų naują laiko
tarpį lietuvių-lenkų santy
kiuose, o buvę nesklandumai 
būtų užmiršti. Deja, kol kas 
iš lenkų pusės nieko pana
šaus nedaroma ir dar net 
priešingai elgiamasi, tai ka
me gi vra tų pasikalbėjimų 
prasmė?

Lietuvių rekordas, kaip a- 
merikiečiai pasakytu, Vil
niaus klausimu iki šiol tebė
ra švarus. Iki šiol nuo nat 
1920 metu spaliu 9 dienos lie
tuviai nėra padarę jokio 
veiksmo, kuris kad ir per na-

AMERIKA

Giesme Į Pergales Karalienę
O Marija, būk vadove,
Mūsų broliams kovoje, 
Rodyk kelią jiems prie Jėzaus — 
Semt stiprybės maldoje.

Apgynėja mūs šalies, 
Glausk juos meiliai prie širdies 
Saugok laisvės mūs gynėjus, 
Apgynėja mūs šalies!

O taikos tu Karaliene,
Viltie ir paguoda mūs,
Saugok tėvus, draugus, brolius, 
Tegul jie nė viens nežus.

Apgynėja mūs ir 1.1.
O Marija, tu galinga, 
Meldžiam tavęs jiems padėt. 
Jie už laisvę mūs kovoja;
Teik narsumo greit laimėt.

Apgynėja mūs ir 1.1.

Ši giesmė yra vertimas iš 
anglų kalbos. Meliodija pri
taikinta iš giesmės „Mother 
dearest, mother fairest.” Ją 
išvertė Sesuo M. Josephine

AUDRA PER EUROPĄ
Skyriuje apie Baltijos tau-. kimus,Neseniai išėjo Josef Hane 

knyga „Tornado Across 
Eastern Europe.” Apie Lie
tuvą ir lietuvius joje pasaky
ta, kad jie skiriasi nuo kitų 
Baltijos tautų savo individ
ualumu, kad jie yra išlaikę 
nepaliestą turtingą savo 
folklorą, papročius ir kad 
yra išlaikę turtingą ir seną 
kalbą.

go juodymą rodytų, kad bū
tumėm linkę atsisakyti ar 
bet kokius kompromisus ir 
bet su kuo daryti Vilniaus 
reikalu. Net ir diplomatiniai 
santykiai su lenkais užmeg- 
sti tik prievartos keliu. Tie
sa, kad 1938 metais teko nu
sileisti, bet tai tik buvo nu
sileidimas jėgai, panašiai, 
kaip Lenkijos vyriausybė yra 
nusileidusi jėgai, pasitrauk
dama iš savo teritorijos, ku
rioje šiandien šeimininkauja 
vokiečiai. Ir .prieš 1938 metus 
buvo balsų, kad vis tik su 
lenkais reikia „kalbėtis.” Ir 
įsivaizduokim, kad Lietuva 
būtų tada susikalbėjus už 
„status quo,” už Vilniaus pa
likimą Lenkijai, nes kitokio 
susikalbėjimo, lenkai nepri
pažįsta. Ar gali kas ramia 
sąžine pasakyti, kad tuo at
veju šiandie lietuvių siekiai į 
savo sostinę būtų buvę sva
resni? Lietuvos tiesumo re
kordas jau būtų likęs sutep
tas.

Lietuvos n e p a keičiamas 
teises į Vilnių supranta ir 
gerbia ne tik draugai, bet ir 
priešai.

Amerikos angliškoje spau
doje mes veik kitaip ir nema
tome Vilnių vadinant, kaip 
tik „sena Lietuvos sostine.”
Net ir Lietuvą okupavę bol
ševikai Vilnių laikė subolše- 
vikintos Lietuvos sostine.
Pagaliau ir dabartiniai oku
pantai vokiečiai Vilnių laiko 
okupuotosios Lietuvos admi
nistraciniu centru. Nors Lie
tuvos priešų pasielgimais 
nesame linkę naudotis kaipo 
argumentais, bet vis tik tai 
rodo, kad net ir jie Vilnių 
laiko tautiniu lietuvių tautos 
centru.

Tiek pavienių asmenų, tiek 
atskirų tautų santykiuose 
yra žinoma mažiausia poros 
tūkstančių metų senumo ro
mėnų išmintis „Do ut dės” 
— duodu, kad ir tu duotum. 
Iki šiol lenkai lietuvių tautos 
atžvilgiu neparodė, kad jie 
būtų linkę šio dėsnio bent 
kiek prisilaikyti. Iki šiol jie 
tik yra parodę dideli palin
kimą viską imti iš lietuvių, 
panaudodami net ir jėgą, 
kur kitaip neatrodo galima.

Su lenkais mes norime kal
bėtis? ir su jais reikia kalbė
tis. bet tik nereikia užmiršti, 
kad lietuviai yra nuskriaus
tieji, o jie vra skriaudikai. 
Kol skriaudikas nerodo no
ro skriaudos atitaisyti, o 
stengiasi ją apeiti, tai balsai 
iš lietuviu tarpo, kad su len
kais reikia kalbėtis, atrodo 
nesuprantami.

Rambyno Aidas.

(pranciškietė). Giesmė ski
riama kaip malda už karius; 
labai tinkama giedoti bažny
čiose, ypač per pamaldas už 
mūsų karius.

tas pasakyta ,, kai Lietuvos 
Kunigaikštija susijungė su 
Lenkija, jos teritorija buvo 
tris kartus didesnė už lenkų 
valdomas žemes.”

Toliau sakoma, kad po 
Lenkijos-Lietuvos padalini
mo „buvusios Vilniaus Kau
no, Gardino ir Suvalkų -gub- 
jos buvo didžiumoj lietuviš
kos savo karakteriu.” Taip 
pat suminėta, kad po carų 
Rusija Lietuva kentėjo dau
giau už lenkus, kad lietuvių

Korespondentų Pranešimai
Hartford, Conn.
Susivienymo 53 Metinis 

Seimas
Birželio 22-25 d. čia įvyks 

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienymo Amerikoje 53 sei
mas. Komisija, vadovaujant 
nenuilstančiam Antanui Kau
niečiui, smarkiai darbuojasi, 
kad seimas būtų sėkmingiau
siais. Jau turėta keli susirin
kimai.

Seimo tvarka bus sekanti.
Lietuvių švč. Trejybės par. 

bažnyčioje birželio 22 d. bus 
Seimo pradžia. 9 vai. bus šv. 
Mišias, kurias atlaikys Jo 
Malonybė prelatas Ambotas, 
parapijos klebonas. Pamoks
lą sakys Susivienymo dva
sios vadas kun. Pranciškus 
Juras. Dalyvaus Hartfordo 
vyskupas.

Vakare bus Susipažinimo 
Vakaras Parapijos Mokyk
los salėje, 7:30.

Seimo visos sesijos bus 
Hotel Bond, English Room.

Seimo atidaryman pakvie
sti gubernatorius Robert 
Hurley, mayoras Thomas 
Spellacy, apdraudos komisi- 
jonierius Blackall, teisėjas 
Francis Smith.

Antradienio vakare (birž. 
23 d.), 7:30 v. v. Hotel Bond 
bus šauni vakarienė su šo- i 
kiais.

Trečiadienio vakare dele
gatai ir svečiai bus pavežio- 
jami mieste ir apylinkėje.

Antradienio rytą 8 vai. 
kun. Pr. Juras atlaikys Mi
šias už mirusius Susivienymo 
narius.

Delegatams-ėms nakvynė
mis rūpinsis p. Navickienė, 
115 Allen Place, Hartford, 
Conn.

Iš kariuomenės stovyklų 
buvo parvažiavę lietuviai ka
riai: Mykolas Plunge ir Bar
tusevičius. Gerai atrodo!

Ona Kaskas (Mrs. Lokot) 
dainuos Hartforde, Bushnell 
Memorial Salėje, Navy Re
lief fondui neužilgo.

Aleksandra Gečaitė įstojo 
į kariuomenės slauges. Išva
žiavo į Texas.

Lietuvių jaunimo katali
kiškų draugijų federacija 

spauda buvo uždrausta 1863 
metais. Taip pat atpasakoja
mas ir Amerikos lietuvių 
vaidmuo tautiniam lietuvių 
judėjime ir nepriklausomy
bės atgavime.

Kalbėdamas apie naujes
nius laikus autorius sako, 
kad Pilsudskio planas buvęs 
atgaivinti Lenkijos-Lietuvos 
valstybę nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų su Ukraina. 
Ne tik Lietuva, bet ir Estija 
ir Latvija vengusios susiriš
ti su lenkais. Jos labiau lin
kusios į kombinaciją su 
Skandinavija, bet švedai esą 
nesutikę susirišti su naujo
mis Rytų Baltijos valstybė
mis. Nuo želingovskiados 
Lietuva skaitė save karo sto
vyje su Lenkija. Jos vyriau
sybės atsisakiusios atnaujin
ti istorinę uniją su lenkais ir 
reikalavusios pilnos politi
nės nepriklausomybės. Auto
rius sako, kad „Lietuvos lai
kysena buvo didelis nuosto
lis Lenkijos prestyžui ir in
teresui.”

Kiek tai liečia Sovietų sie- 
autorius rašo: „Nei 

britai, nei prancūzai nesuti
ko tokių nuolaidų suteikti ir 
pačios Baltijos valstybės bu
vo priešingos tokiems sieki
mams.” Baigdamas autorius 
rašo:

„Jei du Atlanto Čarterio 
punktai ką nors konkretaus 
reiškia, tai tautinė nepri
klausomybė ir laisvė pasi
rinkti savo vyriausybę turė
tų būti atstatyta suomiams, 
estams, latviams, ir lietu
viams ...”

(CLC) turėjo savo bertaininį 
susirinkimą Paquonocke, šv. 
Kazimiero draugijos salėje. 
Nutarta pirkti bonų. Dalyva
vo kunigai Gradeckas, Vil- 
čiauskas ir Kripas. Taipgi 
buvo atsilankęs vietinis kle
bonas kun. Byrne. Buvo už
kandžiai ir šokiai. Reikia 
sveikinti Poquonock’o lietu
vių jaunimą už svetingumą 
ir sumanumą.

Motinų dienoje Hartforde 
buvo įspūdinga. Bažnyčioje 
daugumas priėmė šv. Komu
niją. Moterų Sąjunga suren
gė vakarienę. Vakarą vedė p. 
Mončiūnienė. Kalbėjo prel. 
Ambotas, kunigai Vilčiaus- 
kas ir Kripas, Mončiūnas, 
Poteliūnienė ir kiti. Dainavo 
Matas Kripas su vaikučiais, 
Valerija Kaunietytė ir Stul- 
ginskų šeima iš Waterbury.

Vincas Gaučias išvyko į 
kariuomenę, į Fort Devens. 
Jo tėvai žymūs veikėjai pa
rapijoje.

Vis atvyksta iš įvairių val
stybių lietuviai ir gauna dar
bą Hartforde ir apylinkėje. 
Tarp jų yra Vadas Bitautas, 
inžinierius, Nash Motor kom
panijoje. Atvyko iš Kenosha, 
Wisconsin. Daug ieško kam
barių pas lietuvius apsigy
venti. Jei kurie iš vietos lie
tuvių norėtų paimti pas save 
į namus, malonėkite matyti 
kun. Kripą.

Mūsų bažnyčioje buvo So- 
dalicijos Marijos vaikelių iš
kilmės. Apvainikavo Švč. Pa
nelės stovylą. May Queen 
šiais metais buvo Adelė Ky
mantaitė. Pamokslą sakė 
kun. Vilčiauskas.

Dr. Antanas Supis gydo 
žmones ir, kai turi laiko, 
mėgsta žuvauti ir golfyti.

BUY
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Elizabeth, N.
VAIZI

.. Vakarienės 
L «u- 

r m kuriame 
U Ghirlan- 

ir įner
to turtingų 

žmogus, 
^iau 

į negra- 
^daug su- 
įy raudonas, 
j raudona, 

karpomis 
gal jo 

'įįžkomis a- 
^elio storos, 

Ji, P"81- 
A ramiai, su 
'įori į savo

jystės švel- 
: sujungtas su

Čia lietuvės moterys i 
kiai veikia karo reikal 
Būrelis lietuvių moterų] 
organizavo į „Lithuania 
merican Democratic Vį 
Club,” kuris ypatingai 
žymėjo. Tam klubui 
vau j a Mrs. Mary 
(Marcinkevičienė). Pi 
žygį jos padarė pare 
mos banke klubo vardi 
ženklus ir bonus. Jos 
pirmą gegužės savaitę i 
davė bonų už $7,530 ir 
lų už $863. Banke prie 
lio pardavinėjo M. Žalei'1 
M. Ticken (čekanavič 
M. Buza, A. Kaslaitis, B 
tokas, M. Oškutis, A. D, 
lis; joms vadovavo M. 
tin. Amerikos Gelbėjim 
mitetas, kuriam vado j į mielas, 
miesto mayoras Mr. J. - 
už tai labai moteris išg 
apie tai spaudoje buvo 
kartus rašyta.

Moterų skyriui prie., 
rikos Karo Gelbėjimo . * re. 
teto pirmininkauja m 
žmona Mrs. James Kirk 
stas padalintas į sel 
Mrs. M. Martin paskirt 
zabethporto sekcijos o: 
zatore. Miesto mayoras jyįsų šventų 
bia birželio 1-6 dienom .^Ghirlan- 
zabetho Lietuvių Savai ' 
kias savaites jau turėjo ' 
kai, vokiečiai ,žydai, I 
Visos minėtos tautos i 
žai pardavė karo bo: 
ženklų.

Tenka pasakyti, kai aP^11 
tą savaitę pirks Elizį i žoriiĮ ir vėl 
port Banke ( kampas E Jpibėgti, nors 
sey ir 1st Sts.,) karo į 
ir ženklus, viskas bus u 
tomą lietuviams. Todėl 
rodykime, kad esame 1 
verti garbingo lietui 
vardo. Imkimės darbo, 
kime sumušti priešą; i 

•stiprybės.

vieną dieną 
Florencijo- 

ūsų šventų

i radau Flo-

urtą atsidū

akėti atradi- 
rAutinės va-

iiip tik ir yr a
me patys ir kitus ragii 3 bažnyčios,

sta pereiti

pirkti bonus, ženklus I W radau. 
gistruokime savo pirkt’ žvyras man 
nūs, kad galėtumėme p 
dyti, kiek mes vertinai apstatytą 
krašto laisvę ir gerovę,*

M. M.
aą tiesiai į 
ije. Pravėręs 
i dvasios ne- 
'a erdvi salė, 

.’pačiame ga- 
salei Ghir- 
inę vakarie-

Bridgeport, Co
Geg. 23 d. buvo par 

vaikučių pirmoji šv. 
nija. Vaikučius prireng 
P. Karlonas, o šv. Ko 
suteikė kleb. kun. J. VT1 
lauskas. Vaikučių buv 
žus būrelis, bet galėjo b 
daugiau. Tėvai tikrai 
pelnė lietuviškos didelei 
bės, kurių vaikučiai p 
pirmą šv. Komuniją Iii 
bažnyčioje. Iš tokių vai 
augs geri parapijiečiai.

Vienas pa 
tave pagauni 
mis spalvom 
numu ir jau! 
liniuko išma 
paskutinę v: 
valgyti gra; 
maždaug tol 
kių Italijoj 
Paveiksle 
mąsto tylūs 
savo lapeliu 
medis. Vi: 
paukščiai. T» 
ną, ir antį, : 
no lanke bt 
nytojas pasl 
valgo šeimy 
rimties apse

Ghirlandai 
savo paveik 
dideliu tiks] 
riškumu. Re 
si į stiklo t; 
telėjus ims 
balta drobe 
konais papt 
Kristus ir 
juos padėta 
duonos bull 
vieno, dar 
kelias vynu

Tačiau j it 
je gražioje 
augo citrino 
risai, ištiko 
daus. Buvo 
nas iš jūsų 
žodžiai dar 
nuaidėti — 
visus: geria 
vienuolika a 
Kristumi ve 
pus stalo. T 
sėdi neprib] 
sėj atsiskyr 
Žuliai įsirėr 
da barzda, a 
jupa ir su i 
jis — išdai 
vą pardavė 
šiandien par 
Kristų, bet 
muosius, bi 
kūdikius k 
dienos žudi

Petras rū 
ščiu į Judą, 
galvą su d

S it ERELIS

Paraše

Gegužės 24 d. par --------------
mergaitės apvainikavo (Tęsinys) 
Panelės stovylą. Pro u 
tikrai buvo graži. Merg Kiek nelemti
pasipuošusios baltomis ^iesa’
nelėmis varo-nna™ f^ejo imt tai sąskaitanelerms. vargonams pomadinas
rian , įėjo į £^^1Vcią I ’aoau ar čia viens Pomsidinas 
damos lietuviška, „1 Tautgjlos w 
Marija. Pamokslą p It41r Pomadinas gelbsti į 
svečias, kun. Kočiūnas JJbo netenka kaltinti. Tiek 
laiminimą suteikė klebi 
J. V. Kazlauskas.

(Tęsinys)

iš jo pusės. Tiesa, ir Euge

tas vyliūgis Pomadinas j

Prieangyje bažnyčioj

Dabar svarbiausias kk 
5 Palydovas, jei vienų ,viena 
5 gražuolė Glušo mergina, t 

nusikratyti. Pasakei, ke
išstatyta graži po stik ;Mkt, ir ji sau nueis. Bet 
kaba, kur bus surašyt Na, tai bus galima tri 

M jau ji pati pabėgs, kai f 
jeigu Glušo sumanymas

abudu?
Ponas Ksaveras neramiai 

kaklas. Iš tolo pamatysiu j 
krūmus pasprukti. T< 

prierangos, tiek pas

parapijos ir kolonijos 
nuoliai, išėję į kariuome 
darbą tvarko vikaras kiį Viktoras, ar tas ...
Karlonas. Mūsų jaut 
kariuomenėje jau yra p

Sutvirtinimo Sakranc 
bus suteiktas birželio ^2“ 
Jau per šimtas lankosi 
mokas trečiadienių ir I a,. . 
tadienių vakarais. liūtį 

 . "M“> nau jau puse tuviiua
Mirė senas parapijiet nuo

Loris, palaidotas po išk uv...
gų šv. mišių. ’ . &T?0 « dygsnio. Is tok

_____J___________  /.Agoniją. Vieną! Gal koku
Rap-Coudert komisij ™ tik.ra .^eni, 

n tyrinėja New York, ^sapnas. Aiškiausia tikren 
šose mokyklose komi mirga — tiek laimės, kad 
veiklą, sako, kad mot 
se daug mokytojų yr 
munistai, kurie skli 
jaunuomenėje Amerikoj *Stelėjo. 

venimui priešingus dės .
■^atsiprašau panelę Eug 
1'*11 nelemtą pasirodymą! B

, -------- 1. Tik pusė ’
.'Mo, kad jau pusė dienos

VluIkĮ. KUKli
C08 nėra. Tai tikra Eugeni

I

arti. Eina lėčiau, dairosi, 
čuaip bomba iš krūmų išš



vo uždrausta 1863 
dp pat atpasakoja- 
Amerikos lietuvių 
tautiniam lietuvių 
ir nepriklausomy- 
me.
mas apie naujės- 
is autorius sako, 
iskio planas buvęs 
Lenkijos-Lietuvos 
nuo Baltijos iki 
jūrų su Ukraina. 
;tuva, bet ir Estija 
vengusios susiriš- 

ais. Jos labiau lin- 
kombinaciją su 

i j a, bet švedai esą 
jusirišti su naujo- 
Baltijos valstybė- 

> Želingovskiados 
:aitė save karo sto- 
mkija. Jos vyriau- 
sakiusios atnaujin- 
uniją su lenkais ir 
ios pilnos politi- 
lausomybės. Auto- 
kad „Lietuvos lai
vo didelis nuosto- 
)s prestyžui ir in-
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A. Vaičiulaitis

ITALIJOS VAIZDAI

namų

Čiali^f 
Wai 
Būreliu 
organu' 
meriean Paryžiuj Luvro 
Club ” k J J; yra paveikslas, 

t ų dailininkas vau a li> . ._ /u/. • ė o nupiese senį K ? 

mos buti
ženklus į nial aPaireng1s. 
pirmąg^ žumo jis visai 
davėboų. 
lųuž^' 
liopariaį is 
M. Ti^ ’ 
M.Buąį 
tokas,]į(į kė, savo vaikiškomis a- 
lis; joms; įjs nemato senelio storos, 
tin. Am&į puotos nosies. Ji, prisi-

)vi Paskutinės Vakarienės 
muzieju- 
kuriame 
Ghirlan- 
ir mer- 
turtingų 
žmogus, 

tačiau 
negra-

: veidas per daug su- 
;ęs, nesveikai raudonas, 
‘ i tokia pat raudona, 
mbi ir visa karpomis 
ugus. Mergaitė, gal jo

išsyk

liečia Sovietų sie- 
torius rašo: „Nei 
prancūzai nesuti- 

uolaidų suteikti ir 
tijos valstybės bu- 
gos tokiems sieki- 
aigdamas autorius

Atlanto čarterio 
į nors konkretaus 
ai tautinė nepri- 
ė ir laisvė pasi- 
) vyriausybę turė- 
statyta suomiams, 
įtviams, ir lietu-

įnešimai
ėjo savo bertaininį 
ą Paquonocke, šv. 

draugijos salėje, 
rkti bonų. Dalyva- 
i Gradeckas, Vii- 
r Kripas. Taipgi 
mkęs vietinis kle- 
. Byrne. Buvo ūž
te šokiai. Reikia 
’oquonock’o lietu- 
lą už svetingumą 
ną.

mitetas, į adus prie jo, ramiai, su 
miesto ei- itikėjimu žiūri į savo 
uz tailatį iuką, kuris jai ir mielas, 

gražus, ir galingas, ir 
is. Tas kūdikystės švel- 
naivumas, sujungtas su 

kiu realizmu ir dideliu 
teto piit; ogaus sielos pažinimu, 
žmonafe ,m paveikslui teikia re- 

gražumo ir stiprybės, 
čaip tik apie tą paveik- 
galvojau, vieną dieną 
ai Arno upę Florencijo- 
ieškodamas Visų šventų 
nycios, kur yra Ghirlan- 
) šedevras 
arienė.”
iuvo jau karas, didžiosios 
iri jos stovėjo uždarytos, 
aš ir be jų radau Flo- Tenka b t- • • , • . ,.,cijoj akiai peno, aptikau 

c grožybių, kurių ir vėl 
pėjau visų apibėgti, nors 
ir kelintą kartą atsidū- 
šitame mieste.

Ian visai netikėti atradi- 
buvo dvi paskutinės va-

miesto e?

kartas nj
Motelį- 

rikos į

Mrs. M. 
zabethpon; 
zatore. ]fe 
bia bitiį 
zabetholį* 
kiassavį 
kai, vote 
Visos miš 
žai pardr

Paskutinė

tą savai!; 
port Bank 
sey ir 1st? 
ir ženklus- 
tomą lite 
rodykime 1 
verti gaife 
vardo. Ite ienės 
kūne se
me patysė < Visų Šventų bažnyčios, 
pirkti te
gistruofc e durų vienas vyras man 
nūs, kad a 
dyti, kite 
krašto te

Irmoj i jų kaip tik ir yra

‘ią be jokio vargo radau.

Brife
dienoje Hartforde 
Inga. Bažnyčioje 
priėmė šv. Komu
nų Sąjunga suren- 
lę. Vakarą vedė p. 
iė. Kalbėjo prel. 
kunigai Vilčiaus- 
ripas, Mončiūnas, 
ė ir kiti. Dainavo 
pas su vaikučiais, 
iaunietytė ir Stul
ga iš Waterbury.

akė, kad reikia pereiti 
žų, kolonomis apstatytą 
molyno kiemą tiesiai į 
is ten kertėje. Pravėręs 

— is, nė gyvos dvasios ne- 
au. Buvo ten erdvi salė, 

. a kėdžių, ir pačiame ga- 
,l|ant sienos matei Ghir- 

Paskutinę vakarie-

jaučias išvyko į 
į, į Fort Devens, 
/■mūs veikėjai pa-

vaikučią e iaio 
nija. Vaiki 
P. Karte 
suteikė K 
lauskas. Vi 
žus būrefe 
daugiau, i 
pelnė liet 
bes, kuriu 
pirmą šv. i 
bažnyčioje’ 
augs geri p

estą iš įvairių val- 
viai ir gauna dar- 
’de ir apylinkėje, 
i Vadas Bitautas, 
Nash Motor kom- 
tvyko iš Kenosha, 
Daug ieško kam- 
lietuvius apsigy- 
urie iš vietos lie- 
ų paimti pas save 
lalonėkite matyti

myčioje buvo So- 
arijos vaikelių iš- 
rainikavo Švč. Pa
dą. May Queen 
s buvo Adelė Ky- 
Pamokslą 

įskas.
sakė

inas supis 
kai turi

auti ir golfyti.

gydo 
laiko,
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Vienas paveikslas 
tave pagauna savo malonio
mis spalvomis, savo dar
numu ir jaukia šiluma. Dai
lininko išmanymu, Kristus 
paskutinę vakarienę turėjo 
valgyti gražioje aplinkoje, 
maždaug tokioj loggia, ko
kių Italijoj dažnai randi. 
Paveiksle auga medžiai, 
mąsto tylūs kiparisai ir 
savo lapelius rodo citrinos 
medis. Viršum skraido 
paukščiai. Ten regi ir faza
ną, ir antį, ir balandį iš šo
no lanke burkuojant. Išga
nytojas paskutinę vakarienę 
valgo šeimyniškoje, švelnios 
rimties apsemtoje kertelėje.

Ghirlandaio visus daiktus 
savo paveiksle 
dideliu tikslumu
riškumu. Rodos, tik suduo
si į stiklo taurę, kai skamb
telėjus ims ir suduš ji. Už 
balta drobe užtiesto ir dra
konais papuošto stalo sėdi 
Kristus ir apaštalai. Prieš 
juos padėta vyno, lėkštė, 
duonos bulkutė prie kiek
vieno, dar apelsinas ir po 
kelias vynuoges.

Tačiau jie nevalgo: šito
je gražioje gamtoje, kur 
augo citrinos ir rymo kipa
risai, ištiko kažkas 
daus. Buvo pasakyta:
nas iš jūsų mane išduos.” 
žodžiai dar tartum nespėję 
nuaidėti — taip jie trenkė 
visus: geriau pasakius, tą 
vienuolika apaštalų, kurie su 
Kristumi vakarieniavo ana
pus stalo. Tik vienas Judas 
sėdi nepriblokštas šioj pu
sėj atsiskyręs nuo visų. Į- 
žūliai įsirėmęs į šoną, juo
da barzda, apsivilkęs geltona 
jupa ir su savo kapšiu, štai 
jis — išdavikas, kuris Die
vą pardavė ir kurio išperos 
šiandien pardavinėja ne tik 
Kristų, bet ir tėvynę, arti
muosius, brolius ir mažus 
kūdikius kruviniems 
dienos žudikams.

Petras rūsčiai rodo nyk
ščiu į Judą. Prie Išganytojo 
galvą su didžiu

priglaudė Jonas. Visi jie — 
ir seni, žili vyrai, ir jaunie
ji šią valandą apimti rim
ties. Vienas pasirėmęs ran
ka, lyg nuo kitų atsiskirti 
norįs ir vienas savyje visą 
skausmą ir tragedijos didy
bę išgyventi, ją ligi pat gi
liausios esmės perprasti. Vi
sas jo 
bylote 
dūšių:

susikaupęs skausmas 
byloja šiuo tyliu ato- 
„O, Viešpatie...”

tu žiūri į šitą pri-

nutapė su
ir meist-

skau- 
„Vie-

šios

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
/

ezickas pro dantis nusikeike. Kiek nelemtų netak- 
adaryta! Ir vis iš jo pusės. Tiesa, ii’ Eugenija ra-

mergaitės i
Panelės f
tikrai būvi ■ :as gyvūnėlis, bet reikėjo imt tai sąskaiton ir at- 
pasipuošu.’ iau elgtis. Ir vis tas vyliūgis Pomadinas jį gundė 
nelėmis # ^alus kelti. Tačiau ar čia viens Pomadinas kaltas? 
riant, įėjo i 
damos I#
Marija." 
svečias, te 
laiminime >
J. V. Kažb- sias dalykas ja nusikratyti.

ir jis, Bezickas, norėjo Tautgėlos pinigais pasinau- 
Pagaliau, ir dabar Pomadinas gelbsti Eugeniją 

gti. Ne, Pomadino netenka kaltinti. Tiek to. Kas 
o, nebesugrąžinsi. Dabar svarbiausias klausimas: 
bus Eugenijos palydovas, jei vienų viena nenorės 
ateiti? Jei ta gražuolė Glušo mergina, tai leng- 

Pasakei, kad noriu 
as su panele pasilikt, ir ji sau nueis. Bet jei Eu- 
ja užprotestuos? Na, tai bus galima triese prie 
os prieiti, o ten tai jau ji pati pabėgs, kai pamatys, 

\ čia dedasi. Na, o jeigu Glušo sumanymas bus ne
ikęs, ir Eugeniją lydės Viktoras, ar tas . . . tas ban- 
š Stuobrys? Ar abudu?
uo tos minties ponas Ksaveras neramiai krupte-

Prieai®? 
išstatyta f 
kaba, to j 
parapijos "■ 
nuoMišf’ 
darbą tvart 
Kartonas, 
kariuonte

gutvirti£ aščias šūvis! 
bus šutėte

Bet juk aš ne aklas. Iš tolo pamatysiu juos atei- 
ir turėsiu laiko į krūmus pasprukti. Tačiau tai 
tikra nelaimė. Tiek prierangos, tiek pastangų ir

ezickas pažiūrėjo į laikrodį. Tik pusė valandos 
Jau per laukia, o atrodo, kad jau pusė dienos praslin- 

kifi Tiek papirosų surūkė. Visa pakrūmė nuodėguliais
v

tadienių

Mirėste: 
Loris, pate 
ąų šv. nte-

Rap-0 
ri tyring 
šose mote 
veiklą, te 
se daug f ’ 
munistai. 1 
jaunuonite

irstyta.
;aiga vos ne riktelėjo iš džiaugsmo. Iš tolo pamate 
>iai ateinančią Eugeniją. Vieną! Gal kokia klaida, 
ne ji? Ne, klaidos nėra. Tai tikra Eugenija. Iš ei- 
s ją pažįsta. Bezickas patrynė akis, įgnybo sau 
uždą. Ne, tai ne sapnas. Aiškiausia tikrenybe. Šir- 

—slasnoja, akys mirga — tiek laimės, kad ir tikėti
1.
agonija jau visai arti. Eina lėčiau, dairosi.
štai Bezickas kaip bomba iš krūmų iššoko. Eu- 

ja nervingai krūptelėjo.
Oh! . . .

■ Tūkstantį kartų atsiprašau panelę Eugeniją už 
mano staigų ir nelemtą pasirodymą! Bet mano

sielvartu

Kai 
tvinkusį Galilėjos žvejų ir 
muitininkų sielvartą, kai 
grožiesi spalvų gaivumu 
mąstydamas apie čia ką tik 
ištikusios tragedijos milžini
šką didybę, kada žmogus sa
vo Dievą parduoda, tuo pat 
metu ant stogo girdi ramų 
ošimą: tai sodrus rudens 
lietus lyja, savo šnarenimu 
dar labiau didindamas šitos 
vienišos vietos žavėjimą.

Antroji „Paskutinė vaka
rienė” yra pavadinta Cena- 
colo di S. Apollonia. Tai 
kitoje Florencijos miesto da
lyje, kur svečių niekas ne
laukia: pasibeldęs į duris, 
ilgai stovi spėliodamas, ar 
atidarys. Pagaliau jos prasi
veria, ir į tave įtariamai 
pasižiūri viena akim žvai
ras, su juoda jermulka ant 
galvos seniūnas. Nėra jis 
piktas žmogus, nes nors šiuo 
metu paveikslas dėl karo 
visai nerodomas, jis tave į- 
sileidžia, pašnekučiuoja va
landėlę, paskui nuveda prie 
„Paskutinės vakarienės,” o 
pats vėl grįžta dulkelių 
šluostinėti.

Paveikslas smarkiai nu
stebina: jis pilnas galingo ir 
šiurkštaus realizmo. Tapy
tojas A. del Castagno nebu
vo švelnios sielos vyras. Vi
si jo apaštalai ir pats Kri
stus toki standrūs, rudavei- 
džiai, neaptašyti prasčiokai, 
kieti juodos žemelės varg
dieniai: tasai tartum vos tik 
atėjo akmenis skaldęs, tas 
malkas kirtęs, tasai tinklus 
karštyje iš ežero gelmių vil
kęs.
Renensansinio stiliaus kam

baryje, iš šonų padailinta
me pagoniškais ornamentais, 
šiapus stalo sėdi sustiręs,

KATALIKŲ SKAIČIUS PADAUGĖJO
Ką tik paskelbti nauji ži

nių daviniai apie katalikus 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Šių metų pradžioje J. A. 
Valstybėse buvo 22,556,242 
katalikai, kuriuos dvasiniai 
aptarnauja 36,580 kunigų. 
Bažnyčių yra 18,985.

Katalikai išlaiko 7,701 
pradžios mokyklą, kur mo
kosi 2,065,198 mokiniai (48,-

įstaigas lankė 
studentai (7,701 

nei 1941 m.), 
atsivertimų į kata-

JAU IŠLEIDO DIDELĖMIS 
RAIDĖMIS MALDAKNYGĘ Kam Pavydėti?

lyg mietą būtų nurijęs, Ju
das, be galo juodais plau
kais ir žema bukapročio 
kakta. Andriejus turi pui
kią barzdą ir šaunius ūsus, 
kokių matyti kazokų pavei
ksluose: net ant pečių jam 
nukarę tie ūsai. Kaip ir ki
tų, jo veidas negražus, šiur
kštus. Visi jie pergyvena 
skaudųjį momentą, naiviai 
ir galingai,kaip naivus ir mil
žiniškas buvo jų tikėjimas. 
Antai Jokūbas tik skesteria 
rankas, lyg sakydamas: 
„Ir atsitik tu man šitaip!” 
Andriejus kietai atrėmė pei
lį į stalą, aukštyn smaiga
liu. Tuoj matyti, kad tai 
veiklus, griežto ryžtingu
mo vyras, kuriam rūpi be
matant ką nors padaryti. 
Jonas iš sielvarto sukniu
bo ant stalo, Jokūbas užsi
merkęs, lyg savo kančią 
norėdamas dvasios akimis 
išvysti. Jo plaukai šiurkš
tūs ir susivėlę. Tik Pilypas 
ir Matas taria žodį tarp sa
vęs, o visi kiti didžiąją iš
davimo naujieną sutinka 
kiekvienas sau, ne grupė
mis, kaip Lionardo de Vin
ci kūrinyje ir kitų dailinin
kų darbuose, kada jie piešė 
paskutinę vakarienę. Tai ir 
suprantama: Andrea del Ca
stagno buvo vienas iš ank
stybųjų italų tapytojų, dar 
nepažinęs išlepintų papročių, 
švelnių sielų, komplikuoto 
kolektyvių grupių traktavi
mo. Jame daugiau naivu
mo, daugiau jėgos, sykiu 
daugiau ir šiurkštumo.

Tą savo šiurkštų, galin
gą ir taip stipriai tave nu
teikiantį realizmą jis pri-

104 daugau nei 1941 m.). 
Katalikų išlaikomas univer
sitetų, kolegijų ir vidurinių 
mokyklų 
501,088 
daugiau

Pernai
likų tikybą turėta 82,087.

Šiuo metu katalikai už
laiko 31,263 našlaitnamius, 
179 senelių prieglaudas, 721 
ligoninę.

Didžiausios arkivyskupi
jos yra: Chicago — 1,- 
543,471 kat., New York— 
1,111,718 ir Boston — 1,- 
065,969. Didžiausia vysku
pija — Brooklyn© su 984,- 
905 katalikais.

Dvasinėje hierarchijoje y- 
ra du kardinolai, 22 arki
vyskupai ir 126 vyskupai.

Kunigų skaičiuje .12,762 
yra vienuoliai. Parapijų yra 
13,315; misijų bažnyčių — 
5,670; iš viso bažnyčių — 
18,985. Kunigų seminarijų 
yra 203 su 17,454 klierikais. 
Universitetų ir kolegijų mer
ginoms 669. Vidurinių 
kyklų (high school) 
1,468. Iš viso katalikų 
kyklas lanko 2,583,830 
menų.

Katalikų kepelionų armi
joje yra per 700.

Labdaros veikla
Šv. Vincento Pauliečio 

labdarybės draugija pernai 
sušelpė
80,000 šeimų, 
leista per 
no dolerių.

Draugija 
000 skyrių

mo- 
yra 
mo- 
as-

visoje šalyje per 
kurioms iš-- 

pustrečio milijo-

turėjo apie 2,- 
su apie 25,000

Kristui: Išganyto- 
už stalo su rudais 
stambia nosimi, 
ruda barzda.
ir šiurkščiu, bet 

sveiku,
galingu menu An- 
Castagno parodė, 
naujų laikų pra- 
skelbėjai: prasti 
išvaizdos, kieto

taikė ir 
jas sėdi 
plaukais, 
tokia pat 

Grubiu
tokiu primityviai 
gaiviu ir 
drea del 
kas buvo 
našai ir 
skurdžios
darbo ir juodo vargo vyrai, 
kurių tikėjimas buvo toks 
pat kietas ir užgrūdintas, 
kaip jų delnai, tinklus trau
kiant, akmenis skaldant ar 
lentas obliuojant.

Kun. Pr. J. Juškaitis
Jau iš spaudos išėjo didelė

mis raidėmis maldaknygė— 
„MALDŲ ŠALTINIS,” kurią 
išleido kun. Pranciškus J. 
Juškaitis, paminėjimui savo 
25-kių metų kunigystės ju
biliejaus. Maldaknygė 432 
puslapių, juodais odos apda
rais, apskritais kampais, pa- 
auksotais kraštais; formatas 
nedidelis — 5X4 x 3% colio, 
biski daugiau kaip pusė colio 
storumo. Visą spaudos dar
bą atliko „Darbininko” spau
stuvė. ši maldaknygė labai 
paranki visiems — kaip vy
rams, taip ir moterims. Jos 
kaina $2.50. Užsakymus siųs
kite — DARBININKAS, 366 
West Broadway, So. Boston, 
Mass.

nuo

Pauliečio 
m. 

jos 
m., 
jos 

100

narių. Ne tik m edžiagine 
labdarybe šios draugijos na
riai rūpinosi; jie neužmiršo 
ir dvasinių reikalų. Jų rū
pesčiu sugrąžinta Bažny
čion daug atkritėlių 
tikybinio gyvenimo.

Šv. Vincento
draugija įsteigta 1833 
Paryžiuje. Amerikoje 
veikla pasirodė 1845 
tad netrukus minėsime 
gyvavimo Amerikoje 
metų sukaktį.

Šalia lankymo neturtinė 
gųjų ir jiems pagalbos teU 
kimo, draugija rūpinasi ir 
šiais dalelės reikšmės dar
bais: lanko ligonines, rūpi
nasi pagalbos reikalingais 
vaikučiais, skleidžia tikybi
nį auklėjimu

Daugelis žmonių pavydi 
Karo Taupymo bonų savi
ninkui. Mat, tie savininkai 
išrodo lyg turį labai daug 
pinigų. Ir kam pinigų ne
reikia?! Net maži pinigai ir 
tai jau didelis daiktas. Pi
nigai naudojami viskam. 
Bet geriausia savo pinigus 
dabar naudoti, tai krašto 
apsaugai. Naudoti, gaunant 
gerą nuošimtį: įmokėk Dė
dei Šamui $ 18.75 už War 
Savings Bondsą, o už de
šimties metų gausi $25. Ir 
čia įdėti pinigai yra įdėti 
saugioje vietoje. Neužtenka 
dar to: praslinkus vieniems 
metams, savo pinigus galė
si, jei norėsi, atsiimti su 
nuošimčiu. Tuo tarpu jūsų 
investuoti pinigai pagelbės 
Amerikai laimėti karą; nu
galėti tą baisiąją hydrą, 
kuri pasiryžusi atimti iš 
mūsų laisvę ir žmonišką gy
venimą.

Nepavydėkite tiems, ku
rie turi nusiprkę War Sav
ings Bondsų. Juk ir jūs ga
lite jų nusipirkti ir tuomet 
būsite 1 ygūs su tais, kurie 
tų bondsų jau turi. Nusi
pirkite ir padėkite Dėdei 
Šamui šiame labai svarbia
me momente!

Jei jūsų mieste yra Ka
ro bonų pardavimo lietuvių 
komitetas ar skyrius —pir
kite bondsus per tą komite
tą ar skyrių. Jei nėra to
kios vietos, — pirkite paš
te, banke ar kur tik galite 
gauti. Bet pirkite!

New Yorko valstybės lie
tuviai ar organizacijos, nu
sipirkę bonų — praneškite 
mūsų komitetui savo varda, 
eilinį bono numerį (Serial 
number) ir kiek už bonus 
mokėjote. Komitetas sure
gistruos, kiek lietuviai ka
ro bonų išpirko ir kaip gau
siai Amerikai pagelbėjo.
Lith.-Amer. Committee for
War Savings, N. Y. State?" 

, 231 Bedford Ave., B’klyn.
J

1,000 Queens aukštesnės 
mokyklos mokinių pasiruošė 
atostogų metu važiuoti dirbti 
į ūkius. Darbai prasidės pa
baigoje birželio. Jiems bus 
mokama 20 dol ir duodamas 
pragyvenimas su kambariu.

džiaugsmas toks didelis, kad nė nežinau, ką bedarąs. 
Ar man atleisite?

— A! Tai ponas Bezickas! Maniau, kad koks ban
ditas — taip tamsta mane išgąsdinai. Iš sykio nė ne
pažinau. Paskutinį kartą mačiau tamstą karininko uni
formoj. Tamsta nebe tarnyboj? Kas atsitiko?

Bezickas smarkiai paraudo. Prisiminimas apie uni
formą jam atrodė tiksliai sudrožta žandine. Kam ji už
gaulioja? Bet šį kartą jis bus tvirtas. Lemiantis mo
mentas turi čia pat išsirišti. Dabar, arba niekados.

— Ne, panele. Aš dar tebesu tarnyboj. Bet pasirody
ti su lenkų uniforma Lietuvos sienose — mažų ma
žiausia nesaugu.

— O paskutinį kartą ar buvo saugu?
„Antra žandine. Ar ji nujunta, ar nenujunta? Aiš

kiai žinojo, kad čia mane sutiks. Nė perdaug nuste
busia neapsimeta. Vadinasi, mano laimėta.”

— Panele Eugenija,' pamirškim praeitį, kad ir ne 
viskas ten reikėtų pamiršti. Yra buvę ir saldžių mo
mentų. Deja, užėjo karo audra. Žmonės nejučiomis su
žvėrėjo. Neišvengiau to nei aš. Gaila, labai gaila. Bet
— atverskime naują gyvenimo lapą. Žiūrėkime į atei
tį. Statykime taikos, brolybės ir meilės tiltą. Juk taip, 
panele?

— Be abejonės. Ateitis viską išspręs. Beje, tamsta 
norėjai man ką pranešti — nuo tėvo?

Bezickas kiek sumišo.
— Panele, dėl tamstos ir klastą padariau! Su p. 

Tautgėla aš nesimačiau.
Eugenija žengė pora žingsnių atgal.
— Klastą? Tamsta vyliūgingai mane čia pasikvie

tei, kad —
Bezickas vos nepuolė ant kelių.
— Panele Eugenija, atleisk! Tai meilė mane prie des

peracijos privedė. Būtinai norėjau tamstą pamatyti. 
Be tamstos —

— Negaliu gyventi. Žinome, žinome tą frazę. Iš tie
sų, ponas Bezicke, tamsta toks pats vėjavaikis, kaip ir 
buvęs. Ar vien tik tam mane čia atsiviliojai, kad ba- 
nališkas kvailystes pasakotum? Aš eisiu namo.

— Panele Eugenija! . . .
Dabar tai jau iš tikrųjų Bezickas į desperaciją įkri

to. O ką, jei iš tiesų Eugenija eis namo? Kas daryt? Ko 
griebtis? Tai nebuvo numatyta. Bet Eugenija nėjo na
mo. Vos-vos žymi šelmiška šypsena žaidė jos veide. Be
zickas perdaug buvo susijaudinęs tam pastebėti. Bet
— ji neina. Vadinasi, yra vilties.

Bezickas kiek atsigriebė.
— Panele! Vadink mane kaip nori — vėjavaikiu, 

tuščiagalviu — viską pakęsiu. Bet pašvęsk man vieną 
momentą — mano sielai atskleisti.

— Bet tamstos siela man žinoma. Nieko ten įdo
maus nei sudėtingo. Pasakyk man, ai’ visi lenkai tokie?

— Visi lenkai negali būti vienodi. Yra įvairių tipų. 
Ir pačių gražiausių netrūksta.

— Tamsta prisiskaitai prie pačių gražiausių?
Eugenija jį erzina, tai aišku. Bet visai negalima at

spėti, kaip ji tikrenybėj nusiteikus. Pasisakė eisianti 
namo, bet neina. Kaip tik priešingai, juodu pamažu 
slenka į lenkų pusę. Bezickas neva netyčia ten pasu
ko, o Eugenija, užimta pasikalbėjimu, to nepastebėjo.

— Panele Eugenija! Kalbėti su tamsta tai vienas 
malonumas, bet tą malonumą kančiomis tenka nusi
pirkti. Tačiau malonios tai kančios, tarsi dygliai rožė
se. Oi brangios tos mano gyvenimo rožės, nes neįma
nomai daug dyglių jose priviso. Bet — kad ir kietai 
likime laužiamas, nepasiduosiu! Vyrišku ryžtingumu 
stojęs į kovą, žygiuosiu pirmyn, kol laimėsiu. Ir kieti 
gyvenime dygliai dar daugiau pagražins jau, deja, nu
skintas rožes! . . .

Eugenija ryžtingai kramtė lūpas, kad nenusijuoktų.
— Vyriškai stojęs į kovą, skini gyvenimo rožes? — 

tai taip tamsta leidai keleris pastaruosius metus? Tai 
turėjo būti tiek žavinga ir romantiška, kad buvo leng
va pamiršti ir pirmesniuosius, deja, labai prozaiškus 
momentus, kuriuos kadaise pergyvenai mūsų dvare.

— O, panele! Kaip gi galima negailestingai iš manęs 
tyčiotis? Juk aš kaip tik ir kalbu apie praeities momen
tus. Tai jie yra tie dygliuoti rožių vainikai!

— Na, liaukimės skystimavę pons Bezicke. Kalbė
kim apie reališkesnius dalykus. Aš gi klausiau, ar tam
sta save priskaitai prie pačių gražiausių lenkiškų tipų?

Bezickas nusivylusiai patempė lūpą.
— Apie lenkiškus tipus ... Ar aš save priskaitau 

prie pačių gražiausių? Na, mano įgimtas kuklumas 
bandymą išlaiko ir ryžtingai atsako — ne. Bet savi
meilė skaudžiai nukenčia.

— Vadinasi, skaitai save pačiu gražiausiu tipu. Jei 
pats gražiausias toks, tai kaip atrodo paprasti eiliniai 
lenkų tipai?

Bezickas jau nebepaisė, kad Eugenija negailestingai 
jį čaižo. Jam tik siena terūpi. Ji visai netoli. Štai ten 
stovi sargybinis — Glušas, žinoma. Jis nusisukęs į 
lenkų pusę. Kad ir girdi juos šnekučiuojant, bet ne- 
atsigrįžta. Gudrus.

Kaip jam pasielgti? Besišnekučiuojant nejučiomis 
pereiti lenkų sieną ir būti ten areštuotiems? Kokia 
puiki mintis! Visiškai saugu. Nė klasta aikštėn neišeis. 
Gaila taip begėdiškai su Eugenija pasielgti, bet kas ži
no? Gal ir ji pageidauja netyčiomis į lenkų nelaisvę 
pakliūti, na, ir aplinkybių verčiama, neva nenoromis, 
už jo, Bezicko, ištekėti. Scena tiesiog iš senovės romano 
paimta. Kiek žavesio, kiek džiaugsmo!

Bezicką staiga pagavo šyšas. Jis paleido apyvarton 
visą savo iškalbą. Reikia patraukti ko daugiausia Eu
genijos dėmesio, kad nė nepajustų peržengusi sieną. 
Tik čia tas sargybinis. Dabar jis būtų visai nereikalin-

gas. Na, gal Eugenija kaip nors jo nepastebės. Kad tik 
pro jį praslinkus.

— Panelė klausi, kaip atrodo paprasti eiliniai len
kų tipai. Kaip čia atsakius? Vienam gražu tai, kitam 
vėl kas kita. Pavyzdžiui, mums lenkams negražus lie
tuvių nepaslankumas, gi lietuviams — lenkų judrumas. 
Tad — kas lietuviams gražu ir garbinga, tas lenkams 
gali būt nepakenčiamai nuobodu, nesuprantama ir 
nedora; ir atvirkščiai. Tai dabar aš nežinau, pagal 
rį skonį tą eilinį lenkų tipą apibūdinti, ir, iš viso, 
rią tautos ypatybę skaityti negražiausia?

— Aš lietuvaitė, tai spręsk pagal mano skonį.
— Panelė — lietuvaitė?!
— Taip. Ko tamsta raukaisi? Ar tai nuodėmė?
— O, ne, panele, ne! Tai kilnu, dora ir taip toliau, 

bet — man nesuprantama. Bajoraitė — lietuvaitė. Tai 
— tai nesutelpa lenkų galvoj.

— Daug kas lenkų galvoj nesutelpa. Užtai tiek bėdos 
su jais čia pasieny.

— O, panele, nebūtų su jais tiek bėdos, jei ir lietu
vių galvoj kiek daugiau dalykų sutilptų. Lietuviai užsi
spyrėliai. Kas įėjo į jų galvą, kad ir nelemčiausia tai 
būtų klaida, to nė su kuolu neišvarysi.

— Ką čia tamsta plepi! O kas pavogė Vilnių, ar lie
tuviai? Gal ir čia klaidinga mintis į lietuvių galvą atė
jo?

— Klaidinga, panele, klaidinga. Vilnius nuo amžių 
buvo mūsų, t.y. lenkų ir brolių lietuvių, bet brolių, ne 
separatistų.

Juodu tiek į ginčą įsigilino, kad valandėlei pamiršo, 
kur esą. Staiga Eugenija pažvelgė į šalį. Vos koks šim
tas žingsnių atstu, kiek į kairę, stovėjo sargyboj karei
vis.

— Kas ten stovi?
— Tai lietuvių sargybinis. Daboja sieną.
— Tai jau siena netoli?
— Čia pat. Ana tie dryži stulpeliai atskiria lietuvius 

nuo lenkų.
— A! Na, tai grįžkim atgal. Bent aš tai padarysiu. 

Tamstai, tur būt, skubu pas savuosius. Likite sveiki!
Ir nepadavus rankos, Eugenija apsisuko eiti.
— Palauk, panele!
Eugenija atsigrįžo.
— Kas yra?
— Dar nepabaigėm savo pasikalbėjimo.
— Man jis nebeįdomus. Vis vien kits kito neįtikin- 

sim. Sudie.
Bezickas neramiai apsidairė. Lemiantis momentas 

jau atėjo. Kaip čia ją sulaikius? Vienas vargu ar pa
jėgs. Tai stipri, energinga merga. Tas kvailas Glušas. 
Vis į aną pusę tebežiūri. Jei jis dabar atsigrįžtų, tik 
pamoti ranka —

(Bus daugiau)

net 
ku- 
ku-
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PRIMICIJOS

VAŽIUOJAME PIKNIKAN!

Gegužės - May 29, 1942

Šį sekmadienį, gegužės-May 31 d., įvyks seniai lauk
tas „Amerikos” laikraščio didelis, smagus piknikas — p. 
Andriaus Mikolaičio sodne, Eddington, Pa., arti Philadel
phijos.

Ten bus ir pinigiškų dovanų laimėjimas. Už penktuką (ni
keli) laisvai turėsime progą laimėti: $10.00, $5.00, 5-ias do
vanas po $1.00 ir penkias „Amerikos” metines prenumera
tas. Bus geras orkestras, skanių valgių, įvairių šiltų ir šal
tų gėrimų.

Dalyvaus Philadelphijos, Chesterio, Camdeno ir apy
linkės miestelių lietuviai. Taipgi atvyksta didelis būrys 
Brooklyniečių, be abejonės, mūsų gerų vienminčių draugų, 
senų pažįstamų, o gal ir giminių. Suėję, suvažiavę gražiai 
pasikalbėsime ir turėsime „gerą laiką,” kurio ilgai nepamir
šime. Bus jaunas, bet jau plačiai pagarsėjęs lietuvis Magi- 
kas (magician), kurs parodys labai stebėtinų dalykų.

Todėl visi, seni ir jauni, į „Amerikos” metinį, pilną į- 
vairumo ir įdomumo pikniką — VAŽIUOJAM!

Kelrodys: iš Philadelphijos paimkite gatvekarį Nr. 3 
arba Nr. 5, arba Frankford „L” ir važiuokite iki Bridge St.; 
už tą patį mokestį (tik nepamirškite transfer) paimkite 
gatvekarį Nr. 66, kuriuo važiuokite iki galo linijos, tai yra, 
iki City Line. Nuo ten už vieną „fera” nubaigsite važiuoti 
automobiliais iki pikniko. Kvieslys.

PASTABA: Jei būtų lietinga diena, pikniko programa 
būtų atlikta šv. Kazimiero par. salėje, 331 Earp St., Phila
delphia, Pa. — tada įvyktų smagus balius.

Kun. L. Pečiukevičiaus 
Primicijos bus šį sekmadienį, 
geg. 31 d., šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj. Tai naujas lie
tuvis kunigas, kurs ilgai mo
kėsi Lietuvoj, tik rusams už
ėmus Lietuvą čia vėl atvyko 
ir baigė mokslus. Tai tikrai 
jaunos ir energingos dvasios 
kunigas. Laukiama, kad tik
rai gražiai darbuosis katali
kybės ir lietuvybės labui.

Gegužės 17 d. šv. Andrie
jaus par. salėje įvyko pasku
tinis „A m e r i k o s” pikniko 
rengėjų pasitarimas. Gaspa- 
dorius Pr. Pūkas ir kiti pasi
rūpino, kad piknikas gerai 
praeitų. Visų trijų parapijų 
kunigai pritaria piknikui. 
Remia Chesterio ir Camdeno 
klebonai.

Visus džiugina žinia, kad 
iš Brooklyn© atvyksta gausi 
ekskursija. Iš ten atvyksta 
garsus magikas, kuris paro
dys įvairiausių šposų.

Visi važiuokime! K.

MYKOLAS BIGENIS

f
i

D.
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k

GERBIA KARIUS

Šv. Kazimiero par. bažny
čioje, prieangyje, išstatytas 
sąrašas tų parapijos jaunuo
lių, kurie yra kariuomenėje. 
Kasdien meldžiamasi už ka
rius. Būna ir daug mišių tai 
intencijai. Gražu, kad taip 
vertingai atsimenami mūsų 
kariai. K. D.

PERKA BONUS

NUOŠIRDŽIAI DIRBA NAUJI KUNIGAI

DIDŽIULIS LINKSMAS SMAGUS OS ZIb
U MM

F Jokūbo

„MALD^

MIKOLAIČIO PARKE
EDDING TON — PHILADELPHIA, PA

rogramo je •>

l'^T. Mol- 
jjįerikus į 
L du lietu- 
L F. Paže-
■ Karalienės 
i [Jvardas S. 
I .mainymo 
I philadel-
| Dougher- 
L įšventins 
lįišMas-

Daugelis p 
knygės didi 
Tokią mald 
Šaltinis” jai 
leido kun. ] 
kurios kaina 
„Amerikos” 
je, 222 So. 9 
N.Y.

Maspel

Daugiausiai d a r b u o jasi 
„Amerikos” pikniko pasise
kimui Agota Mažeikienė, ku
ri išplatino daug laimėjimo 
knygučių, išnešiojo po visus 
namus skelbimus ir laimėji
mo knygutes. Tai tikra spau
dos apaštale, šv. Kazimiero 
parapijos draugijos taip pat 
paremia pikniką, visos pirko 
laimėjimo knygučių. Taip pa
sižymėjo Tretininkai, Gyvo
jo Rožančiaus, Maldos Apaš
talavimo ir švento Vardo vy- 
rai. Garbė šv. Kazimiero pa
rapijos organizacijoms, kad 
jos taip plačiai supranta a- 
paštalavimą ir spaudos rem
ti nepamiršta.

Uoliai dirba ir daug sielo
jasi pikniko pasisekimui pik
niko ruošimo pirmininkas P. 
Pūkas ir jo pagelbininkas K. 
Dryža. Tai tikrai spaudos rė
mėjai. Jie visur važiuoja ir 
viską paruošia, kad tik gerai 
pasisektų piknikas.

57 nauji kunigai bus įšven
tinti Katedroj gegužės 30 d. 
Tarp jų ir trys lietuviai: dvy
nai Lukšiai (Jonas ir Stasys) 
ir L. Pečiukevičius.

IŠ VYRŲ SUS-MO

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
nė savo šaliai ginti.

į Tel. DEW. 5136
i !I Į
< Jos. Kavalauskas :j J

LIETUVIS GRABORIUS !
: > : 
j Lalsnluotas Penna ir New Jersey Į 
; valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

roui - uo &o. zna esi. į I I 
Philadelphia, Pa.

•— ■ —     ■      M M 

W T E L j
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA *

Trečiadieni 7:00 pan. Sešt. 8:00 p.m.«
Direktorius !

ANTANAS DŽEKAS
3619 East Thompson Street ■

Philadelphia, Pa. į
Telefonuokite: Regent 2937

—------------------- - ------------------------ J.

Gegužės 16 d. šv. Kazimie
ro par. salėje įvyks šv. Var
do dr-jos susirinkimas. Jame 
nutarta: 1. raginti visus na
rius broliškai kviesti viens 
kitą į susirinkimus, kurie bū
na šeštadienį, po antro sek
madienio, kiekvieną mėnesį: 
2. surašyti dalyvaujančių su
sirinkimuose vardus; 3. su
rašytus vardus skaityti se
kančiame sus-me; 4. neątsi- 
lankiusių narių reikalu tyri
nėti, kodėl neatsilankyta.

Iškeltas klausimas, kaip 
paremti „Amerikos” pikniką. 
Nutarta paimti šešias laimė
jimo knygutes ir išrašyti jas 
draugijos vardu.

Atsilankiusi p. Kundrotie- 
nė pranešė apie rengiamą se
selių kazimieriečių naudai 
pikniką. Paskirta $5.00.

Draugijos reporteris gavo 
„pipirų,” kodėl neatsinešė 
draugijos organo — „Ameri
kos.” Jis pažadėjo tai pada
ryti kitame susirinkime.

Naujais nariais įstojo Juo
zas Beržietis, Mečislovas 
Guokas, Juozas Stanislovai- 
tis ir Pranas Statkus.

Pasikalbėta, kaip sunku 
dabar gauti autobusus pikni
kams. Kun. S. Raila pareiškė, 
kad, nežiūrint įvairių kliūčių. 
„Amerikos” piknikas vistiek 
įvyks, gegužės 31 d., sekma
dienį, Mikolaičio parke.

Dvasios vadas dėkojo na
riams už gausų atsilankymą.

Lietuvių pašelpinis klubas, 
928 E. Moyamensing Avė., 
nupirko karo bonų už 20,000 
dol. vertės. Tai stambi para
ma savo šaliai.

Sužinojau, kad Juozas Bel
skis pirko už 2,000 dol., H. 
Belskytė už 200 dol., Jurgis 
Kazemėkas už 1,300 dol. Visa 
eilė darbininkų perka mažes
nėmis sumomis per dirbtu
ves.

Vargu, ar rasi lietuvį, ku
ris neturėtų bono. Ar nebūtų 
gera, kad kas nors surašytų, 
kiek lietuviai pirko ir perka 
bonų. K. Dryža.

Gegužės 11 d. išvažiavo 
Dėdės Šamo kariuomenėn 
Philadelphijos lietuvis jau
nuolis, visuomenės veikėjas, 
profesionalas, graborius My
kolas Bigenis.

Apsistojo MacDill Field, 
Florida. Rašo, jog viskas ten 
naujose sąlygose atrodo la
bai įdomu. Po trumpų muštro 
(drilling) pamokų, mokosi 
apie vaistus, kaip ir kokiose 
ligose juos vartoti, kaip su
žeistiesiems teikti pagelbą ir 
t.t. Atrodo, kad mūsų Myko
lui nereikės bulvių skusti . . .

M. Bigenis siunčia iš Flori
dos sveikinimus ir gerus lin
kėjimus visiem savo drau
gam ir pažįstamiems. Ir nuo 
Tamstų laukia laiško ar atvi
rutės. Jo antrašas yra toks:

Pvt. M. J. Bigenis, Dėt. 
Med. Dept. MacDill Field, 
Tampa, Florida. Draugas.

Gėrimai, Jaukus Šokiai
•)

MtlŲ

GIMĖ

Jaunavedžiai choristai, ge
ri lietuviai Edvardas žalne- 
raitis ir Ona Zaleckaitė su
silaukė dukrelės, kuri pa
krikštyta Patricia Ona. Jau
noji lietuvaitė sveikai auga.

Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

i PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

PROF. SENN APIE MOTINĄ
Kalba, kurią pasakė profe

sorius Alfred Senn—Motinos 
Dienos proga, iš stoties WH
AT, Philadelphia, gegužės 6, 
1942. Programos vedėja Pet
ronėlė Antanaitienė.

Tel. REGent 8881 |

| Juozas Balinskas 1
$ LAIDOTUVIŲ |
I DIREKTORIUS

3336 E. Topmson St., 
$ Philadelphia, Pa. U

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Lietuvos Vyčių 3 kuopa sa- Į žiaus kapinėse iš šv. Kazi- 
vo mėnesiniame susirinkime 
gegužės 24 d. padarė apy
skaitą iš Motinos Dienos mi
nėjimo. Sužinota, kad bus 53 
dol. pelno. Padėkota vietos 
klebonui, kuopos atgaivinto
jui, kad jis leido parengti 
jaunimui pasilinksminimą ir 
už salę, šviesas nieko neėmė. 
Vyčiai, pareikšdami dėkingu
mą, pasiryžę padėti parapi
niams parengimams ir taip 
atsilyginti už jiems padarytą 
lengvatą. Birželio mėn. 21 d. 
nutarta padaryti savo būre
lio išvažiavimą. Į komisiją iš
rinkta A. Rupšis ir Mikolai- 
tytė. Naujais nariais įstojo 
E. Sideravičiūtė ir E. Spudai- 
tė. Vytis Ramoška įstojo į 
prekybinių laivų mokyklą ir 
gegužės mėn. paliko Phila- 
delphiją. Palinkėtina jam lai
mės ir pasisekimo naujame ir 
sunkiame darbe. Susirinkime 
dalyvavo ir iš Coast Guard 
parvykęs vytis J. Margevi- 
čius. Taip pat atsilankė ka
reivis Bagdonas iš New Phi
ladelphijos.
Naujai persiorganizavęs 

Vyčių klubas gerai veikia. 
Mat, nauja pirmininkė — E. 
S. uoliai tvarko klubą ir ma
no, kad viskas tvarkingai bus 
vedama ir klubas gražiai gy
vuos ir dar daug naujenybių 
susilauks; nariai susirenka 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

miero bažnyčios. Už jos vėlę 
užprašė šventų mišių auką: 
Tretininkai, Maldos Apašta
lavimo d-ja, Gyvojo Rožan
čiaus d-ja, Jaunkauskai Šin
kūnai, Karpai, Bagočiai, Ra- 
jauskai, Briedžiai, Butikiai, 
Juškevičienė, Staniukynas, 
Oželis, Kareiva, E. Šinkūnie
nė, K. Dryža.

Ilsėkis ramybėje.

NAUJAS SĄRAŠAS

sv.Kadangi vis daugiau 
Kazimiero parapijos jaunuo
lių išeina į kariuomenę, tai 
dabar išdalyta atspausdintos 
kortelės, kuriose bus surašo
ma visos svarbiausios žinios 
apie mūsų karius ir visi bus 
surašyti, už kuriuos visa pa
rapija meldžiasi. Pavieniai ar 
ir susidėję užprašo šventų 
mišių aukos už jų laimę ir 
pasisekimą. Tai gražus pa
protys melstis už savuosius, 
ypač už karius, ginančius sa
vo kraštą ir visą pasaulį.

BROLIŠKAS MIESTAS

ir

MIRĖ

I Tel. REgent 8434. |

I RICHMOND GROCERY CO. |
WHOLESALE GROCERS $$ ciSavininkai Lietuviai Staponavičiai §

| PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! 3
$ « 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. X

'•< K

Gegužės 19 d. mirė Pauli
na Varnienė (Mustaitienė) 
šv. Agnietės ligoninėj. Na
muose buvo aprūpinta šv. 
Sakramentais ir pasiruošusi 
mirti. Velionė buvo tik 50 su 
virš metų, gera darbininkė 
prie visų parapinių parengi
mų. Ji priklausė prie Treti
ninkių, Maldos Apaštalavimo 
ir Gyvojo Rožančiaus draugi
jų. Todėl j laidotuves susirin
ko labai daug prietelių ir pa
žįstamų. Palaidota šv. Kry-

Philadelphia skelbiamas 
skaitomas brolišku miestu, 
bet broliškumo — toli gražu 
nematyti. Čia yra įvairių 
dirbtuvių, bet labai nelygus 
uždarbis. Vieni gauna iki 60 
ir 80 dol. savaitei, o kiti dar
bininkai — tik 15 - 20 dol.

Daug lietuvių dirba cuk
raus dirbtuvėse, kur tenka 
gerokai pasivaržyti, kad už
dirbtum 25 dol. per savaitę. 
Kada bus atkreipta daugiau 
dėmesio į vargingą cukernių 
darbininkų padėtį? Daug 
jaunuomenės paliko cuker- 
nes, bet kur dėtis senesnio 
amžiaus žmonėms?

K. D.

Sielos ramume gali pagyti 
ir sunkios ydos, dargi tokios, 
kurios yra paveldėtos iš dau
gelio kartų. Foersteris.

Gražus paprotys paskirti 
atskirą dieną motinai pa
gerbti. Mes gerbiame visuo
menės veikėjus, kariuomenės 
vadus, su iškilmėmis minime 
praeityje nuveiktus darbus, 
žygius. Gerbiame ypatingai 
tuos, kurie savo darbais, sa
vo veiksmais, pasirodė vie
šumoje. Vadinasi, mes dau
giausiai gerbiame tokius 
žmones, kurie ieško trokšta 
garbės, kurie nori būti ger
biami, ir tai garbei užsitar
nauti, daro, veikia, ką tik iš
gali, ką tik išgalvoja.

Visai kas kita su motinos 
diena ir motinos pagerbimu. 
Gerbdami motiną ir ruošda
mi jai iškilmes, mes turime 
reikalo su asmenimi, kuris 
savo didelį ir atsakomingą 
darbą atlieka ne su išrokavi- 
mu, kad už tai gautų kokią 
premiją, kokį viešą pagyri
mą, o tik dėl to, kad mus my
li. Taigi, begerbdami savo 
motiną, mes jai duodame su
prasti, kad jos meilę ir jos 
pasiaukojimą pilnai įvertina
me. Už jos meilę mes atsily
giname savo dėkingumu.

Deja, ne kiekvienas gali 
savo mylimai mamytei atsi
dėkoti už gautą iš jos meilę. 
Yra daug našlaičių šiame pa
saulyje—mažų ir suaugusių. 
Jie visi šiandien su vienoda 
širdgėla mini prarastą laimę, 
gal ir atsimindami kartais, 
kad jie daug ko padarė, kas 
motinėlės jau šiaip sunkią 
naštą dar gerokai apsunkino. 
Jie dabar griaužiasi kremta
si, kad taip neapgalvotai pa
sielgė. Dabar nebepataisys 
pridarytos žalos. Teisingai 
sakoma, kad pilnai motiną į- 
vertinti galima tiktai jos ne
tekus.

Kiekvienas klausytojas ir 
kiekviena klausytoja tegul 
panagrinėja biskutį savo at
siminimų krepšely. Ar jis ga
lėtų įsivaizdinti savo gyveni
mą be savo mamytės? Kas jį 
pagimdė? Su skausmais jį į- 
vedė į šį pasaulį? Ar ne jo 
motina! Kas jį užaugino, ne
sigailėdama nei savo sveika
tos, nei gražumo, atiduoda
ma viską savo mylimam vai
keliui? Ar ne jo motina! O 
kai mes sirgom, kai liga mus 
smaugė, kai buvome tokie 
silpni, kad nė nemokėjome 
apsiversti ant kito šono, kas 
buvo dieną naktį prie ligo
nio, tik rūpindamasi mumis 
ir užmiršdama visai apie sa
ve? Ar ne mūsų motina! O 
kai mes išėjome iš namų į 
žmones, kam daugiausiai šir
dį skaudėjo? Ar ne mūsų mo
tinai?! Taip, mano mamytė, 
tamstos motinėlė, kiekvieno 
motina—tai tas asmuo, kuris 
mane, tamstą, kiekvieną la
biausiai myli, pasiryžusi sa
ve aukoti dėl savo vaikų.

Kas mes būtumėm be mūsų 
motinų? Daugelis nė nežino, 
kad jis už savo egzistenciją 
turėtų būti dėkingas savo 
mamytei. Ar jis gali žinoti, 
kiek kartų jo motina už jį 
užstojo, kai tėvas buvo ant jo 
supykęs? Jei ne tas motinos 
užtarimas, jam būtų buvę 
blogai, būtų gavęs gal net 
diržo. Leiskite man tokį at
sitikimą papasakoti, kuris 
aiškiai parodys, kaip viena 
motina savo vaiką dvasiškai 
kėlė ir kėlė, kol tas pagaliau 
iškilo aukščiau už ją. Buvo 
daug metų atgal, dar užjūry
je.Senojoj tėvynėj. Jauna 
moteriškė vaikščiojo per 
miestelį vienu laiku vedina. 
Ji ėjo sunkiais žingsniais ir 
jau kiek sulinkusi, nors dar 
buvo nesena. Bet ji buvo pa
vargusi, dirbo visą dieną, 
.mat vieno vyro uždarbio ne
užteko didelei šeimai užlai
kyti. Ji dabar ėjo namo iš 
larbo ir beeidama galvojo, ką 
paruoš vakarienei, kad visi 
būtų sotūs. Pinigų nebeturė
jo; vakar išleido paskutinius 
centus, ir iki algos išmokėji
mo dar reikėjo keletą dienų 
laukti. Jai pinigų niekada ne
užteko, ir visada buvo sko
lų. Tačiau ji nenusiminė ir 
padėjo savo vyrui uždarbiau
ti, o parėjus iš darbo namo, 
kai vyras jau buvo laisvas, 
jos pareigos dar nepasibaigė. 
Ji turėjo namus apeiti, namų 
ruoša užsiimti; reikėjo virti, 
mazgoti, skalbti, siūti, valy
ti ir t.t. Ir viską ji viena pa
darė, kadangi vaikai buvo 
dar permaži, kad galėtų pa
dėti. Taigi, tą vakarą, kai 
toji moteriškė ėjo namo, ji 
buvo užimta visokiais rūpes
čiais: kažin kaip ji atras kū
dikius? Niekada negalima ži
noti, ar neatsitiko kam ne
laimė; gal puolė ant veido ir 
susidaužė nosytę ar kas nors 
panašaus. Jai beeinant, pra
ėjo pro ją jaunas studentas 
su gražia uniforma. Jai širdį 
suskaudėjo, kai įstrigo min
tis, kad ji niekada negalės 
savo vaikų į aukštesnę ar net 
aukštąją mokyklą leisti. Ne
buvo pinigų. Be‘to, tėvas lau- 

i kė, kad vyresnieji už kelių 
metų jau galės savo jėgomis 
prisidėti prie šeimos užlaiky
mo. Ne, negali būti nė kalbos 
apie aukštesnę mokyklą.Taip 
ji galvojo. Tačiau tuo tarpu 
ir jos vaikelis pastebėjo stu
dentą ir rodė mamytei, saky
damas, kad jis ir norėtų to
kią gražią uniformą dėvėti. 
Vargais prislėgtoji mamytė 
tuo momentu padarė rezo
liuciją, kad ir šitas jos vai
kas turės eiti mokslus. Ji ne
žinojo, iš kur gaus pinigus, 
ji nė nežinojo, kiek pinigų 
reikės. Bet ji tuomet nutarė, 
kad tas jos vaikas neis į fa
brikus dirbti, jis eis mokslus. 
Dėl to ji kreipėsi su laiminga 
šypsena į vaiką ir tvirtu bal
su tarė: „Ir tu galėsi tokią 
uniformą nešioti, kai paaug
si.” Ir taip įvyko! Kaip toji 
motina padarė? Nežinia! Ste
buklas, tikras stebuklas! Mo-

tinos meilė nugalėjo visas] 
kliūtis.

Tokių atsitikimų yra bega
lės. Tokias motinas stebuklą-] 
dares rasite visur. Dėl to ir 
mes skiriame vieną dieną 
kas metai didžiausios moti-] 
nų meilės paminėjimui. Ta
čiau šiemet Motinos Diena] 
turi ypatingos, dar gilesnės 
reikšmės. Mūsų jauni žmo-| 
nės kareiviai ir jūreiviai yra 
išblaškyti per visą žemės ru-| 
tūlį, visur stovėdami tėvynės? 
sargyboj ir gindami ją nuo j 
užpuolikų. Jie randasi nuo-i 
latiniame pavojuje. Kai ku-l 
rie iš jų jau padėjo savo gy-j 
vybę ant tėvynės altoriaus, 
mirdami didvyrių mirtimi J 
Kiti per Motinos Dieną atsi
mins ir savo tolimas mamy-j 
tęs. O tuo tarpu motinos pa-] 
liktos namie meldžiasi už sa-| 
vo mylimuosius, linkėdamos’ 
jiems dvasios stiprybės ir pa-] 
sisekimo. šito karo didžiau-! 
sias herojiškumas tikrai pa-j 
rodomas namų fronte. Mūsų] 
kareivių motinos užsitarnau
ja krašto dėkingumo, nema- 
žiau kaip jų sūnūs. Jos nedė-j 
vi uniformomis, o vis dėl tol 
jos tikros karžygės.

Linden, N. J.

................... ................

k p. p. Su- 
Lsond Hill, 
; gyvenimo 
k o p. p. 
F j Chestnut 
J metų su
ks sukaktu- 

i:os apylin-

KABIAMS
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į apskrities 
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L maloniai

IŠKINKAI

š Įeit. Er- 
į-ji pakeltas 
Limas yra 

ji Jo tėvai 
Iii, N. Y. 
Jnje tamau- 
| seniai pa

lto yra, A- 
’4«- rėmė
mės žentas.

Pri
Šį sekmač 

11 vai. liet 
primicijas la 
das Nedzin 
sakys kun. I 
7 d. 11 vai. 
kun. V. Gal 
pamokslą sa 
kūnas. Ki1 
laikys primi 
tai kun. A. 
Maspetho pi 
pietus Tauti 
bažnyčios) ]

Su
Geg. 24 d. 

ras Gedvilas 
ter ir Viri 
Pranciška F 
d. susituoki 
kaitė su Al 
ir Viviana 1 
tram Van F 
d. susituok: 
lauskaite su

Novena p
Birž. 5 d. 

dės iškilmii 
šv. Antano, 
novenalės n 
9:30 vai. n 
pamokslas 
Pamokslus 
kunigai.

2
— Birž. 4

iBus vestuvės
Veikėjų J. Liudvinaičiųį 

dukrelė Violeta birželio 6 d.| 
ištekės už Alberto Butvido, siuto, reikia gero overko 
§yv. Nutley, N. J. į riti geros medžiagos ir ger

htt, kur juos surasti?
J^ite Jono Šimėno dirbti 

[ & lietuvis lietuviui gan 
ūgnaausia. Būsit paten] 
(akyla ir kils ateityje. Beit 
kini gerų ir tikrai pigių c 
pojuam patarsit eiti.
w 25 metus. Ilga praktik 

pas leidžia daryti tai, ko m 
Moria. Ateikit įsitikinti.

gyv. Nutley, N. J.
Gegužės 11 d. Violetai pa-1 

gerbti buvo surengta netikė-| 
ta „shower” pramoga, kurio-į 
je dalyvavo: ponios—J. Stul-j 
pinienė ir A. Verbienė iš Ir-1 
vington; P. Butvidienė iš j 
Nutley, J. Stanienė iš Clif-| 
wood Beach, P. Nataitienė, į 
St. Liudvinaitienė, M. Aš- j 
mantienė, Ed. Patrick, J. j 
Grumauskienė, J. Krušienė,! 
Petuskey, J. Liudvinaitienė | 
iš Linden ir panelės: El. Ver-1 
baitė iš Irvington; Nellie] 
Butvidaitė iš Nutley; Flo-| 
rence Raymond iš Brooklyn;] 
Ruth Snyder iš Newark;] 
Helen Mitchell, Martha Bu-| 
denbender, Dorris McCor- j 
mack, Margaret Slioka, Stel-1 
la Leraitis, Adele Leraitis,] 
Helen Galush ir S. Šukytė iš] 
Linden.

Gegužės 13 d. Liudvinaičiųį 
namuose Ruth Snyder suruo-1 
šė mokyklos draugių „re-j 
union” pobūvį, kuriame pa-į 
gerbta Violeta Liudvinaity- 
tė. Visos draugės linkėjo Vio-| 
lėtai gražiausio pasisekimo ] 
besiruošiant naujam, dide-| 
liam gyvenimo žygiui.

Vijurkas.

Šykštus žmogus renka tur
tą dėl to paties turto meilės,! 
dėl to, kad nori kuo daugiau-] 
šia turėti, turtas yra jam tik-, 
slas, o taupiam žmogui —: 
turtas visai nėra tikslas, bet’ 
priemonė geriems ir kilniems 
tikslams pasiekti.

M. Pečkauskaitel
* * *

Negalėdami daryti ko no
rime, turime daryti tai, ką 
galime. Tarence.;

i. 'i

S

m

t

Mūsų dirb 
Sales Roo 
parinkti i 
bužiai — 
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JONAS ŠIM 
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Union Squa 
NORINTIE, 
traukinius i 
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riais važiuol
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sisiekt telef <
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tadienį, šv. Jokūbo 
I e, Brooklyne. J. E.

io vyskupas T. Mol- 
itins 36 klierikus į 
J Jų tarpe du lietu
ti Antanas F. Paže- 
I Angelų Karalienės 
3 ir kun. Edvardas S. 
:as iš Atsimainymo 
laspethe. Philadel- 
tardinolas Dougher- 
ieštadienį įšventins 

i iš Mas- 
jin. Galčiaus primi- 
5 birželio 7 d.i___________
rIAU SUKAKČIŲ

PHILADELPHIA,^

Magikas, Geras Oį 
is Užkandžiai, Gani^TcTiay 

r kitos prašmatnybę
RAS NUO 12 VAI,

i dienomis p. p. Su-
[finos Richmond Hill, 
kliūtis. ' vedyh;mo gyvenimo 

. sukakties, o p. p.
_ Tokių atsitį; i, gyv. 19 Chestnut 

lės. Tokias utį įklyne — 35 metų su
daręs rasite rį

dėkingas savo jmes

I’IXA

:umėm be mūsų 
^elis nė nežino, 
vo egzistenciją

sukakties, o p. p

Abi poros sukaktu- 
jžymūs> šios apylin- 

jis gali žinoti, nieki diį bmenininkai.
motina už jį meilės pj^ ,usio pasisekimo ir 

zas buvo ant jo Į ^au šiemet Į-. metų!
le tas motinos tun^ypatiiigg 
Ti būtų buvę j reikšmės. Hk 
gavęs gal net j s kareiviai j
man toki at- išblaškyti fe^uz4s.man iokį at . ii. vak., Apreiškimo

šakoti, ‘“J’,je, bus L. K. Federa- 
S, kaip viena sar6yD0J Yorko anqkriticq ,iką dvasiškai užpuolikų. Ji^W YorR° apskrlties 
[ tas pagaliau I litiniame panf

už ją. Buvo ue i® JŲ jau p
1, dar užjūry- aD^
/nėj. Jauna mirdami Mni HAI KARININKAI 
kščiojo per Į ^-i Per Moh _

ACIJOS NARIAMS

iktadienį, gegužės 29

ije, bus L. K. Federa-

imas. Visi nariai ir 
veikėjai maloniai 

dalyvauti.

taiku vedina. m^s ^rsavo dienomis Įeit. Er- 
žingsniais ir |tes- 0tuo F Graunas pakeltas 
įsi, nors dariuos namie e. u- Kap. Graunas yra 
t ji buvo pa- vo mylknuosPj 

f jiems dvasios te 
sisekimo. šito b 
sias herojiškus 
rodomas namŲ

visą dieną, 
uždarbio ne- 
eimai užlai
do namo iš 
L L - - 
ei, kad visi 
ų nebeturė-

(O 11 dill U lb . ‘
galvojo, ką kareivių mote

ja krašto dėfc 
žiau kaip jų te

Jrooklyne. Jo tėvai 
Ozone Park, N. Y. 
:ijos dalinyje tarnau- 
Klimas neseniai pa- 

; eitenantu. Jis yra „A- 
I” skaitytojos - rėmė- 
'ankevičienės žentas.

bet tik jos užsimojimai jam 
kėlė baimę.

Deja, kraunprincas išaiški
no, kad čia visai kas kita. 
Telšių Pliumpis iki to išaiški
nimo sėdėjo ant tvoros ir 
žvalgėsi, bet po kraunprinco 
„aiškinimų” jis šoko į Tary
bos pusę, nes „diktatūriniai 
pasireiškimai” ir jam negar
džiai kvepia.

Taigi, viešai pareiškiu, kad 
nuo šiandien ir aš stoju į Ta
rybos rėmėjų eiles. Jei kas 
pasakys, kad Pliumpis suva- 
rijavojo, tai kaltinkit kraun- 
princą, kuris savo aiškini
mais mane nuo tvoros nustū
mė . . .

Kadangi aš tiek daug svie
to matęs, tai „Amerikos” re
daktorius pasiūlė man laiks 
nuo laiko šį tą parašyti. Aš 
tą pasiūlymą su mieliausiu 
noru priėmiau, nes čia tai 
man geriausia proga smalą 
virti, kaip tie burliokiukai 
nuo Ten Eyk Streeto, kad sa
ko. Taigi, virsiu smalą suši
lęs ir smalinsiu visus, bet y- 
patingai burliokiukus, nes 
tai yra mano, Telšių Plium
pio, amatas. Kaip angelskai 
kad sakoma „You like it or 
not, but you got to take it.”

išleis, nes kam gi kitam ta 
raudona knyga reikalinga, 
jei ne surašyti tiems, kuriuos 
Pitleris pribaigė kraujo nu
leidimu. Aš tada pilnomis 
akimis ašarų pasižiūrėjau į 
jį ir sakau „Kaput,” o jis pa
purtė galvą ir sako: „Mauči, 
J_ ff

Telšių Pliumpio 
Marnastys

„MALDŲ ŠALTINIS
TELŠIŲ PLIUMPIS 

PRISISTATO

Daugelis pageidavo malda
knygės didelėmis raidėmis. 
Tokią maldaknygę „Maldų 
Šaltinis” jau gavome. Ją iš
leido kun. Pr. J. Juškaitis, 
kurios kaina $2.50. Kreiptis: 
„Amerikos” administracijo
je, 222 So. 9th St., Brooklyn,

Maspetho Žinios

Primicijos
Šį sekmadienį, geg. 31 d., 

11 vai. lietuvių bažnyčioje 
primicijas laikys kun. Edvar
das Nedzinskas; pamokslą 
sakys kun. N. Pakalnis. Birž. 
7 d. 11 vai. primicijas laikys 
kun. V. Galčius, C.M.; jam 
pamokslą sakys kun. J. Bal
kūnas. Kitas maspethietis 
laikys primicijas Brooklyne, 
tai kun. A. Pažereckas. Abu 
Maspetho primicijantai turės 
pietus Tautinėje salėje (šalia 
bažnyčios) Maspethe.

Susituokė
Geg. 24 d. susituokė Vikto

ras Gedvilas su Vera Silves
ter ir Vincas Abojus su 
Pranciška Račelyte. Geg. 39 
d. susituoks Darata Visac- 
kaitė su Albertu Grandpre, 
ir Viviana Tulabaitė su Ber
tram Van Nostrand. Birž. 7 
d. susituoks Marijona Šid
lauskaite su Nikolu Senišinu.

Novena prie Šv. Antano
Birž. 5 d. bažnyčioje prasi

dės iškilminga novena prie 
šv. Antano. Rytais 8 vai. bus 
novenalės mišios ir vakarais 
9:30 vai. novenalės maldos, 
pamokslas ir palaiminimas. 
Pamokslus sakys vietiniai 
kunigai.

Žinutės
— Birž. 4 d. Altoriaus dr-

Albertas čižauskas, 
Apreiškimo par. CYA jauni
mo draugijos laikraščio „An
nunciator” redaktorius, ge
gužės 17 d. baigęs Manhattan 
kolegiją su pagyrimu, šiomis 
dienomis jis išvyksta į Notre 
Dame universitetą, kur jis 
gavo stipendiją mokslui tęs
ti. Geriausio pasisekimo Al
bertui !

ja turės Komunijos pusry
čius.

— Pirmos Komunijos kla
sėje yra 41 vaikutis. Priims 
birž. 14 d.

— Rožančiaus dr-jos Sek
minių balius buvo gražus ir 
pelningas. Visiems patiko 
bendras dainavimas.

— Tretininkų susirinkimas 
bus geg. 29 d., o Moterų Są
jungos kuopos birž. 2 d., šv. 
Vardo bus birž. 8 d.

Gegužės 24 d. Rožančiaus 
dr-ja surengė Sekminių va
karienę parapijos naudai. 
Atsilankė gražus būrys daly
vių. Vakarą vedė kleb. kun. 
J. Balkūnas.

Seselių pranciškiečių gra
žiai išlavinti vaikučiai išpil
dė įdomią programą. Kalbė
jo kun. J. Balkūnas ir kun. 
P. Lekešis. Bendras dalyvių 
dainavimas praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Pintinėlę laimėjo M. Kaba-

redaktorius durak.”
— Ar tai dabar pats mas-

„Amerikos 
sako, kad jį daug kas klau
sinėja, iš kur dabar atsirado koliškai šneki? 
ir kas toks tas Telšių Plium
pis. Tai vot aš pats save ir 
prisistatysiu.

Žemaičiai pliumpiu vadina 
tokį, kuris daug šneka, kaip 
aukštaičiai sako, pletkus ne
šioja. Aš Telšiuose buvau vi
sų pliumpių vadas, todėl ma
ne praminė Telšių Pliumpiu. 
Kai atėjo bolševikai, tai aš 
„per Beržyną į Berlyną” sta
čiai pas Pitlerį ir sakau, kad 
noriu būti vožnu žmogum. 
Jis mane nusivedė į tokią di
delę svetainę, kurioje nieko 
kito nebuvo, kaip tik dvi di
delės knygos — viena ruda, 
o kita — raudona kaip krau
jas. Jis tada atidarė tą rudą 
knygą ir ieško bambėdamas 
„Litauer, Litauen ... ”, bet 
po kiek laiko susiraukė ir sa
ko: „Du verfluchter švein, 
du šamait, nė vieno lietuvio 
nėra už mane ...”

Jis tada priėjo prie tos 
raudonos knygos, o mane 
tik šaltas prakaitas išpylė, 
nes pamaniau, kad kraują

šinskiene, saldainių dėžę — 
J. Klimas.

Draugijos narės ir nuošir
dūs pritarėjai suaukojo val
gius. Kun. J. Balkūnas ir dr- 
jos pirmininkė F. Kurienė 
širdingai dėkoja aukotojams, 
padavėjoms, visiems pasidar
bavusiems ir atsilankiusiem.

Alfonsas Bagočiūnas, jū
reivis, lankėsi pas savo tėve
lius kelioms valandoms, pra
eitą sekmadienį.

paskutinius uniformoms. :
)s išmokėji- jos tikros kate 
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— A, tai tik prie tos kny
gos. Mat, mes ją gavome iš 
Maskvos. Čia yra surašyti 
visi, kurie Maskolijai tarnau
ja, bet kai mes Maskolijai 
Lietuvą užrašėm, tai pasida
rėm gerais draugais, todėl 
toje knygoje surašytieji visi 
mums dabar tarnauja.

Mane tik šaltas prakaitas 
išpylė: bėgau nuo raudono 
velnio, užbėgau ant rudo, o 
Pitleris sklaido tą raudoną 
knygą bambėdamas „Litau- 
er, Litauen ... ”, tik vienu 
momentu pralinksmėjęs ir 
sako: „Litauer nach Ameri
ka.” Aš iš džiaugsmo nežino
damas ką daryti sakau: 
„Danke, danke, spasibo ta- 
varišč,” o jis palingavo gal
vą ir sako „gut, gut.” Paskui 
jis leido ir man pasižiūrėti į 
sąrašą. Nugi žiūriu: lietuviš
kų pavardžių kiek tik nori, 
vienu, parašyta Rojus, kitur 
Bimbam, trečiur Šolumskis, 
kitur vėl Prusekus ir taip 
toliau. Iš ten tiesiai nuėjom 
pas jį į valgomąjį, sukirtom 
po gerą steiką, išgėrėm po 
pusbonkį, o jis dar man pa
rašė gromatą, ant kurios bu
vo užrašyta, kiek atsimenu, 
..Ten Eyk Street.” Pagalvo
jau, kaip tik vokietis, tai lie
tuviškai ir nemoka, nes „eik” 
rašo ne tik su didele litara, 
bet dar vietoje į rašo y. Man 
tai vis tiek, nes aš supratau, 
kad ton eik pas Mr. Streetą.

Po to jis man sako „kom, 
kom,” ir nusivedė prie tokio 
didelio orlaivio. Abu atsisė
dom prie vairo, subirbė mo
toras ir mudu sau lekiam pa
debesiais. Nusilęidome Lisa
bonoje ant vieno stogo, o iš 
čia nudūmėm į uostą, kur 
stovėjo vokiškas submari- 
nas. Su jo atsisveikinau, aš 
nuėjau į submariną, o jis dar 
ranka pakėlęs man sako „bai, 
bai.” Tai taip ir išsiskyrėm.

Kadangi submarinas neva
žiavo tiesiu keliu į Ameriką, 
o vis klajojo po jūras ir lai
vus skandino, tai kelionėje 
užtrukom veik vienuolika 
mėnesiu. Prieš kelias savai
tes, vieną tamsia naktį lyjant 
submarinas priplaukė prie 
vienos kalvos netoli Bostono 
ir mane išleido. Aš pernak
vojau vienoj tuščioj silkių 
bačkoj, o jau dienai prašvi
tus leidausi į kelionę Brūkly- 
no link. Tų automobilių be
galybės lekia i abi pusi kaip 
pasiutę. Tik staigiai sustojo 
vienas prie pat manęs ir sa
ko: „Vont a raid, Mister,” 
Sakau: „Okey, tavarišč.” Tas 
pralinksmėjo ir kad sušuks iš 
džiaugsmo „Odin iz našich.” 
Tas mane vežė iki pat Brook
lyno ir dar net, parodžius

Bimba savo gazietoje po
rina: „Kodėl Bajoras nepa
skelbia pavardžių tų 30,000 
Hitleriu nužudytų lietuvių ir 
tų 120,000 sukištų į kalėji
mus, kancentracijos stovyk
las? Ar bijo nusidėti Hitle
riui?”

Pliumpis skaito tokią ži
nią ir galvoja: ko Bimba 
snaudžia ir nepaskelbia tų 
sąrašų, bene ir jis bijo nusi
dėti Hitleriui?

Tokiam slaunam mieste, 
Čikagoje, gyvena toks lietu
viškas kvislingiukas, Prūsei- 
ka pasivadinęs. Jis jau ilgus 
metus dirba „za Stalinu i ma- 
tuška Rasiju.” Besistoroda- 
mas vieną kartą nuklydo nuo 
linijos, apsitrepnino ir buvo 
pašauktas išsispaviedoti į 
Maskvą, bet jis pabūgo . . . 
Baimė jį išgelbėjo — šitas 
žemės vabalėlis dar ir šian
dien tebėra gyvas.

Bet dabar vyruką nauji 
pripotkai ištiko. Besigerinda- 
mas Maskvos burliokams, 
anais laikais jis parašė to
kią knygpalaikę, kurioje Lie
tuvos kunigaikštį Vytautą 
Didįjį išvadino mažuoju ir 
dar net išdaviku. Bet netaip 
seniai įvyko stebuklas. Mas
kvoj pakeitė liniją, Prūseikos 
giminės kvislingiukai Vytau
tą jau didvyriu vadina, o 
pats Prūseika vaikšto kaip 
žemę pardavęs. Jis mat bai
siai susirūpinęs, kad vėl ne
būtų kviečiamas į Maskvą.

Bet kuo kaltas tas Prūsei
ka, kad ta bolševikų linija 
taip vinguriuoja, juk jis irgi 
vinguriuoja kiek pajėgda
mas, bet tik tie seni vingu- 
riavimai dabar jam pradeda 
atsirūgti.

Nors Lietuvių Tautinės 
Tarybos nariai ir nepatenkin
ti Lietuvos kraunprincu, bet 
Telšių Pliumpis mano, kad 
niekas tiek Tarybai daug ne
padėjo ir nepatarnavo jos 
prestyžą keldamas, kaip tas 
kraunprincas. Jis pirštu ro
do, kad Taryba yra kokia tai 
demokratiniai nusiteikusių 
kelių srovių lietuvių Ašis, 
kuri eina už demokratinės 
Lietuvos atstatymą ir stoja 
prieš buvusius diktatūrinius 
pasireiškimus Lietuvoje. Va
dinas, anot to kraunprinco. 
jei eini su Taryba — stoji už 
demokratinę Lietuvą, o jei 
prieš ją — už Lietuvą su dik
tatūriniais pasireiškimais.

Telšių Pliumpis Tarybos 
buvimą ar nebuvimą vaizda
vosi kitaip: jam atrodė, kad 
šiuo metu pasiėmimas tokios 
rolės, kokią Taryba sau vaiz
duojasi, būtų dar per anksty
vas. Vadinas, Lietuvos pilie
čių organizacija reikalinga,

Altoriaus dr-jos metinės 
mišios bus birželio 11 d., 8 
vai. Visos narės kviečiamos 
būtinai dalyvauti. Po mišių 
bus bendri pusryčiai parapi
jos salėje. O. P.

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir ženklelių?

kirkite Šiandien!Bus vestų
Veikėjų J. !#■--------- =---- ---------- ~------------------------------~~— -

S reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
norite turėti geros mddžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

mantienė, Ei f- 
Grumauskienė, J 
Petuskey, J. U- 
iš Linden ir panefe 
baite iš Irving^ 
Butvidaitė iš Ne 
rence Raymond ii 
Ruth Snyder ii

, „Factory to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

P, kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite filtrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.į

T) amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

šykštus žmogus 
tą dėl to paties turi-' 
dėl to, kad nori kuo- 
šia turėti, turtas yri 
slas, o taupiam i* 
turtas visai nėra tit 
priemonė geriems in 
tikslams pasiekti.

M. Pe&> 
* * * 

Negalėdami daryti 
rime, turime daryti 
galime.

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21 st 
Street-Van ALst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

DIRBTUVE atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Norint su- 
sisiekt telefonu šaukit: STihveI 4-6540.

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room. Čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Dabar yra didelis 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ii' kainos dai’ mažos.

i

Brooklyno Lietuviai Graboriai

JOHN SIMEN Manufacturers of Men’s Clothes
21-10 49TII AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Šv. Jurgio Parapija
Pagerbs karių motinas

Jaunų Moterų dr-ja, nese
niai susiorganizavusi,, gra
žiai veikia. Birželio 14 d. 6 
vai. vak. parapijos salėje, 207 
York St., ji rengia karių mo
tinoms pagerbtuves. Visos 
šv. Jurgio parapijos moters, 
kurių sūnūs tarnauja kariuo
menėje, prašomos užsirašy
ti pas draugijos nares arba 
klebonijoje.

11 vai. ryte mišios bus lai
komos karių motinų intenci
ja.

Vakare bus trumpa pro
grama, kalbėtojai, užkan
džiai. Karių motinoms įžan
ga dykai, o svečiams — 75c. 
Bilietus reikia įsigyti iki bir
želio 10 d.

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Birželio 14 d. bus švenčia- laišką, nuvežė į Ten Eyk
mą „Vėliavos Diena.” Brook- 
lyniečiai jau rengiasi tin
kamai tą dieną paminėti.

Brooklyno gyventojai vi
sas tuščias žemės vietas, 
tuščius daržus, kasa ir sodi
na įvairias daržoves.

Reikalingas kambarys vie
nam vyrui gyventi, Williams- 
burgho sekcijoje. Pranešti1 
„Amerikos” administracijai, 
222 So. 9 St., Brooklyn, N. Y.

KAMBARYS

suIšnuomojamas šviesus 
visais patogumais kambarys 
— vienam vyrui gyventi, 
kreiptis: 137-32 95th Avė. 
Jamaica, N. Y. Tel. REpublic 
9-3953.

Karo Taupymo Bonai ir 
ženklai 
m as 
fašistu 
mams.

yra mūsų 
plėšikiškiems

ir japonų

atsaky- 
nacių. 
veiks

Street. Jo pavardės gerai ne
prisimenu, bet, rodos, kad tai 
buvo Fidkiušin.

Įėjęs padaviau laišką ir 
sakau, kad esu Telšių Plium
pis ir atvežiau šitą laišką nuo 
paties Pitlerio. Kad matytu
mėt, koks lermas pakilo, aš 
vos spėjau išbėgti. Prie du
rų man vienas šlavikas mirk
telėjo akį ir nusivedė į sa- 
liūną. Ten jis išaiškino, kad 
jau greit bus metai, kai jie 
pakeitė linija, po to, kai Pit- 
leris užpuolė ant Maskolijos. 
Tai tain laimingai pasibaigė, 
kad aš laisvas nuo abiejų vel
nių — nuo raudonojo ir nuo 
rudojo, čia Amerikoj sužino
jau iš burliokišku gazietų, 
kad tas biaurybė Pitleris ne 
mane vieną orlaiviais vežio
jo.

Apie savo kelione būčiau ir 
nepasakojęs, jie tie burlio- 
kiukai ant Ten Eyk Street© 
nebūtu išdavę paslapties, kad 
aš submarine atvažiavau ir 
dar kažin kokius sąrašus at
vežiau.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborhis—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Ąvenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborhis 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. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valaiitiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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D r. .John Wain k
161 No. 6th Street

SOVIETAI

$pras-

SVARBUS SUSIRINKIMAS
OtriausiųADVOKATAS

Tel.Kik100 asmenų.

VAKARIENE

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
■jiitar-

Brooklyn, N495 Grand Street,

Baltimore, Md rūmuoseNAŠLIŲ BALIUS

spriklau-25 METŲ SUKAKTIS

ten

i-

RAUDONAJAM KRYŽIUI

Montreal, Canada

RUSIJOJTAPO KATALIKU

mo-

PAVASARIO PIKNIKAS Newark, N

KRIKŠTYNOS

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

Anta-

'^iiam-

me atitin-
Sekmadieniais Specialus Pietus

gijoje),
PRIVERS DIRBTI

gu-

KAMBARIAI

su

? lietuvių

^vos pi-

Telephone
EV 7 - 1670

iaitetas 
mi20,- 

60,000

pii, nes 
čitoapy-

Visi tie Amerikos piliečiai, 
kurie kokiu nors būdu nusi
žengs karinės prievolės įsta
tymui, galės būti baudžiami 
ir pilietybės atėmimu.

17 d., 
salėje

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

.Vytis ir 
riirodys

įeitas 
įnkos"

AMERIKOS LIETU 

ŪKŲ VISUOMET 

KULTŪRINIO GI 

S AV AITRA J

EINA KAS PENE

496 Grand St., Brooklyn, 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven,

;o abiejų rūšių 
tai — karštutii 
Tai ir komuniste

Pasirodo, 
tams, nežiūrint 
nesunku daug 
bendrą kalbą . .

.85
1.25
3.00

13.00

PERGALĖS ŠOKIAI

3 dieno- 
sb žmo-
33 nuo 
MoL Pa

čiame
(įtari-

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N.

,4stylie- 
^kny- 
:?li3 pri- 
i Alsi-

Cbicagoje leis 
nian American "V 
rastis daugiau n 
steigėjas - redak 
zas Poška šaul 
riuomenę, o k 
riaus nesurasta.

Šis laikrašti: 
laiku buvo, labi 
maniai redagu 
puikiai tarnavę 
kam reikalui. I 
tikrai pasiges š

Redaktoriui 
me geriausio pi 
riuomenėje.

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

Šioje savaitėje 
jimus Rusijos fr< 
pranešimų nei : 
nei iš rusų. Ir ru; 
čiai paskelbė lain 
vo mūšį.

Rusai aiškina, 
lo Timošenkos ti 
ne Charkovą ūži 
dėlių puolimu s 
kiečių veržimus 
Kaukazo kryptir 
buvę pasiekta.

Vokiečiai aišk 
sams nepavykę s 
įsitvirtinimų Ch: 
te, kad apie 200,i 
tekę nelaisvėn ..

Londone gaut 
mas, kad Rusijos 
stą sėkmingai p; 
laivų, atvežusių 
kalingų ginklų ir 
rinės medžiagos 
nys buvo kelis k 
tas vokiečių lėk 
marinų, bet prie 
nuskandinti tik ; 
laivus.

tfyVy- 
išreiškė, 
galėjusi

Katedroje vyskupas sutei
kė šimtams atsivertėlių Su
tvirtinimo Sakramentą. Mū
sų bažnyčios paruoštų 
buvo 31 atsivertėlis.

New Yorko valstybės 
kesčių komisijonierius Mark 
Graves gegužės 16 d. Albany, 
N. Y., priėmė katalikų tiky
bą.

šlavimą 
j naiki- 
.'kalbėti

šią suve
da, kaip 
ziatąat-

Tel. EVergreen 7 - 6868 |
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta Į

: gavimu, 
hipbūtų 

‘litavo s 
išnirki- 
še. Deja, 

jo- 
: ^šalpos

Wbės.
• • • I

Vaisiams virti cukraus 
kortos bus duodamos apskri
čių „boards” raštinėse iki 
liepos 1 d. kiekvieną dieną

daug 
Ilgai 
įstei-

65 - 23 GRAND AVE1 W 
Maspeth, N. Y. ^okra- 

^vos pi- 
'^Uetuvii 

iišsto-

Parapijos mokykloje 
rengtas knygynas. Džiaugia
si seserys ir vaikučiai. Būtų 
gera, kad ir nemokiniai gau
tų pasiskaityti. J. K.

Mortgages Loaned and Bo šJaUSOmy-

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS
(100% PURE HONEY)

paaukojo p. B. Vitienė i .Addison 
d mazes-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

Skaityk ir Platiųk lai ^ion.
„Ameriką.” _

Brooklyno Lietuviai Gydytojai 
—
Tel. EVergreen 8 - 9229 |

VALANDOS:
8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare | 

šventadieniais susitarus !

Maistui
Vaistams 
Sveikatai &!

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. Jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ 1’ALOCIIIS į 
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki!
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT1

■ HKar-
HAvemeyer 8 - 025

R A L PH K R U C įj J3^8 
į w vado-

FOTOGRAFE '*

PHILADELPHIA LAUKIA MŪSŲ
s-

Kaskart vis didesni suvar
žymai daromi visiems norin
tiems toliau ar arčiau nuke
liauti. Ateityje bus jau nebe
galima autobusų gauti ir 
ekskursijoms. Šį sekmadie
nį dar yra puiki proga nuva
žiuoti gražiu autobusu į Phi- 
ladelphiją, kur Mikolaičio 
parke — Eddington, Pa. į- 
vyks smagus „Amerikos” 
piknikas.

Kelionė bus linksma ir įdo
mi. Autobusas išeis šį sekma
dienį, gegužės 31 d., 8 vai. 
ryte nuo „Amerikos” patal
pų, 222 So. 9th St., Brooklyn. 
Visi važiuojantieji prašomi 
būti punktualūs, nevėluoti. 
Svarbu anksčiau būti Phila- 
delphijoje, kur įvairios įdo
mybės lauks visų.

Važiuojantieji gaus užkan
džių; draugiškoje nuotaikoje 
bus malonu keliauti, gražio
mis apylinkėmis pasigėrėti, 
lietuviškas daineles sudai
nuoti. Kelionė į abi pusi kaš
tuos tik $2.50. Kas dar neuž
sakė sau vietos, dar gali tai 
padaryti telefononuojant 
STagg 2-2133 ar tiesiog „A- 
merikos” įstaigoje. Philadel- 
phijoje turėsime puikios pro
gos susipažinti su nuošir
džiais vietos lietuviais ir 
smagiai laiką praleisti. Drau
ge važiuojąs Brooklyno ma- 
gikas Račiūnas jau turi pa
ruošęs visokių naujų šposų ir 
gudrybių, kurios tik magi- 
kams yra žinomos.

Tai bus puiki proga gra
žiai laiką praleisti, nes vėliau 
bus nebegalima autobusų to
kioms kelionėms samdyti. 
Blogas oras, lietus ar tamsūs 
debesys tos kelionės nesu
trukdys — autobusas vistiek 
visus veš tuo pačiu keliu Phi- 
ladelphijos link. Kas važiuos 
— nesigailės.

Iki pasimatymo šio sekma
dienio ryte 8 vai. prie „Ame
rikos” patalpų!

Philadelphijos lietuviai jau 
pilnai pasiruošę sutikti visus.

New Yorko arkivyskupijos 
60 kunigu tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje kapelio
nais.

Brooklyno vyskupijoje šio
mis dienomis 12 kunigų mini 
25 metų kunigystėje sukaktį.

Angelij Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, geg. 31 d., 
mūsų bažnyčioje bus didelės 
iškilmės. 11 vai. ryte kun. 
Antanas Pažereckas, Sim. ir 
Ant. Pažereckų, par. veikėjų 
sūnus, laikys pirmąsias iškil
mingas šv. Mišias. Jam mi
šiose patarnaus vietos klebo
nas kun. J. Aleksiūnas arki
diakonu, kun. T. Chase dia
konu ir kun. Pr. Raugalas — 
subdiakonu. Kun. K. Žvirblis, 
dominikonas, pasakys pa
mokslą. Po mišių jaunasis 
kunigas suteiks palaiminimą.

Šį sekmadienį 12:15 vai. 
mišios bus tuoj aus po palai
minimo, apie 12:30 vai.

Moterų S-gos 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 1 d., 8 
vai. vak., par. salėje. Po susi
rinkimo bus užkandžiai. Vi- ■ 
sos narės prašomos dalyvau
ti.

Kuopa nuoširdžiai sveiki
na K. ir Kaz. Dumblius, su
laukusius vedybinio gyveni
mo 35 metų sukakties. K. 
Dumblienė yra darbšti są- 
jungietė, ilgus metus buvusi 
kuopos pirmininkė Ilgiausiu 
metų, šviesiausios laimės n 
Dumbliams! Rast,

Praeitą sekmadienį, geg. 
24 d., Apreiškimo par. choras 
suruošė šaunią puotą savo 
ilgamečiui iždininkui Al 
šiškai, išbuvusiam chore 25 
metus pagerbti.

Susirinkę nariai ir keletas 
svečių nuoširdžiai sveikino 
celebrantą, išbuvusį taip il
gai chore; paprastai nariai 
mainosi dažnai ir ne visi gali 
taip ilgai išbūti.

Programą pradėjo kun. B. 
Kruzas, sukalbėdamas maldą 
ir perduodamas širdingus 
linkėjimus nuo kleb. kun. N. i 
Pakalnio, negalėjusio kartu 
dalyvauti, kun. A. Petrausko 
ir savo linkėdamas Al. šiškai 
dar ilgai chore darbuotis, o 
kitiems nariams pasekti jo 
pavyzdžiu, kiek galima.

Vakarą vedė P. Ivanaus
kas, veiklusis choristas ir 
choro vicepirm., vėliau pa
vesdamas tą pareigą stud. V. 
Čepaičiui, atvykusiam net iš 
St. Louis, Mo., kur jis lanko 
medicinos mokyklą. Sveiki
nimo kalbeles pasakė: Ig. 
Bujokas, D. J. Averka (per-

Nepravažiuokit pro

GEORGE’S LIGHTHOUSE
RESTAURANT
G. J. JOKŪBAITIS, Savininkas

STEIKAI IR KARBONADAI — MUSŲ SPECIALYBĖ

Didelis pasirinkimas įvairiausių gėrimų
Parkas piknikams ir išvažiavimams—Rezervuokit dabar

TIK 40 MYLIŲ NUO NEW YORKO

Tel.: Commack 1472

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

J ĖS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENŪ IR SŪNŪS

davė sveikinimą nuo „Ameri
kos” ir red. J. B. Laučkos), 
J. Stulgaitytė, J. Jankienė, 
Justas Jankus, choro pirm. 
H. Vensevičius, A. Samulio- 
nis.

Meninę dalį išpildė L. Juo
dytė, G. Vitaitytė ir T. šiš- 
ka (sukaktuvininko sūnelis, 
paskambinęs pianu). Visas 
choras ir dalyviai sudainavo 
keletą smagių lietuviškų dai
nelių.

Pabaigoje kalbėjo p. šiš- 
kienė ir pats Al. šiška, nuo
širdžiai dėkodamas choro na
riams už jam suruoštas pa- 
gerbtuves, kurių jis nesitikė
jęs. Kaipo seniausias narys, 
davė keletą gražių patarimų 
jaunesniems nariams.

Po skaniai pagamintos va
karienės, visi dar ilgai links
minosi jaukiai suruoštoje 
choro pramogoje. Dalyvavo 
apie

Gegužės 23 d. kun. Juozas 
Bogušas paskirtas New Yor
ko lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos vikaru. Tad New Yor
ko lietuviai gali nepaprastai 
džiaugtis — ne tik turi kle
boną lietuvį (kun. Jurgį Gu- 
rinską), bet ir vikarą gavo 
lietuvį kunigą.

Kun. Juozas Bogušas atvy
ko Amerikon 1939 m. vasarą 
su verslininkų ekskursija. Jį 
buvo pasikvietęs kun. B. 
Gauronskas, Waterburio vi
karas. Karui užėjus nebega
lėjo grįžti į Lietuvį, kur jis 
buvo Palangos gimnazijos 
kapelionu.

Kun. J. Bogušas daugiau
sia gyveno New Yorke ir lan
kė Fordham universitetą. 
Netrukus tikimės galėsią jį 
pasveikinti kaip naują Dak
tarą.

Savo artimam bendradar
biui, „Amerika” linki labai 
gražaus pasisekimo naujose 
pareigose.

NAUJA PARODA

Nuo gegužės 25 d. iki bir
želio 6 d. Vendome Art Gal
leries patalpose, 23 W. 56 St., 
New Yorke, penki dailinin
kai turi suruošę savo paveik
slų parodą. Šitoje parodoje 
vienuolika paveikslų turi iš
stačius! ir dailininkė Natalie 
Jasiukynaitė.

Lietuviai meno mėgėjai 
prašomi aplankyti šią gražią 
parodą ir pamatyti lietuvai
tės dailininkės paveikslus.

Sekmadienį, gegužės 
Apreiškimo parapijos 
įvyko Moterų S-gos 29 kuo
pos vakarienė, kuria pagerb
tos Mot. S-gos New Yorko ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimo delegatės.

Vakarienėje dalvvavo gau
sus būrys sąjungiečiu ir vieš
nių per 100. Ji pradėta mal
da, kurią sukalbėjo kun. A. 
Petrauskas. Programą išpil
dė V. Tamkiūtė ir J. Rokienė, 
sudainuodamos kelias nuo
taikingas daineles; M. Vizba- 
rienė padeklamavo pora eilė
raščiu, F. Masiulytė pasakė 
monologą.

Vakaro vedėja buvo 29 kp. 
pirm. M. Šertvytienė. Kalbas 
pasakė kun. A. Petrauskas, 
P. Montvila, K. Dobrovolskis, 
D. Averka, K. Garšvienė, E. 
Vaitekūpienė, U. Mikulskie
nė, M. Brangaitienė, I. Avi- 
žonienė, S. Subatienė, O. Dra- 
gunaitienė, Klimienė, Jad- 
zinskienė, EI. Bartkevičiūtė 
ir daug kitų-, vietinių ir iš ki
tų kolonijų. Visos pabrėžė 
pasitenkinimą sąjungiečiu 
darbais, linkėjo ir ateityje

j nenuilstamai darbuotis Ame
rikos ir Lietuvos naudai.

Entuziastiškai buvo priim
tas M. šertvytienės praneši
mas, kad Mot. S-gos Centras 
jau pirko karo bonų už 10,- 
000 dolerių ir dar rengiasi 
pirkti daugiau.

Visi vakarienės patiekalai 
buvo labai skoningi, paruošti 
gabių sąjungiečiu šeiminin
kių. Atsilankiusieji buvo pil
nai patenkinti vakariene, ku
ri praėjo labai gražioje, 
draugiškoje nuotaikoje.

Garbė sąjungietėms už jų 
nuveiktus didelius darbus iš
eivių lietuvių tarpe, už jų de
damas pastangas ir toliau 
dirbti savo pasirinktiesiems 
idealams.

Gegužės 20 d. Moterų S- 
gos 29 kuopa turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Iš apskri
ties suvažiavimo atstovių pa
gerbimo vakarienės praneši
mo pasirodė, kad vakarienė 
puikiai pavvko. Kuopa dėkin
ga V. Tamkiūtei ir J. Rokie
nei už programos išpildvmą.

Motinos dienoj sąjungietės 
ėjo bendrai prie šv. Komuni
jos ir ryte turėjo bendrus 
pusryčius. Narės labai skait
lingai dalyvavo. Pusryčiams 
paruošti daug pasidarbavo: 
M. Kivvtienė, J. Terebeizienė, 
J. Gražienė, M. Bendžiuvienė.

Kuopa padidėjo narėmis. 
Dvi sugrįžo, (E. Macienė, M. 
Maceniutė) ; naujos narės E. 
Štreimikienė, A. Peskaitienė, 
A. Ambrozaitienė, M. Banai
tienė.

Narės nutarė savo mezgi
niais ir siuviniais pagelbėti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Visos narės rengiasi da
lyvauti laimėjimų pramogo
je, kuri įvyks birželio 12 d., 
penktadienį, šv. Jurgio par. 
salėje. Visas pelnas skiria
mas A. Raudonajam Kryžiui.

Koresp.

Šv. Jurgio draugijos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 3 d., piliečių klubo 
salėje, 280 Union Avė.

Susirinkimas labai svar
bus. Jame bus renkama pusė 
valdybos. Taipgi bus praneš
ta ir pasitarta apie didžiulį 
New Yorko paradą birželio 
13 d., kuriame ir lietuviai da
lyvaus.

Visi nariai kviečiami būti
nai dalyvauti.

J. Ambrozaitis,
pirmininkas.

Gegužės 23 d. iš Brooklyno 
į Kearny buvo autobusu eks
kursija, kuri vyko į Kearny 
našlių balių. Autobusu važia
vo 68 asmens. Ekskursijai 
vadovavo šv. Monikos dr-jos 
pirm. EI. Vaitekūnienė.

Balius gražiai pasisekė. 
Buvo atvykusių iš Newarko 
ir visos apylinkės. Brookly- 
niečiai dėkoja Kearny naš- 
liams-ėms, ypač Viščiūnienei 
ir Degučiui už gražų priėmi
mą ir malonias vaišes.

Dalyvavęs.

Per Sekmines gamta atro
dė labai gražiai — visur ža
lumynai. Dievo malonių ieš
koję žmones džiugiai artinosi 
prie grotelių, kur gaivino sa
vo širdis Šv. Dvasia.

Apreiškimo CYA gegužės 
29 d., penktadieni, ruošia di
džiulius ..Pergalės Šokius”, 
kurių pelnas skiriamas CYA 
narių karių dovanoms.

Kadangi šokiai yra Memo
rial šventės išvakarėse, tiki
masi labai gražaus pasiseki
mo. Bilietai tik po 45c.

Pranešame, kad Dariaus- 
Girėno paminklo piknike pa
sižadėjo dalyvauti kun. Jo
nas Balkūnas, Maspetho lie
tuvių kelbonas ir Brooklyno 
Civilinės Apsaugos atstovas. 
Bus ir daugiau įdomumų. 
Programa prasidės lygiai 6 
vai. vak.

Piknikas bus gegužės 30 d., 
Decoration Dienoje, Klas
čius Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspethe. 
Pradžia 2 vai. p. p. Įžanga 40 
centų su taksais.

Visus nuoširdžiai kviečia- 
atsilankyti.

Komitetas

Įvairių laimėjimų vakaras 
bus penktadienį, birželio 12 
d., šv. Jurgio parapijos salė
je, 207 York St., Brooklyne. 
Kiekvienas laimėtojas gaus 
gražias dovanas. Skanūs už- 
užkandžiai nemokamai.

Šią linksmą pramogą rengia 
Moterų Sąjungos N. Y. ir N. 
J. apskritis. Visi kviečiami 
nepamiršti birželio 12 d. ir 
skaitlingai dalyvauti, nes vi
sas pelnas skiriamas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga tik 40 centų.

Sekmadienį, gegužės 24 d., 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
pakrikštytas Aleksandros ir 
Juozo Rudaičių sūnus, vardu 
Kenneth - Juozapas. Krikšto 
tėvais buvo Adelė Rudaitienė 
ir J. Pilkauskas.

Krikštynų pokylis buvo tė
velių namuose. „Amerikos” 
skaitytoja A. Rudaitienė 
džiaugiasi savo anūku.

Nuo gegužės 22 d. pradėtas 
mažinimas susisiekimo auto
busais tarp Washington© ir 
New Yorko. Pirmenybė duo
dama kariuomenės reika
lams.

New Yorko valstybės 
bernatorius Lehman pasirašė 
įstatymą, kuriuo visi dirban
čio amžiaus ir galintieji dirb
ti, valstybės ar miestų pašai
pu (relief) gavėjai, turės pa
skirtą darbą dirbti ar nuo pa
šalpos atsisakyti. Be to, to
kiems pašalpos gavėjams bus 
duodama proga pasimokyti 
kokio amato mokyklose, kur 
bus mokoma dykai.

PAVASARIO IŠKILMINGAS

Kaunų

30, 1912

Išnuomojamas šviesus, 
visais patogumais kamba
rys (vyrui), gražioje vieto
je. (Jamaica traukiniu — 
Crescent St. ar Elderts Lane 
stotis). Kreiptis: nuo 4 vai. 
p. p. (pirmas aukštas).

214 Elderts Lane 
Brooklyn, N. Y.

Moterų sekcija, uoliai besi
darbuodama R. Kryžiui, ne
pamiršta ir savo tautinių rei
kalų. Jos pirmosios susirūpi
no aplankyti dovanomis mū
sų lietuvius karius, kurie ko
voja už Britanijos ir Sąjun
gininkų pergalę, kartu ir už 
Lietuvos išlaisvinimą iš bet 
kokių okupantų.

Lėšoms sukelti, balandžio 
26 d. per R. K. vakarienę bu
vo išleista loterijos būdu du

„praisai.” Pirmąjį paa 
darbšti sekcijos narė p, 
leikienė iš Cote St. Pa 
tai puikų rankdarbį: j 
stą staltiesę ir komot 
takelius valgomajam ks 
riui. Tai žymi auka, m 
koto jai p. Rušleikienei 
labai daug darbo įdėti : 
ko sugaišta. Antrą d 
1 ’ J x ”■■■ "
le Emard — labai grai 
dabrinę vazą, šiuo laim dias atsi- 
sukelta 30 dol. 75c. Bi 
platino: M. Vilimienė 
E.), Stankienė, M. Mid 
nė ir kitos.

Garbė Jums, mielosii 
sės, kurios savo pasia 
mu ir aukomis skleidžia 
timo meilės spindulius

Moterų Susirinkim
Š. m. gegužės 31 d., s 

dienį, tuoj po pamaldų 
salėje, įvyks Kan. Liet, 
bos Moterų Labdarybė 
cijos susirinkimas.

Kviečiama visas nai jk Sosto 
simpatikes atsilankyti įį [^0 
reikalinga aptarti daug 
bių reikalų. K

Maskva. — „N. 
korespondento Ra 
pranešimu, J.AA 
riaus padėjėjo Su 
les gegužės 30 d. 
kalbai Maskvos s 
kia didelės reikšu 
ypač daug rašo a] 
Jungtinių Tautų 
saugumo organizj 

Čia vis pabrėš 
Sovietų Rusijos 
sugrąžinti soviet 
Lietuvos, Latvijos 
respublikas, kaip 
Moldaviją, Baltgu 
rainą. Šiuo metu ; 
jungoje veikianč: 
„sovietinių respi 
riausybės,” kuri: 
pripažįsta, kaip 
stovybes.”

Sovietų valdži: 
kad bolševikų įsi 
Pabaltijo respubli 
relijoje gali apsai 
gradą iš vakarų i

Sovietų Rusijc 
apie Pabaltijo re 
teitį po pergalės i 
ti nenori, nes 
raudonosios arm 
desperatiškai ko 
Vokietiją, tiki, k: 
ji vėliava vėl 1 
Vilniuje, Kaune, 
Taline.”

Suomija ir Run 
siančios grąžinti 
teritorijas kurias 
mė nuo praeitų n 
mėnesio.”

Lenkijos atžvi 
nas esąs pasižadi 
statymą stiprios,

Gamtos 
Saldumynas 

5- Sveikatai

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai .......................$
5 svarai ..........................................
Galionas ........................................
5 Galionai .................................

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir 

„Amerikos” Administracijoj 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI

---------  • -•Pedera-
L. Vyčių 29 kuopa n Lietuvai 

nupirkti jau antrą $10 
tės karo boną.

Pavasario šokiai p 
pavyko. Atsilankiusių j 
buvo kariai M. Bartn 
Alb. Ponelis (mūsų vyč: 
Fr. Šiužąs iš Chicagos, 
dabar yra Newarke. |

Mūsų kuopos nariai i 
kiai vedasi. Gegužės 3 
sivedė Jozefina Drack į 
Jurgis Mažeika. Birželi 
vytis Alb. Butvilas aj 
su Viola Liudvinaite is 
den, birželio 13 d. Juozą 
kša su Alice KazalaiU 
Kearny. Kuopa visiems .7?^

Laivynan išvyksta I 
nas Kavanas, armijon - , 
tie jus Bartninkas.

Ruošiamės apskritie 
nikui, kurs bus birželių 
P a t r y 1 o w’s Grove, ' 
worth, N. J. Bilietai po 5°hpa- 

<sPivo- 
^mgpiū-

^dami 
su-

‘ jam

JOSEPH VASTUN1 ^ails0'
REAL ESTATE TNSURA1 s

and LIFE INSURANC1

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Išnuomojamas didelis kam
barys, tinkamas vienam as
meniui — vyrui bei moterei. 
Arti patogių susisiekimo 

Pradžia 2 vai. p.p., priemonių. Platesnių infor
macijų kreipkitės į: „Ameri 
kos” Administraciją, 222 So 
9th St., Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.
Orkestras

Dariaus ir Girėno Pagerbimui 
Devynių Metų Sukakties Skridimo iš New Yorko j

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS-MA Y
KLASHUS - CLINTON PARKE 

Betts ir Maspeth Avenues
Šokiams Gros JOE THOMAS-TAMAŠAUSKO

PROGRAMOJE: Kalbos, muzika, sportas, lenktynės, šokių kontestai, 
laimėtojams dovanos ir daug kitų įvairenybių.

Įžanga — 40 centų • ® o ]
VISAS PELNAS — PAMINKLO STATYMUI

PRAMOGA RUOŠIA: Paminklo Fondas ir keletos draugijų Bendras Komitetas 
VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y
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