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gyvename tokiais laikais, 
[ kasdien išgirstame vis 
įjas ir naujas žinias, dau- 
[ui netikėtas, visiškai ne
itas. Skaudžiai pergyve- 
oe kelių valstybių žuvi- 
[ per šimtmečius sukurtų 
Įnių sunaikinimą. Bet bir- 
h 15-17 dienų įvykiai lie-
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te.
ižmirškime, kad Anta- 
Įmetona nėra atsistaty- 
į Pagal veikusią Lie- 
| konstituciją, jis tebė- 
cialus Lietuvos respub- 
brezidentas. Nežinome 
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ttarptautinių santykių
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tuviams reikėtų būti 
atsargiais visų šmeiži- 
^vilgiu. štai, svetimai 
įbei ištikimi „laisvie- 
pkelbia, kad buvęs Lie- 
Iministeris plirmininkas 
|s „patvirtį'no faktą, 
gi Latvijos yaldžia pa

Laisva Nepriklausoma Lietuva Bus A t s teigta
Birželio 15 d. Lietuvos ir lietuvių tautos istorijoje į- 

rašyta tamsiausiomis raidėmis.
Birželio 15 d. Lietuva neteko politinio nepriklausomu

mo. Svetima valdžia įsakė ir nurodė, kas Lietuvai turi 
vadovauti. Atlėkęs komisaras iš Maskvos parinko atitin
kamus žmones ir per juos valdys Lietuvą ir kreips jos 
gyventojų gyvenimą sau patinkama linkme per nežino
mą ateities laikotarpį.

Giliai jaučiame, kad šiuo metu Lietuvos lietuvių vi
sos viltys nukreiptos į pasaulio lietuvius. Amerikiečiai 
lietuviai, turime pajusti, kad jų plakančios širdys, skaus
mais ir pasiryžimais išvagoti, veidai dabar atkreipti į mus, 
nes mes gausiausia išeivijos dalis. Lietuviai amerikiečiai, 
turime laisviausias rankas, laisviausias sąlygas vėl dirbti 
ir kovoti, kad viena seniausių pasaulyje tautų išliktų gy
va. Tai mūsų pareiga.

Kol kas iš Lietuvos skelbiama, kad komisarų suda
ryta vyriausybė dirbsianti Lietuvai, bet kas gali tikėti, 
kad Rusijos imperializmo užmačios rytoj ar poryt 
įsakys dabartiniems „vyriausybės” nariams pasirašyti 
tuvių tautos žiaurų saužudystės dekretą? Jei jie to 
padarys, komisarai lengvai suras kitus asmenis, o 
bartiniai patikėtiniai bus sulikviduoti.

Kas mums, išeivijos lietuviams, veiktina?

Šiandie negali būti jokio pasitenkinimo tais įvykiais, 
kurie užgulė Lietuvą, nes jie didelė pradžia mūsų tautos 
istorijoje skaudžiausių dienų. Turime drąsiai pramatyti 
•tamsiausias valandas ir būti joms pasiruošusiais. Svar
biausia, nepamesti galvos.

Turime nepasiduoti svetimos, imperialistinės valsty
bės reikalams tarnavusiems, lietuviškumą pardavusiems 
agentams, kurie dabar visu įnirtimu šauks, kad Lietuvai 
atėjo laimės ir saugumo dienos. Tie svetimai valstybei 
seniai tarnavę ir tarnaują agentai neprivalo rasti lietu
vių visuomenėje jokio pritarimo. Vidujinis priešas yra 
daug kartų pavojingesnis už išorinį, aiškiai svetimą, tad 
pažinkime jį.

Šiandie dar sunku apčiuopiamai ir tuojau pasakyti, 
kaip gelbėsime savo tautos ateitį. Visa tai išsiaiškins pa
mažu ir netrukus. Mums aišku, kad turės susidaryti ^’ie
na jėga, kuri vadovaus tautai. Tai jėgai turės atstovauti 
rinktiniausių tautos asmenų grupė su pripažinta vadovybe 
priešakyje. Nesvarbu, iš kur ta vadovaujanti jėga iškils— 
iš katalikų, liberalų ar socialistų—bet ji turės būti visų 
pripažinta. Iš jos turės plaukti nurodymai visai tautai, 
kas veiktina, kaip elgtinasi tautiniuose darbuose.

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo ir lie
tuvių tautos gyvybės išlaikymo judėjimas turės išsilieti, 
kaip galingojo vandenyno bangos, pasiekdamas kiekvieną 
lietuvį, nežiūrint kur jis gyventų. O dabar, kol prasidės 
programinė veikla, kol susidarys vieninga vadovaujanti 
jėga, turime iš širdies pasisakyti kiekvienas švenčiausiu 
įsitikinimu:

Lietuvių tauta gyvens!
Laisva ir nepriklausoma Lietuva bus atsteigta!

ne- 
lie- 
ne- 
da-

Generolas Kazys Skučas, bu
vęs Lietuvos vidaus reikalų 
ministeris, kurį Sovietų Ru
sijos valdžia pareikalavo nu
bausti už jokio pagrindo ne
turinčius apkaltinimus. Gen. 
Skučas dabar suimtas ir jo 
likimas neaiškus.

Lietuva Pateko Sov. Rusijos Okupacijon
NAUJOS VYRIAUSYBĖS 

PRANEŠIMAS

Birželio 19 d. Lietuvos te
legramų agentūra „Elta” 
atsiuntė tokio turinio tele
gramą:

Kaunas, birželio 18 d. Su
sidariusi nauja vyriausybė 
šiandien atliko eilę konkre
čių darbų, susijusių su val
džios perėmimu ir davė išti- 
kimymės konstitucijai iškil
mingą pasižadėjimą. Minis
teris pirmininkas Paleckis, 
pagal konstituciją, parėmė 
Respublikos Prezidento pa
reigas. Vyriausybė greitu 
laiku paskelbs deklaraciją. 
Sovietų kariuomenės ir Lie
tuvos kariuomenės santykiai 
draugiški, sklandus. Lietu
voje gyvenimas ramus. Visi 
dirba savo kasdieninius dar
bus.

Prancūzai Priversti Pasiduoti
Paryžius. —Ministerio pir

mininko Reynaud vyriausy
bė birželio 16 d. atsistatydi
no ir naujos vyriausybės 
priešakyje pakviestas mar
šalas Petain, 'ttiūžiojo karo 
dalyvis, vadovavęs nvbšiams 
prie Verduno. Jis jau 84 
tų amžiaus.

Birželio 17 d. Petain 
skelbė prancūzų tautai
radiją labai tragišką prane
šimą, kuriame jis pasakė, 
kad Prancūzija nebegali ka
riauti prieš Vokietiją ir kad 
jis pasiūlęs Vokietijos vado
vybei sustabdyti kovas ir

me-

pa
per

DIDINAMAS LAIVYNAS

karinę sutartį su Latvija ir 
Estonija prieš Sovietus”.

Tokio kaltinimo nepaskel
bė nei pats Molotovas. To ne
parašė nei Rusijai dirbą ru
siški ir angliški laikraščiai. 
Tačiau tokį kaltinimą sufa
brikavo save lietuviais vadi
ną parsidavėliai svetimai 
valstybei.

Čia pat tenka pasakyti, 
kad šiomis dienomis sveti
mai tautai ir valstybei tar
naujančių buvusių lietuvių 
pats vadas savo spaudoje 
paskelbė jau pakartotą kalti
nimą ir mūsų laikraščiui— 
„Amerikai”. Tas lietuvišku
mo ir sąžinės atsisakęs žmo
gus skelbia, kad „Amerika” 
turėjo iš Kauno instrukcijas 
kurstyti amerikiečius lietu
vius prieš Sovietų Rusiją! 
Tai šlykštus melas ir mes jį 
ramiausia sąžine grąžiname 
jo gamintojams. Dabar visai 
žinosime, su kokios dorovės 
žmonėmis tenka išeivijoje 
susitikti.

LIETUVOJE PALEISTI
POLITINIAI KALINIAI

Kaunas. — Birželio 19 d., 
J. Paleckio įsakymu, atida
ryti kalėjimai ir iš jų pa
leista 600 politinių kalinių. 
Seimas paleistas ir paskelb
ta, kad bus pravesti nauji 
rinkimai. „Lietuvos Aido” 
redakcijos štabas visiškai 
atleistas. Tai 3 žygiai nau
jos tvarkos Lietuvoje.

Kiek žinoma, Lietuvos ka
lėjimuose negalėjo būti 600 
politinių kalinių. Čia maty
ti turima dėmesyje koncen
tracijos stovyklos, į kurias 
paprastai siunčiami įvairūs 
triukšmadariai, v i e š o s i os 
rimties ardytojai, nenuora- 
Lietuvos gyvenimas, tai vei
kiai pamatysime.

Washington. — Admirolas 
Harold R. Stark kreipėsi į 
atstovų rūmų laivyno komi
siją, kuriai nurodė, kad būti
nai reikalinga paskirti ketu
ris bilijonus dolerių laivyno 
plėtimo ir didinimo reika
lams. Pagal šią padidintą 
programą norima aprūpinti 
didžiausiais ir moderniau
siais laivais Atlanto ir Ra
miojo vandenynus. Pagal 
naują programą Jungtinės 
Amerikos Valstybės 1946 
metais turėtų didžiausią pa
saulyje karo laivyną.

paprašęs garbingos taikos. 
Tą pačią dieną Hitleris pa
kvietė Mussolinį pasitarti.

Mussolini ir Hitleris susi
tiko birželio 18 d. Miunchene 
ir turėjo 4 valandų pasikal
bėjimą, kurio metu nustaty
tos Prancūzijai sąlygos. Tos 
sąlygos praneštos Prancūzi
jos naujam ministeriui pir
mininkui per Ispanijos pa
siuntinį, bet, rašant šiuos 
žodžius, jos dar nebuvo vie
šai paskelbtos.

Taikos pasirašymas turė
jo įvykti Paryžiuje arba 
Versalėje, kur po didžiojo 
karo Prancūzija ir Anglija 
privertė Vokietiją pasirašyti 
taikos sutartį. Manoma, kad 
Vokietijos reikalavimai 
Prancūzijai labai žiaurūs, 
kaip rodo pranešimai iš Ro
mos ir Madrido. Pranešta, 
kad Prancūzija turės būti 
užimta vokiečių ir italų ka
riuomenių iki karo su Ang
lija užbaigos, iš Prancūzijos 
atimamos turtingos koloni
jos Afrikoje ir Azijoje, 
Prancūzijos didžiulis laivy
nas atimamas Vokietijos ir 
Italijos nuosavybėn.

Paskutinės žinios sako, 
kad taikos sutartis turėjo 
būti pasirašyta Madride.

Masinis Lietuvių Susirinkimas

SIŪLOMAS KARINIS 
LAVINIMAS

Gegužės 18 d. Kaune įvy
ko Darbo Rūmų atidarymas. 
Jame dalyvavo prezidentas 
A. Smetona ir daug kitų 
aukštų pareigųnų. Rūmus 

1' 1 .un. Mieleška.

nuoširdžiai kviečia

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė, kad 
greitai jis nusiųs kongresui 
siūlymą įvesti šioje šalyje 
privalomą jaunuomenės ka
rini lavinimą, kuriam būtų 
pašaukiami vaikinai ir mer
ginos.

Ryšium su paskutiniais įvykiais Lietuvoje, Brooklyno 
lietuvių laikraščiai šaukia masinį lietuvių susirinkimą šį 
penktadienį, birželio 21 d., 8 vai. vak., Klasčiaus. salėje, 
Maspeth ir Betts Ave., Maspethe.

Šiame masiniame susirinkime bus išaiškinta naujau
si įvykiai Lietuvoje, jų reikšmė, viso pasaulio lietuvių par
eigos. Atsilankyti į šį masinį susirinkimą—kiekvieno lie
tuvio pareiga. Daug apie jį čia nerašome, nes žinome, kad 
kiekvienas lietuvis supras ir atliks savo pareigą.

Kam rūpi Lietuva, jos laisvas ir nepriklausomas gyve
nimas; kam rūpi lietuvių tautos gyvybė ir jos ateitis— 
kviečiamas ir raginamas atsilankyti.

Lietuvi, kurs gyveni New Yorko artimose apylinkėse, 
žinok:

Birželio 21 d., penktadienį, 8 vai. vak., Klasčiaus sa
lėje, Maspethe (Klashus Clinton Rali) įvyksta masinis lie
tuvių susirinkimas. Jį šaukia lietuviški laikraščiai. Vi
siems lietuvianis laisvas įėjimas.

šį pranešimą, pasakyki visiems savo pa- 
iiekvienas tebūna šauklys, garsiai skelbiąs

Perskaitęs! 
žįstamiems. K 
apie šį susirinkamą.

Sovietų kaltinimai
Gegužės 25 d. Sovietų Ru

sijos komisarų tarybos pir
mininkas ir užsienių reika
lų komisaras Molotovas įtei
kė Lietuvos atstovui dr. Nat
kevičiui pareiškimą, kuriame 
Lietuvos vyriausybė kaltina
ma dėl kelių Sov. Rusijos į- 
gūlų karių pagrobimų Lietu
voje. Pareiškime reikalau
ta išaiškinti „nusikaltėlius”, 
surasti kelis dingusius ka
rius ir užkirsti kelią, kad pa
našios provokacijos ateityje 
nepasikartotų.

Lietuvos atstovas pareiš
kimą tuojau perdavė Lietu
vos vyriausybei, kuri ėmėsi 
žygių aiškinti, ar Sovietų 
kaltinimai turi bent kokio 
pagrindo. Iš savo pusės Lie
tuvos vyriausybė paskyrė 
kelių asmenų komisiją Sovie
tų Rusijos priekaištams iš
tirti. Sovietai tuo nepasiten
kino ir iškvietė ministerį pir
mininką Merkį į Maskvą. 
Merkys Maskvoje turėjo ke
lis pasitarimus su Molotovu 
ir keliais kitais pareigūnais. 
Pasikalbėjimai įgavo plates
nio pobūdžio ir ministeris 
pirmininkas Merkys pakvie
tė į Maskvą užsienių reikalų 
ministerį Juozą Urbšį, kurs 
atvyko birželio 10 d. Savai
tės viduryje Merkys sugrįžo, 
o Urbšys pasiliko Maskvoje. 
Dar birželio 14 d. iš Kauno 
atsiųsta telegrama, kurioje 
pranešta, kad Merkys grįžo 
iš Maskvos patenkintas pa
sitarimais ir tikįs, kad kilę 
nesusipratimai bus taikiai 
išspręsti.

Birželio 15 d. ankstų rytą 
mus pasiekė visai kitokios 
žinios ...

Molotovo ultimatumas
Birželio 14 d. naktį Molo

tovas įteikė Maskvoje buvu
siam Lietuvos užsienių rei
kalų ministeriui Juozui Urb
šiui Sovietų Rusijos vyriau
sybės vardu tokį ultimatu
mą:

1. Vidaus reikalų ministe
ris K. Skučas ir valstybės 
saugumo departamento di
rektorius Aug. Povilaitis tu
ri būti nubausti, kaip tiesio
giniai atsakingi už provoka
cinius veiksmus prieš Sov. 
Rusijos įgulas Lietuvoje.

2. Lietuvoje turi būti su
daryta nauja vyriausybė, ku
ri norėtų ir sugebėtų pildyti 
Sov. Rusijos-Lietuvos tarpu
savio pagalbos sutartį ir su
draustų sutarties priešus.

3. Tuojau turi būti suteik
ta teisė Sovietų Rusijos ka
riuomenei laisvas perėjimas 
i Lietuvos teritoriją, kur ji 
būtų pastatyta svarbiuosiuo
se centruose ir pakankamo 
dydžio, kad būtų užtikrintas 
sutarties vykdymas.

Raštikio paskyrimas
Šie reikalavimai turėjo bū

ti patenkinti iki birželio 15 
d. 10 vai. ryto. Urbšys rei
kalavimą tuojau perdavė sa
vo vyriausybei į Kauną, iš 
kur susilaukta teigiamo at
sakymo. Birželio 15 d. 9 
vai. rytą Urbšys pranešė 
Molotovui, kad Lietuvos vy
riausybė priėmė ultimatumą 
ir atsistatydino Prezidentas 
Antanas Smetona atsistaty
dinimą priėmė ir naują vy
riausybe sudaryti pavedė ge
nerolui Stasiui Raštikiui, bet

Sovietų Rusijos vyriausybė 
pranešė, kad gen. Raštikio 
asmuo jiems nepriimtinas, 
todėl su jo sudaryta vyriau
sybe ji nebendradarbiausian
ti. Toks Sovietų pareiški
mas, aišku, galutinai parodė, 
kad Sovietų Rusija visiškai 
atsisakė savo duoto 1939 m. 
spalių 10 d. sutaryje žodžio 
—nesikišti į Lietuvos vidaus 
politinę santvarką.

Prezidentas Antanas Sme
tona, negalėdamas pats pa
rinkti ministeriu pirmininku 
tokio asmens, kurs būtų nau
dingas Lietuvai, pasišalino 
iš Lietuvos, išvykdamas su 
keliais asmenimis į Vokieti
ją, kur jis, kaip praneša kai 
kurie šaltiniai, buvo inter
nuotas Karaliaučiuje ir ap
gyvendintas viename viešbu
tyje.

Lietuvos okupacija
Šeštadienį, birželio 15 d., 

per pietus per Lietuvos pa
sienį pasklido Sovietų Rusi
jos kariuomenė įvairiais sa
vo daliniais. Per kelias va
landas užimti Kaunas, Pane
vėžys, Šiauliai ir Raseiniai. 
Vėliau daugiau kariuomenės 
atvyko į Vilnių ir į kitus 
miestus. Kaune prie visų 
valstybės įstaigų rūmų iš- _ 
statyti tankai. Pranešama^'37 
kad į Lietuvą Sovietai at
siuntė per 2,000 tankų, ku
rių daugiausia pastatyta Vo
kietijos pasienyje.

Prezidentui Smetonai išvy
kus iš Lietuvos, vyriausybės 
padėtis, teisėtumo atžvilgiu, 
liko labai neaiški. Pagal vei
kusią konstituciją, jei prezi
dentas miršta ar atsistaty
dina, jo pareigas eina minis
teris pirmininkas. Bet pre
zidentas Smetona neatsista
tydino. Prezidentui išvykus 
atostogų ar sveikatos patai
syti į užsienį, jo pareigas 
laikinai eina ministeris pir
mininkas. Buvo paskelbta, 
kad A. Merkys ėjo preziden
to pareigas birželio 16 d., bet 
jis jau buvo atsistatydinęs 
ministeris pirmininkas.

Žinoma, visa tai formalu
mo klausimas, bet faktinai 
padėtis buvo tokia. Birželio 
15 d. vakarą iš Maskvos į' 
Lietuvą atskrido Sovietų Ru
sijos užsienių reikalų vice- 
komisaras Dekazanov su bu
vusiu pasiuntiniu Pozdniako- 
vu paskirti Lietuvai naują 
vyriausybę. Birželio 16 d. 
Merkys kalbėjo per radiją 
tautai, kviesdamas ramiai 
užsilaikyti.

Nauja vyriausybė
Birželio 17 d., pirmadienį, 

paskelbta, kad Lietuvai pa
skirta tokia vyriausybė:

Ministeris pirmininkas — 
Justas Paleckis; ministerio 
pirmininko pavaduotojas, už
sienio reikalų ministeris ir 
einąs švietimo ministerio pa
reigas—prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius ; krašto apsau
gos ministeris ir kariuome
nės vadas—gen. V. Vitkaus
kas; finansų ministeris ir ei^a.s 
nąs susisiekimo ministerį' 
pareigas — Ernestas Galyonįo_ 
nauskas; teisingumo JejoKan- 
teris—Povilas Pakark 
mes ūkio ministeris 
vidaus reikalų min-'ike. skaityk, 
reigas—Matas "^so? Gal ir la
katas minis'1 drbu?
jas Kogar(gus daugiau)
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Šalin nusiminę dūsavimai skaudas;
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudati neraudus, 
Nors spaudžia nelaimės—vargai /
Netaip mūsų bočiai—didvyriai 'kariavo, 
Kad, gindami brangiąją Lietuvį, savo, 
Jų ėjo į kovą pulkai.

JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.

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

Vieningas Lietuvių Pasiryžimas

Kam trokšti pradengti tą uždangą juodą, 
Kur slepia kelius ateities!
Juk Dievas teisingas! Jis valdo ir duoda 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio,—šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktis jam visur be vilties.

Iš Tėvų Žemės

il-
17

Džiugu, kad lietuviškoji 
■' spauda vieningai pasisako 
apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje. Čia ir norime pa
duoti ištraukas iš kelių laik
raščių.

„Draugas” birželio 17 d. 
ilgame straipsnyje paskelbė:

„Mūsų pareiga, šventa pa
reiga visų geros valios lietu
vių, pamiršti savo asmeni
nius nesutikimus ir sukurti 
mūsų tautos meilės tokią 
kaitrią liepsną, kad joje su
degtų visi mūsų sroviniai 
skirtumai ir mūsų tautos iš
gamos. šiandie mes turime 
pabusti ir susijungti stip
riausiais plieno grandiniais, 
kurių kiekviena grandis būtų 
nuoširdus, o ne kosmopoliti
niu komunizmo raugu persi
gėręs, lietuvis”.

------ o------
Socialistų „Naujienos” 

game straipsnyje birželio 
d. tarp kitko taip parašė:

„Per 20 metų sovietų val
džia veidmainingai kalbėjo 
apie savo „draugingumą” 
Lietuvai. Bet visą laiką ji 
tykojo progos Lietuvą pra
ryti. Juk kam, jei ne šitam 
tikslui, Maskva po pereitojo 
pasaulio karo buvo pasiun
tusi Angarietį ir Kapsuką su 
Raudonąja armija Lietuvą 
okupuoti? Kam ji laikė 
Minske ir Maskvoje „Lietu
vos komunistų partijos” ko
mitetą, kuris visą laiką darė 
sąmokslus prieš Lietuvos ne
priklausomybę? Stalinas ne
va grąžino Lietuvai Vilnių, 
bet dabar pagrobė visą Lie
tuvą”.

Apie Maskvos sudarytą 
Lietuvai vyriausybę „Nau
jienos” birželio 18 d. taip pa
rašė:

„Jeigu Lietuva būtų pasi- 
skyrusi tokią vyriausybę lai
svu noru, tai nieko prieš tai 
nebūtų galima pasakyti. Bet,

deja, ji yra svetimos inter
vencijos vaisius. Kuomet 
svetima valstybė kišasi į 
krašto vidaus reikalus, tai 
kas gali užtikrinti, kad tas 
kraštas rytoj dar iš viso tu
rės savo valdžią?”

Kitame straipsnyje „Nau
jienos” kviečia lietuvius 
amerikiečius dirbti, nenulei
sti rankų ir kovoti, kad Lie
tuva vėl susilauktų savaran
kaus, laisvo, nepriklausomo 
gyvenimo.

------- o-------
„Darbininkas” rašo:
„Sunku mums įsivaizduoti, 

kaip Lietuvos žmonės rea
guoja į sovietų žygį. Kad iš 
jų širdies neapkenčia, neten
ka abejoti. Piktumo ir pa
giežos bus perpilnai, bet rei
kia tikėtis, kad šaltas lietu
vių kraujas paims viršų. Sa
vo ryžtingumą ir ištvermę 
lietuviai sutaupys patoges
niam momentui”.

------ o------
„Vienybė” birželio 19 d. 

jautriai rašė:
„Momentas yra rimtas. 

Maskva jau pastatė Lietuvo
je savo marionečių valdžią, 
kuriai įsakymus duoda Mas
kvos komisarai. Iš tokios ar 
kitokios rusų paskirtos val
džios Lietuvoje 
me nieko gero 
ne lietuviams ir 
tarnauja, bet
Kremliaus i m p e r ialistams. 
Lietuva, pririšta prie vergi
jos stulpo, šaukiasi mūsų pa
galbos. Lietuvos žmonės 
laukia mūsų balso! Mes nie
kuomet nesutikome ir nesu
tiksime, kad svetima letena 
slėgtų Lietuvą ir jos žmones, 
kad Lietuva vėl neštų sve
timą jungą. Mes turime sklei
sti ir nešti obalsį: Laisva, 
nepriklausoma Lietuva. Po 
tuo obalsiu turi stovėti, turi 
burtis visa lietuvių tauta!”

Mes vienas į vieną sustosim į kovą,
Kaip milžinas amžių baisus,
O meilė tėvynės tebus mums vadovu
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosimės ir eisim, kur šaukia tėvynė!
Mylėsime, broliai, ką proseniai gynė!

Juozas Urbšys buvęs Lietu
vis užsienių reikalų ministe- 
ris, kuriam birželio 14 d. 
naktį Molotovas įteikė ulti
matumą.

—Dalis Nemune plaukio
jančių garlaivių turėjo nelie
tuviškus vardus. Dabar vi
sų vardai atlietuvinti.

—Švietimo min-ja ruošiasi 
pradžios mokykloms nupirk
ti radijo aparatus.

—Grupė lietuvių pramo
ninkų Ukmergėje rengiasi 
atidaryti medvilnės audinių 
fabriką su 600,000 litų kapi
talu,

—Nuo gegužės 24 iki bir
želio 4 d. Vilniuje buvo sura
šomi visi vaikai nuo 7 iki 14 
metų, kurie turės lankyti 
pradžios mokyklas.

—Būsimam Širvintų - Uk
mergės plentui žemės darbai 
pradėti ir pilnu tempu varo
mi toliau, šiemet bus pasta
tyti reikalingi tiltai ir už-

: baigti visi žemės darbai.
—Vilniuje Neryje darbi

ninkai ištraukė Adomo Bor- 
kevičiaus lavoną. Spėjama, 
kad jis pats nusiskandino, 
nes kiek anksčiau prie upės 
kranto rasti jo drabužiai ir 
išgertas butelis degtinės.

VYRIAUSYBĖS SĄSTATAS

mes negali- 
tikėtis, nes 
ne Lietuvai 
Maskvos

Rusijos Kaltinimai Lietuvai
Molotovas savo ultimatu

me, įteiktame Lietuvos vy
riausybei per užsienių reika
lų ministerį Urbšį, nurodė 
tokius kaltinimus Lietuvai:

1. Lietuvos pareigūnai per 
paskutinius kelis mėnesius 
pagrobė kelis rusų karius iš 
Sovietų Rusijos įgulų, juos 
kankino ir mėgino išgauti 
karines paslaptis.

2. Lietuvos vyriausybė su
ėmė ir deportavo į koncen
tracijos stovyklas savo pilie
čius, kurie dirbdavo prie So
vietų Rusijos įgulų.

3. Sudariusi savitarpio 
saugumo sutartį su Sovie
tais, Lietuva slaptai su Lat
vija ir Estija sudarė karinę 
sąjungą, kurią Sovietų vy
riausybė laiko nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą.

4. 1940 m. vasario mėnesį 
įsteigtas Baltijos valstybių 
žurnalas „Revue Baltique”, 
spausdinamas anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis.

Kokio gi pagrindo turi šie 
kaltinimai ?

’okiu tikslu Lietuvos pa- 
-ai galėjo pagrobti ei- 
Ujsų karius ir mėginti 
Ojų žinių apie rusų 

k tankų paslap- 
“■'kio įrodymo, 

BI"įLsų karys

būtų buvęs pagrobtas, ne
kalbant jau apie pastangas 
ieškoti kokių tai karinių pa
slapčių. Juokingiausia, kad 
visa kaltė sumetama vidaus 
reikalų ministeriui generolui 
K. Skučui. Tai žmogus, ku
ris per keleris metus buvo 
Lietuvos karo atstovu Mask
voje, tad jam labai gerai ži
nomas Sovietų Rusijos ka
riuomenės pajėgumas, jos 
ginklų rūšys. Tai žmogus,' 
kuris žino, ką reiškia patek
ti į Sovietų nemalonę. Visa 
tai žinodamas, kaip jis galė
jo išdrįsti įsakyti bet ko
kiam tarnautojui „pagrobti” 
rusų karius?

Valstybės saugumo depar
tamento direktorius Aug. 
Povilaitis ilgai stovėjo de
partamento priešakyje. Ne
siginčysime, kad jis turėjo 
gerai išvystytą saugumo po
licijos tinklą, tad jam nega
lėjo būti jokio reikalo pa
grobti ir kankinti paprastus 
rusų karius.

Antras kaltinimas — dėl 
siuntimo į koncentracijos 
stovyklas. Sovietų Rusija 
sutartyje buvo pasižadėjusi 
nesikišti į Lietuvos vidaus 
santvarkos reikalus. Jei prie 
Sovietų Rusijos karių sto
vyklų galėjo pasitaikyti to-

Z .L'A S-" 1 ? \

kių darbininkų, Lietuvos pi
liečių, kurie drumstė Lietu
vos vidaus gyvenimą, kurie 
niekino viešąją tvarką, ne
jau Lietuvos vyriausybė tu
rėjo tylėti ir leisti tamsiems 
gaivalams dirbti pražūtingą 
darbą?

Trečias kaltinimas—Lietu
va sudarė slaptą karinę su 
Latvija ir Estija sąjungą, 
kuri esanti nepaprastai pa
vojinga Sovietų Rusijos sau
gumui. Tai nerimčiausias 
kaltinimas, kokį tik galima 
girdėti. Latvijos telegramų 
agentūra jau viešai pareiškė, 
kad Latvija ir Estija turi 
karinę sąjungą nuo 1923 me
tų, bet Lietuva prie šios są
jungos niekada neprisidėjo.

Ketvirtas kaltinimas—Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ka
riuomenių štabai slaptai 
bendradarbiavo ir leistas 
Rusijai priešingas žurnalas 
(anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis). Ir šis kaltinimas 
neturi jokio pagrindo. Lie
tuvos ir jos kaimynų kariuo
menių štabų slaptas bendra
darbiavimas negalėjo būti į- 
manomas, kai visose trijose 
valstybėse stovėjo tiek pat 
kariuomenės, kiek ir pačių 
valstybių savos kariuome
nės. Tiesa, žurnalas „Revue 
Baltique” leistas. Jo išėjo 
tik vienas numeris ir jame 
suteikiama svetimomis kal
bomis naudingų informacijų 
apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kultūrinį ir ekonomi
nį gyvenimą. Jame nėra nei 
krislelio propagandos prieš 
Sovietų Rusiją.

Taigi, nei vienas kaltini
mas neišlaiko jokios kriti
kos. Čia paminėtina, kad 
„New York Times” dienraš
tis šiuos kaltinimus pava
dino grynai vaikiškais. Į vi
sus šiuos kaltinimus geriau
siai atsako Krilovo pasakė
čia apie vilką ir ėriuką.

Kalbant apie Skučą ir apie 
Povilaitį, čia tenka paduoti 
šie įdomus faktai: gen. Sku
čas praeitos savaitės vidury
je atsistatydino, o Aug. Po
vilaitis buvo atleistas iš pa
reigi}, stengiantis prisitaiky
ti prie Sovietų reikalavimų. 
Pasitraukę iš pareigų abu 
išvyko į užsienį. Tada dar 
nebuvo ultimatumo. Ten juos 
pasiekė žinia, kad Sovietų 
valdžia reikalauja jų nubau
dimo; Skučas ir Povilaitis 
grįžo į Lietuvą ir pasidavė 
suimami. Jie visai nebran
gino savo gyvybes, kad tik 
Tėvynei Lietuvai būtų ge
riau. Jie tai padarė, nes jų 
sąžinė rami. Jie negrobė, 
nei nevertė savo tarnautojų 
grobti ir kankinti Sovietų 
kareivius. Skučo ir Povilai
čio likimas, galima spėti, bus 
ar jau yra labai liūdnas, bet 
jie amžinai pasiliks lietuvių 
tautai pavyzdžiu, kad Lietu
va turėjo žmonių, kurie sa
vo gyvybę aukojo Tėvynės 
ir jos gyventojų gerovei.

VILKAS IR ĖRIUKAS

Stipriam visada silpnas 
yr kaltas; to daug duoda 
mums istorija pavyzdžių; bet 
mes istorijos nerašom. Už
teks šiuo tarpu paklausius, 
ką pasakėčia apie tai sako.

Buvo karšta diena. Ėriu
kas ištroškęs nubėgo į upelį 
atsigerti, ir kaip tyčia, tuo 
laiku ten vilkas sukinėjos.

Pamatęs ėriuką, padrykt 
prie jo ir jau aplinkui suka 
—praryti nori; bet, norėda
mas pasirodyti teisingas, 
taip jam rėkia:

—Kaip tu išdrįsai, neprau
staburni, savo murzinu snu
kiu drumsti man čia vande
nį? Tokiam biaurybei aš ga
lą padaryt turiu.

—Tik nepyk be reikalo, 
šviesybe, ir prieš smerkda
mas išklausyk mane: nuo ta
vęs, šviesybe, mane šimtas 
žingsnių skyrė, ir todėl nie
ku būdu negalėjau sudrumsti 
tau vandens, juo labiau, kad 
aš ir pavanuėniui nuo tavęs, 
šviesybe, stovėjau.

—Vadinas, aš meluoju? 
Tu čia mane melaginsi, biau- 
rybe!... Be to, atsimenu, tu, 
vyruti, užpernai čia man į 
akis išdrįsai šokti, ėmei lo- 
joti, išplūdai: to, vyruti, aš 
tau nedovanosiu.

—Ką šneki, šviesybe, man 
metų dar nėra,— sako jam 
ėriukas.

—Tad brolis tavo buvo tas 
akiplėša.

—Brolių aš neturiu,— vėl 
teisinas ėriukas.

—Tad brolėnas ar dėdė ir, 
žodžiu sakant, kas nors iš 
jūsų giminės. Jūs patys, jū
sų šunes, jūsų piemens, jūs 
visi man pikta linkit ir, kur 
galėdami, visada kenkiat; už 
jų sunkiąsias nuodėmes tu 
man dabar atsakysi.

—Šviesybe, kuo aš čia kal
tas!— dar maldavo ėriukas.

—Tylėk, varle, klausyk, ką 
aš sakau! Nusibodo man ta
vęs klausyti. Nė laiko netu
riu su tavim dabar šnekėti 
apie tas kaltybes! Jau ir tuo 
esi kaltas, jog alkanas esu.

Tai pasakęs vilkas, pagrie
bęs į dantis ėriuką, pietums 
nusinešė į girią.

VYSKUPAS P. BŪČYS 
IŠVYKSTA ROMON

New York. — Tėvų mari
jonų generolas, J. E. vys
kupas Petras Būčys, birželio 
27 d. išvyksta į Romą, kur 
yra tėvų marijonų vyriausia 
būstinė.

Vyskupas Būčys keliaus 
„Excambion” laivu iš Jersey 
City, N. J. Šią savaitę jis 
buvo apsistojęs Elizabethe 
pas kun. J. Simonaitį.

—A lytaus gimnazijos 
moksleiviai pasižadėjo išlai
kyti pas save per vasaros 
atostogas \po vieną vilnietį 
moksleivį.

—Marijampolės c u k r aus 
fabrikas šia vasarą pirks 
400 tonų durpių.

Senovės
<5 buvau, 6-7 metų 
Jai mano tėveliai nu- 
gane vieną penktadie- 
jilią mugę. Šį tą par- 
; prisipirkę reikiamų 
, grįžtam namo. Su tė- 
įsėdėjau vežimo gale, 
wje vidžias porai ark-

Apie dabartinius ministe- 
rius, kuriuos Maskvos komi
sarai Lietuvai paskyrė, ne
daug turima žinių.

Justas Paleckis—žurnalis
tas, leidęs geltonosios spau
dos laikraščius, niekada jo
kių atsakingų pareigų val
stybėje nėjęs (išskyrus kelis 
mėnesius „Eltoje”); niekada 
nepasižymėjo aiškiu nusista
tymu; didesnę dalį savo am
žiaus praleidęs Latvijoje, 
kur buvo socialdemokratų 
spaudos bendradarbis. Per
nai rudenį už neleistą de
monstraciją Kauno gatvėse 
buvo ištremtas į koncentra
cijos stovyklą, iš kur netru
kus paleistas.

V. Krėvė-Mickevičius—ru
sų literatūros profesorius, 
dalyvavęs Sovietų Rusijos 
kultūrai pažinti draugijoje, 
savo vaikus leidęs į nelie
tuviškas gimnazijas.

Povilas Pakarklis — dar 
jaunas asmuo, prokuroro pa
dėjėjas, gimnazijoje buvęs 
ateitininkas, vėliau karštas 
tautininkas, o paskutiniu lai
ku neslėpė didelių simpatijų 
Sovietų Rusijai, kurioje ne
seniai yra lankęsis.

Matas Mickis—lietuvių vi
suomenei nežinomas asmuo, 
niekur tautiniame judėjime 
nepasireiškęs.

Levi j as Koganas—plaučių 
ligų gydytojas, žydas, ku
riam dabar sukurta nauja 
ministerija. Neseniai iš Lie
tuvos atvykęs vienas patiki
mas asmuo nurodo, kad dr. 
Koganas yra apie 40 metų 
amžiaus, Sov. Rusijos kul
tūrai pažinti dr-jos narys, 
dažnas Sovietų Rusijos Kau
ne atstovybės svečias, ne
kartą lankęsis Maskvoje; jis 
būsiąs faktinas ministerių 
valdytojas ir Sovietų komi
sarų tarpininkas. Kaip gy
dytojas, buvęs didelis bran
gininkas ir nepaisęs netur
tingųjų.

Gen. Vitkauskas—trumpą 
laiką buvęs kariuomenės va
das, kai generolas Raštikis 
pasitraukė. Jo ir Ern. Gal
vanausko dalyvavimas komi
sarų pastatytoje vyriausybė
je labai neaiškus ir paslap
tingas. Arba jie turėjo pa
siaukoti, ar buvo priversti, 
ar dar kas nors nežinomo 
slepiasi ryšium su jų pasky
rimu—netrukus pamatysime.

SOVIETAI JAU BIJO 
VOKIETIJOS

Visur ieškoma atsakymo į 
klausimą, kodėl Sovietų Ru
sija taip skubiai ir tokiu ne
garbingu neteisingo apkalti
nimo „uždanga lu” užėmė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Iš 
visur plaukia viena nuomo
nė: Sovietų Rusijos vyriau
sybė nusigando Vokietijos 
taip skubių ir stambių laimė
jimų Prancūzijoje. Maskvos 
komisarai niekada netikėję, 
kad Hitlerio laimėjimai bus 
tokie greiti. Jie neapskai
čiavo, kad karo linkmė taip 
greitai kryptų Vokietijos

naudai. Kadangi Lietuva tu
ri bendras, sienas su Rytų 
Prūsija, tai į čia Sovietai 
pirmiausia šiomis dienomis 
ir atsiuntė nepaprastai dide
lį kiekį savo kariuomenės. 
Kai kurie korespondentai 
praneša, kad Lietuvoje So
vietai jau yra atsiuntę apie 
milijoną kareivių. Vokieti
jos- Lietuvos pasienyje rusai 
esą išstatę apie 2,000 tankų.

Galima įsivaizduoti, kokia 
padėtis dabar Lietuvoje, kai 
tiek daug rusų kariuomenės 
atvyko. Pranešama, kad 
Kaune ir kituose miestuose 
rekvizuota daugybė namų, 
kuriuose patalpinami rusų 
kareiviai. Nežinia, koks li
kimas Lietuvos kariuomenės 
iki šiol turėtų savo kareivi
nių—gal jos turėjo būti už
leistos rusams.

Latvijos ir Estijos mies
tuose ir svarbesnėse vietose 
irgi jau rusai. Ir ten žmo
nių toks pat likimas, kaip 
Lietuvoje. Rygoje buvę ir 
riaušių, tik iš įvairių prane
šimų negalima susidaryti 
tikro vaizdo, kas tas riaušes 
sukėlė. Vieni pranešimai sa
ko, kad Rygos gyventojai 
pasipriešinę valdžios nusilei
dimui, o kiti, kad Latvijos 
komunistai norėję pašalinti 
savo valstybės policiją. Vie
na aišku, kad žymus skaičius 
žmonių žuvo tose riaušėse. 
Paskutinės ir patikimos ži
nios sako, kad riaušes sukė
lė Latvijos komunistai, ku
riuos numalšino latvių poli
cija.

„New York Times” kores
pondentas Tolišius iš Stock
holm© praneša, kad Švediją 
pasiekė žinios apie didelę pa- 
niką-baimę Maskvoje ryšium 
su Vokietijos paskutiniais 
laimėjima i s. Prisimenama, 
kad Hitleris savo programi
niame veikale „Mein Kampf” 
reikalavo sunaikinti Prancū
ziją ir tada turėti laisvas 
rankas vokiečių tautai plės
tis kitoje Europos dalyje— 
Rusijoje. Kadangi Hitleris 
iki šiol savo programą vykdo 
iki visiško tikslumo, tad 
Maskvoje jau susirūpinta ir 
desperatiškai veržiamasi į- 
sistiprinti Pabaltijo žemėse, 
kur gali įvykti pirmieji Ru
sijos ir Vokietijos mūšiai.

Birželio 19 d. pranešimai 
iš Vokietijos sako, kad Rytų 
Prūsijoje pradėtas didesnis 
vokiečių kariuomenės judė
jimas, ir kad Lietuvos pa
sienyje vokiečiai turį sutrau
kę apie pusę milijono karių. 
Vokietija su Rusija turi la
bai ilgą bendrą sieną, kuri 
susidarė pasidalinus buvusią 
Lenkiją, tad Sovietams men
kas nusiraminimas, jei jie ir 
suskubs kariniai įsitvirtinti 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti

joje.

—Praeitais metais Du 
gius aplankė daugiau 1 
10,000 ekskursantų ir tu 
tų. Manoma, kad šiemet 
bingius aplankys žymiai ( 
giau svečių.

—Švenčionėliuose d af^rnas vardu Band- 
mas remontas Lietuvos “ *y’
ko skyriaus patalpoms, 
talpa išnuomota metams, 
sekančiais metais žada 
tytis nuosavus namus. i

—Statomoje Marijamp 
apskrities ligoninėje šit 
bus atlikti šie darbai; u 
tas išorinis namo tinklas 
dažytas rūmų vidus ir a 
ti kiti smulkesni darbai.

—V i 1 n i u je, Justinu 
dvare duobėje rastas ne; 
mos, 2 metų amžiaus 
gaitės lavonas su sm 
žymėmis.

—Seredžiuje nors šit $ ir girtauti buvo 
daugelis prekių branges 
ir jų sunku gauti, bet ap jžmonės daugiau ger- 
kėje gana gyvai vyksta 
tyba.

—Atbėgėlių susilauki 
Zapyškis, bet visi žydi 
buv. Lenkijos, kurie su 
tiniai žydais nesugyvenį^’J sį^įies, 

—Krosnos apylinkės ,■ —
ninkai išnykusius po žii 
kviečių plotus ištisai a 
daugiausia miežiais.

—Ties Andrioniš" 
Anykščių vai., per L 
sios upę nutarta past 
gelžbetoninis tiltas, 
kaštuos ^apie 20,000 litųfįjų būrį? „Ax i.J

—Biržulio 9 d. Kelme tau ten eiti ? 
vyko iškilmingas gimna žmonės; guzą 
atidarymas, kuriame da 3?ero dar pritvatins 
vo daug aukštų sveči ^paleis”—įspėja tė- 
Kauno ir didelė minia ? Mė prideda: „ne- 
niU- • m, gali dar užmuš-

—Gegužės mėn. pabajj tu Dievo”. Vyras 
įvyko Telšių apskr. mo 
jų suvažiavimas. Dalyvi 
vo per 200 asmenų. Iš 
no atsilankė departan 
direktorius Kviklys, ref į? į besimušančių jų 
tas Sluoksnaitis.

—Teisingumo minif
įsakymu nuo birželio i 
panaikintos tardytojų 1 
nės šiuose miestuose: E malonią bylą nuva- 
6, Jurbarke 1, Ukmergl 
Alytuje 2 Utenoje 2, 
čionėliuose, Zarasuose 
šiadoryse, po vieną.

—Vilniuje yra 6 vaTstįdarbą 
nes gimnazijos, kuriosj j buvai meldžia. 
kosi 2,757 mokiniai. S ; 
baigiamuosius e g z a m 
laikė 221 moksleivis. į 

—Per paskutinius 
nerius metus Birštone 
sarvietėje gydėsi 1 
žmonės.

—Raudonasis Kryžil 
vo ligoninėje Vilniuje 
nizuoja gailestingųjų s 
dviejų metų kursus, ; 
prasidės rudenį.

—A p s k a i čiuojama 
praėjusios žiemos šalči 
so j e Lietuvoje sunaikii 
nuošimčių kriaušių, 75 
vyšnių, slyvų ir 68 
obelių.

—T i k s 1 i ai apskaii 
dabartinį Lietuvos plot 
sirodė, kad jis užima ’ 
kv. km.

—Šakių apylinkės ū
kai nusiskundžia, kad d kūnas nepa- 
lyje vietų iššalo žiemk 
ir kad gyvuliams trūks 
šaro. 4 t. - ------ o— —

—Lietuvos - Sov. R Rūgins, kurie panė- 
pasienyje pagauti trys! kurpusį ežį, ir rei- 
kai gimnazistai, bandę ^rpymo.
bėgti” į Palestiną. Jie $ švarką, pasirau- 
žinti tėvams. ^oko pašiurėlėj, ir

—Kauno miesto sa šakių ir grėb- 
dybė atidavė rangovan i)kabančias dideles 
statyti įvairiose miestį t pasileido į dur
tose 32 darbininkams I 
liūs po 2 butus. Visi i 
liai kaštuos 1 milijoną f

—Prienuose jaučiami 
tų stoka. Ryšium su tiži 
kilo ir kainos. Dabar n 
gauti butą, tenka mj 
dvigubai, negu anksčiai!

—Vvtėnuose gegužėsl 
lankėsi šv. Tėvo Nūn 
Lietuvai. Jis pašvetina 
jai statomų pastatų m 
tuš.\ ' t 1

^inąs iš Daugelaičių 
j Buvo tai ne pir- 
. jaunystės, turįs jau 
Įjėnj sūnų-pusbernių, 

hpt stinrnsapvalus, bet stiprus

^laikais prie didesnių 
godavo smuklių su 
ja stadalomis, kurio- 

grįždami iš mū- 
, pakeleiviai rasdavo 
įją. Paprastai, mū
sose būdavo ten 
,0, būdavo ir mušty- 
• pagiežos žmonės at- 
, gavo priešams kerš-

iisvė. net pageidauja-

gi turtai pakliūtų į 
sirsobininko kišenes, 

ii ar trečiam kilo
jo Šiaulių privažiuo- 
šną tokią smuklę.

į susispietę į vieną 
būrį mušasi; jų ran- 

; spragilai pakilsta ir 
j galvas. Mūsų vy- 

1 š J jį nerimauja, juda 
ŠV( salrn* aasna-sęžęs sako: „gaspa- 

slaikysiu.” Ir ma- 
ittiĮ šokti ir patekti į 

. .,Ar tu

jdėtij įspėjimų, tik 
muštynes, veide reiš- 
m tikra aistra. Pa- 
jfiskentėsiu,” šoko iš

įsimaišęs į vidurį, 
į darbą savo stiprų 
Mes nieko nelauk- 

bijodami per jį neįsi-

toliau ir laimingai 
amo. Rytojaus die- 
i vyras su sudraiky
tais, patinusiu vei-

:kada grįžai—klau- 
inkas.
ikur buvau; grįžau 
aktį. Buvo jau vė- 
b, nenorėjau jūsų 
^nakvojau ant šie-

(Tęsinys)

įjos ilgai rymojo al- 
$i beldėsi Kleopa- 
J jo širdy, bet, 
rasaros rytmečio 

iisblaivėjo.

'Prieš akis pasipylė 
šekių eilė, o jaunas

šadulio. Tuo labiau, 
erškėtinės tvo- 

■Išleidusios ilgus ir

to pašiurėlėj, ir

klius spygliuotus 
ūgius, lygino ir 

l’tytų gaivus veje- 
' sules spinduliai 

pūpą, teikė viltis, 
tariamai vaide- 
pfy'opatros šešė-

mi 
šit 
ko 
sti 
vo 
su

M 
ku 
tų 
ka 
lia 
da 
m< 
ka 
kū 
ku

m: 
m; 
m< 
sa
ir

py pabudo Kleo- 
IM akis susi jau
tižiaugsmu, nei 
kt daugiau ti- 

persiėmus.
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e^tiS Senovės Sportas
AMERIKA

le plaukio- 
urėjo nelie-

Dabar vi
rinti, 
i-ja ruošiasi 
>ms nupirk- 
3.
rių
je
nės
)O litų kapi-

—Praeiį 
gius aplanįj Mažas buvau, 6-7 metų 
10 000 eksta a^as> kai mano tėveliai nu- 
tu’ Manomi ivežė mane vieną penktadie- 

į į Šiaulių mugę. Šį tą par- 
avę ir prisipirkę reikiamų 
aiktų, grįžtam namo, Su tė-

pramo- 
rengiasi 
audinių

i 24 iki bir- 
e buvo sura- 
nuo 7 iki 14 
rėš lankyti 
as.
irvintų - Ūk
smės darbai 
tempu varo
si bus pasta- 
tiltai ir už- 
j darbai.
aryje darbi- 
Adomo Bor- 
į. Spėjama, 
Lusiskandino, 
au prie upės 
drabužiai ir 
degtinės.

tų. Manomu p............... - - - -. .
bingius aplaįį k - -. . - . .. .-
giau svečių. L, f ----- * - ~

j aiKtų, CCL1J.JL 11UX11V, kJU. LU
-Svendoiį eliais sėdėjau vežimo gale, 

mas remontu 
ko skyriaus!
talpa išnuo^ a, pareinąs iš Daugelaičių 
sekančiais
tytis nuosakiosios jaunystės, turįs jau 

—Statou&leaugančių sūnų - pusbernių, 
apskrities lįpažas, apvalus, bet stiprus 
bus atlikti^ras. .

tas išorinis J Anais laikais prie didesnių 
dažytas

riešakyje vadžias porai ark- 
ų laikė bernas vardu Band-

džiaus. Buvo tai ne pir-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 

surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Brooklyno Apreiškimo parapijos choras su dvasios vadu kun. B. Kruzu ir savo vadu muz. Jonu Jankum priešaky. 
Šis choras liepos 4 d. Klasčiaus parke, Maspethe, linksmins Lietuvių Dienos dalyvius savo gražiausiomis dainomis. 
Kur jaunimas, ten viskas įdomu, gyva, tad ruoškimės dalyvauti.

—Kas gi ten atsitiko, ko 
jie mūsosi—tęsia tėvelis.

—Kad jie visi pasprogtų! 
—čia tarė vyras dar keletą 
keiksmų žodžių—Tai miesto 
žulikai, ne žmonės. Mūsosi 
jie, mušau, aš, taip kad ran
ka privargo ir kumštis pa
brinko, ir nustojom besimu- 
šę.

—Kurį gi tu mūšai? Kas 
ten kaltas?

—Kas ten gali žinoti, kas 
kaltas. Mušau, kam papuo
lė. Nustojo muštis, jie sako 
„eikim dabar magaryčių ger
ti”. Einam visi. Stato vie
nas, stato kitas; paskui jie 
sako, „O tu, pipirai, kaip ten 
tave pavadinti, ar nemanai 
statyti?” Ką darysi. Turė
jau kišenėje penkias givinas, 
pastačiau ir aš. „Ei, mažai, 
—sako—statyk daugiau, jei
gu ne, mes tave gerai apčiu- 
pinėsim.” Jiems sakau, dau
giau neturiu. Tuomet apni
ko mane, kaip kokie vilkai, 
kratyti, kišenes vartyti. Ne
radę pinigų, atėmė viršutinį 
švarką, norėjo numauti keli
nes, bet nepasidaviau. Vie
nas, kitas davė man per 
sprandą su kumščiu ir iš
stūmė laukan sakydami: jei
gu neturi pinigų, tai ko čia 
lendi. Tai razbaininkai, ne 
žmonės!

—Ko norėjai, tą ir gavai 
—jam duodama pastaba.

—Bet gi ir jie gavo nuo 
manęs. Nesigailėjau.

Čia Bandža padarė reikš
mingą šypseną, kuri sakyte 
sakė: tačiau malonus daiktas 
pasimušti, savo jėgas išmė
ginti.

Seniau lietuviai mėgdavo 
muštynių sportą. Dažnai pa
sitaikydavo, jog smuklėj 
koks stipruolis, drąsuolis 
statydavo alaus, ar siūlyda
vo pinigų tam, kuris sutiktų 
su juo pasimušti.

Mušasi žmonės šiandien ir 
kultūringuose kraštuose; tik 
tų muštynių tas skirtumas, 
kad seniau Lietuvos stipruo
liai už muštynes patys mokė
davo, o dabar stipruoliams 
mokama dideli pinigai už tai, 
kad kits kitą daužo, žaloja 
kūną, žmonėms gi teikia ne
kultūringą pasilinksminimą.

Meškuitis.

Idėja kaip skalbiniai: išė
jus su ja gyvenimo mėšly- 
nan, ji greit susiteršia. No
rint ją turėti nuolat baltai 
skaisčią, reikia ji, kaip skal
biniai, dažnai skalbti, ir tik 
ne vandeny, bet skaisčios 
širdies kraujuj.

—Vladas Putvys.
------- o-------

žodžiai kitaip perstatyti 
duoda kitą reikšmę, o reikš
mė, kitaip perduota, duoda 
kitas išdavas.

—Paskalis
------- o-------

Gražių gražiausios akys ir 
gražių gražiausios lūpos ne
sudaro gėlės, jei pro jas ne
pasireiškia gėlė—siela.

—M. Pečkauskaite
------- o-------

Kas vieną kartą atsitiko, 
gali dar karta atsitikti. Ne
su vergas nubaustas kalėji
mu. o turėdamas pakanka
mai energijos, galiu įveikti 
visas sunkenybes.

—Bekonsfield.
------- o-------

Paveikslas, kuris vaizduo
ja tikrovės iliuziją, yra ar
tistiškas melas.

—Stevens
------- o-------

Kad mus kas pralinksmin
tų, reikia gero žmogaus; kad 
kas suteiktų skausmą, nebū
tinai turi būt blogas.

—Panin

elių riogsodavo smuklių su 
idelėmis stadalomis, kurio- 
e žmonės grįždami iš mu
lų, ar pakeleiviai rasdavo 

Paprastai, mū- 
l dienose būdavo ten 

■iukšmo, būdavo ir mušty- 
ų; ten pagiežos žmonės at- 
cdavo savo priešams kerš- 
I Gerti ir girtauti buvo 
Ina laisvė, net pageidauja- 
a, kad žmonės daugiau ger- 
į, jųjų gi turtai pakliūtų į 
Slidžios ir sobininko kišenes.

Į Antram, ar trečiam kilo- 
etre nuo Šiaulių privažiuo- 

_.m vieną tokią smuklę, 
ikštėje, priešais smuklės, 

s 7 vyrai susispietę į vieną 
kviečių ikštą būrį mušas ; jų ran- 
daugiausi;. js lyg spragilai pakilsta ir 

nogia į galvas. Mūsų vy- 
is žiūri, nerimauja, juda 

atsigręžęs sako: „gaspa-
Ir ma- 

rti, norėtų šokti ir patekti į 
ssimušančiųjų būrį. „Ar tu 

Ir ko tau ten eiti?
1 guzą 

usi, ko gero dar pritvatins 
leisgyvį paleis”—įspėja te
lis. Motinėlė prideda: ,,ne- 
lok Dieve, gali dar užmuš- 

■ Bijok tu Dievo”. Vyras 
g negirdėtų įspėjimų, tik 
iri į muštynes, veide reiš- 

_______ _____________ Pa- 
kys „neiškentėsiu,” šoko iš 
tų, bėga į besimušančiųjų 

Jirį ir, įsimaišęs į vidurį,

-Vilnjj 
dvare duobė * 
mos, 2 meį pieglaudą. 
gaitės . „dier-c 
žymėmis,

daugelis pį 
ir jų sunktu

i Lietuva tu- 
las su Rytų 
čia Sovietai 

nis dienomis 
įprastai dide- 
kariuomenes. 
jrespondentai 
sietuvoje So- 
atsiuntę apie 
ūų. Vokieti- 
įsienyje rusai 
s 2,000 tankų, 

izduoti, kokia 
Lietuvoje, kai 
kariuomenės 

įnešama, kad 
>se miestuose 
įgybė namų, 
Įpinami rusų 
;inia, koks li- 
i kariuomenės 
savo kareivi- 
irėjo būti už-

tyba.
-Atbėgi 

Zapyškis, fe 
)uv. Leifej 
tiniai žyiį 

—Krt®\ AMERIKOS MINISTERIO 
LINKĖJIMAI LIETUVAI

—Ties Ai
Anykščių t 
sios upę E 
gelžbetoniu |r, neišlaikysiu, 
kaštuos ap-

—Birželio
vyko iškiltĮūdiji!
atidarymai pažįstami žmonės ; 
vo daug n C . .- . . .. *.
Kauno ir dį 
nių.

Estijos mies' ioanjuiuu„ 
ssnėse vietose l panaikintos: 

Ir ten žmo- ' " 
likimas, kaip 
zgoje buvę ir 
įvairių prane- 
ta susidaryti 
as tas riaušes 
panešimai sa- 
3s gyventojai 
ildžios nusilei- 
kad Latvijos 

mėję pašalinti 
; policiją. Vie- 
iymus skaičius 
tose riaušėse, 
patikimos ži-

įvyko Teis;. 
jų suvažiadįį 
vo per 200e asį tam ti ra aistra.
no atšilai 
direktorių 
tas Šluotas

—TeisiipĮleido į darbą savo stiprų 
įsakymu nnĮimštį. Mes nieko nelauk- 

mi ir bijodami per jį neįši
lti į nemalonią bylą nuva- 
,vom toliau ir laimingai 
Įžom namo. Rytojaus die- 
mūsų vyras su sudraiky- 

s plaukais, patinusiu vei-

Kaunas. —Jungtinių Ame
rikos Valstybių nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Lietuvai Owen 
Norem gegužės 16 d. iš Ame
rikos atsiųstų gedanės daigų 
Karo Muziejaus sodelyje pa- 
sodinimo proga įrašė į Karo 
Muziejaus svečių knygą tokį 
įrašą:

„Jaučiu ypatingą garbę 
būti su jumis šią 1940 m. 
gegužės 16 d. ir dar kartą 
išreikšti didelę Amerikos 
meilę Lietuvai ir geriausius 
linkėjimus. Maždaug prieš 
20 metų, Lietuvai dar bepra- 
dedant džiaugtis atgautąją 
laisvę, kurią ji pirko savo 
darbu ir aukomis, Amerikos

gul tos gedanės ir rožės tvir
tėja per ateities metus, kaip 
kad Lietuvą ir Ameriką riša 
gilus susipratimas, gera va
lia ir meilė.”

LIETUVAI TRŪKSTA 
GYDYTOJŲ

Raudonojo Kryžiaus pulki
ninkas Ryanas pasodino ro-

Vilnius. — Iš viso yra sure
gistruota apie 580 gydytojų, 
gyvenančių Rytų Lietuvoje. 
Iš minėtojo skaičiaus 138 gy
dytojai tikrai negalės prakti
kuoti Rytų Lietuvoje, kadan
gi jie yra karo atbėgėliai, o 
kai kurie neturi atitinkamo 
cenzo. Apie 440 rytų Lietu
vos gydytojų Sveikatos De
partamentas numato suteik
ti teisę praktikuoti. Kai tie 
gydytojai gaus teisę prakti
kuoti, gydytojų šeima skai
čiumi žymiai padidės. Iki

ma pakankamai visą kraštą kiniais, autobusais, motocik- 
mediciniškai aprūpinti. jlais, dviračiais ir net ark

liais. šiemet per Sekmines 
Vilniuje visur tesigirdėjo lie
tuvių kalba.

Sveikatos departamentas 
kiekvienais metais suteikia 
teisę praktikuoti vidutiniškai 
apie 50 naujų gydytojų, bai
gusių Vyt. D. Un-to Medici
nos Fakultetą. Kadangi kiek- 
vieneriais metais miršta apie 
10 gydytojų, tai atrodo, kad 
pakankamai gydytojų bus 
maždaug tik po 12 metų. No
rima, kad Medicinos Fakul
tetas būtų reformuotas ta 
prasme, kad greičiau galėtų 
paruošti taip reikalingų gy
dytojų kadrą.

VILNIUJE NEPAPRASTAI 
GAUSŪS SUVAŽIAVIMAI

nės šiuose d
6, Jurbarke'.
Alytuje 2 [j 

čionėliuose, j 
šiadoryse,^

—Vilniuje^ ateina į darbą.
nes
kosi 2,757 uAsis, ir kada grįžai—klau- 
baigiamuKEji šeimininkas.
laikė221 nė|—žinai, kur buvau; grįžau

—Per plaišią naktį. Buvo jau vė- 
nerius metei laikas, nenorėjau jūsų 
sarvietėje fainti, pernakvojau ant šie- 
žmonės. |

—Raudosi.- - - - - - - - - - -

■Kur gi buvai, meldžia-
Kiekvienas gyvas organiz

mas pasirenka iš visos esa
mybės sau tinkamą gyveni
mo sritį, iš kurios kuriasi 
savo pasaulį, savo sąmonėj 
ir aplink save.

—Vydūnas.

riaušes šukė- v0 ligoniuėfi Marija Aukštaitė
imunistai, ku-nta0jagįl , , .

10latviųpoli-■Audringais vieškeliaisnrasides C*
—Apskil 

praėjusios-I 
soje Lietuj 
nuošimčiu 
vyšnių, 
obelių.

—Tiksi: 
dabartinį VI 
sirodė, kai

Times” kores- 
išius iš Stock- 
i, kad Švediją 
apie didelę pa- 
įskvoje ryšium 
i paskutiniais 
Prisimenama, 

savo programi- 
„Mein Kampf”
tikinti Francu- kv. km. 
turėti laisvas 
ių tautai plės- 
ropos dalyje— 
dangi Hitleris 
rogramą vykdo 
tikslumo, tad 
susirūpinta ir 
veržiamasi į- 

baltijo žemėse, 
ti pirmieji Ru
sijos mūšiai.
d. pranešimai 

sako, kad Rytų 
dėtas didesnis 
uomenės judė- 
l Lietuvos pa- 
iai turį sutrau- 
milijono karių. 
Rusija turi la
trą sieną, kuri 
laimus buvusią 
sovietams men- 
limas, jei jie ir 
liai įsitvirtinti 
tvijoje ir Esti-

(Tęsinys)

Eugenijus ilgai rymojo al
ioję, ilgai beldėsi Kleopa
is žodžiai jo širdy, bet, 
jutęs vasaros rytmečio 
Ivumą, išblaivėjo.

Dabar prieš akis pasipylė 
rbų ir siekių eilė, o jaunas 
[energingas kūnas nepa- 
tttė snaudulio. Tuo labiau, 
d gazonų erškėtinės tvo- 
s buvo išleidusios ilgus ir 
kieblius ūgius, kurie panč
io į pašiurpusį ežį, ir rei- 
Įavo apkarpymo.

Nusimetė švarką, pasirau- 
I daržininko pašiurėlėj, ir 
rp kauptuvų, šakių ir grėb- 
| surado kabančias dideles 
tkles, ir pasileido į dar

-Šakiill
kai nusisM
lyje vietų n 
ir kad gyM
saro.

—Lietoji
pasienyje H
kai gimusi
bėgti" į M
žinti tėvič

—Ką®® I
dybė ati^l

statyti r Karpė žalius spygliuotus 
° 'Tkėtvorės ūgius, lygino ir 

[lino, o rytų gaivus vėjė- 
|iš šilti saulės spinduliai 
iidrino ūpą, teikė viltis, 
|iose neatskiriamai vaide
li mielos Kleopatros šešė-

iose 32 j 
liūs po2:| 
liai kaštai 

—Prieiki 
tu stoka. I 
kilo ir k: I 
gauti bt I 
dvigubai. I 

_Vvtėl

lankėsi 
Lietuvai, 
jai statei

'ą rytą vėlai, pabudo Kleo
pą. Atvožė akis susijau
ks, nei tai džiaugsmu, nei 
liūdesiu, b<at daugiau fi
nu klausim^ persiėmus.

x^.^ x Į šio] visoje Lietuvoje (Be Ry-
žę, turinčią simbolizuoti pa-itų Lietuvos) buvo 872 prak- 
stovią draugystę tarp tų ’ tikuoją gydytojai. Tačiau ir

I

dviejų kraštų. Šiandien mes 
pridedame dar vieną gyvą 
simbolį prie tos draugystės, 
kuri metų bėgyje dar dau
giau sustiprėjo, šias geda- 
nes nuo vienos labiausiai 
mylimos šventovės Vermono 
kalne, kur guli palaidotas 
populiariausias mūsų karys 
ir didis patriotas Jurgis Va
šingtonas, mes sodiname 
prie Lietuvos mylimo karei
vio ir patrioto šventovės. Te-

minės lapuotos tuščiavidurės 
rožės, ir grožėjosi vis aukš
čiau bekylančia saule, ir šil
tuose jos spinduliuose jautė-

Vilnius. — Dar niekuomet 
Vilniaus senieji mūrai ir is
torinės gatvės, tur būt, ne
buvo matę tiek lietuvių, at
vykusių iš Suvalkijos, Aukš
taitijos, Žemaitijos, Dzūki-

Stebėjosi vilniečiai, kur 
dingo lenkiškai kalbantieji, 
o atvykę lietuviai džiaugėsi, 
kad Vilnius tikrai jau lietu
viškas. Iš tikrųjų, papras
tomis dienomis Vilniaus vei
das yra kiek kitoniškas. Tų 
švenčių proga Vilniuje įvyko 
visa eilė didelių suvažiavi
mų.

Skaitlingiausia buvo pir
moji Lietuvių Katalikių Mo
terų draugijos konferencija, 
kurios per 10,000 dalyvių, iš
sirikiavusios po keturias ei
lėje su vėliavomis ir šūkiais, 
žygiavo į Aušros Vartų Die
vo Motiną, padėkoti jai už 
Vilniaus grąžinimą tėvynei. 
Pirmą Sekminių dieną jos 
vaikščiojo po bažnyčias ir 
..Mildos” salėje atliko savo

Rytu Lietuvos gydytojams 
suteikus teisę praktikuoti, 
visoje Lietuvoje dar bus jau
čiama nemaža gydytojų sto
ka. Nuolat provincijoje ple
čiant sveikatos punktų tink
lą, gydytojų pareikalavimas 
vis didėja. Šiuo metu yra ati
darytų apie 50 sveikatos 
punktu., kuriems neatsiran
da gvdytojų. Apskaičiuoja
ma, kad dar yra trūkumas 
apie 500 gydytojų, jei nori-

jos, kaip per šių metų Sek
mines. Apskaičiuojama, kad 
per Sekminių šventes Vilniu
je viešėjo apie 20,000 svečių. 
Atvyko organizuoti ir neor
ganizuoti. Atvyko lietuviai 
pirmą kartą aplankyti savo 
išsvajotąją sostinę. Jie čia 
miniomis ir būriais pasklido 
po gatves, aikštes, bažny
čias, mokyklas, valgyklas ir 
visas kitas Vilniaus miesto 
vietas. Suvažiavo trauki-

konferenciją. Antrą dieną 
nužygiavo už Vilniaus į’ Kal
varijas, kur apvaikščiojo 
kryžiaus kelius, apmąstyda
mos ne tik Kristaus, bet ir 
vilniečių golgotą, kurią jie 
ėjo per 20 sunkių priespau
dos metų, ir vakare išsiskirs
tė vėl į įvairius Lietuvos 
kampelius, kur visiems me
tams pakaks kalbų apie Vil
nių.

Miesto teatro salėje įvyko

Lietuvių Krikščionių Darbi
ninkų suvažiavimas, į kurį 
sausakimšai prisirinko fab
rikų, įmonių, dvarų, laukų ir 
kitokio darbo šakų darbinin
kų ir darbininkių.

Švenčių išvakarėse įvyko 
Vilniaus Vadavimo sąjungos 
oficialus darbo užbaigimas 
ir persiorganizavimas į Vil
niaus Geležinį Fondą. Be to, 
buvo atidarytas Vilniaus V'd- 
davimo muziejus.

Prieš šventes Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai savanoriai 
Karininkų Ramovėje iškil
mingai paminėjo mūsų ka
riuomenės pirmąją priesaiką. 
Be to, suvažiavimus dar tu
rėjo Lietuvių Mokytojų S-ga, 
Vilniaus Geležinio Fondo 
seklyčių vedėjai ir kt.

Per Sekminių šventes įvy
ko pirma plataus masto išvy
ka baidarėmis Nerimi iš Vil
niaus į Kauną. Išplaukė 
apie 200 vandens sporto en
tuziastų, daugiausia akade
minis jaunimas.

nes, suvaržė laisvę. Bet aša
roti žvilgsniai matė, kai to 
rato apskritam ovaly sužydo 
konvalijos, ir tie žiedai už-

trapiai nuluš su visomis sa
vo svajonėmis, arba, kietes
nio likimo užklupta, suduš 
kaip nauja krištolo taurė,

Sumetus vainiku baltas, 
apvalias rankas apie galvą, 
dar nesikėlė, nes girdėjo, kad 
atėjus patarnautoja moteris 
dar plauna grindis, dar triū
sias! apie rytinius sunkes
nius namų ruošos darbus, o 
čia keisto, malonaus ir drau
ge aitraus sapno gyvas vaiz
das masina pasvajoti.

Ji šiąnakt sapnavo Euge
nijų. Rodos, jis gyveno toli, 
kažkokiam savo namely. Ro
dos buvo vasara, ir ten, ap
link namelį, kerojo gražus 
darželis, kuriame žydėjo visi 
žolynai. Vidury žaliavo tan
kūs rūtų krūmai, ir jų ap
skritos lysvelės buvo apri- 
kiuotos baltais, kalkėmis da
žytais akmenimis. Taip gy
vai, rodos, tą visą Kleopatra 
matė, kaip iš tikrųjų buvo 
nekartą mačiusi priemiesčio 
trobelių frontanuose.

Mažuose kliombeliuose 
juokėsi levkonijos, kruvinai 
žėrėjo raudonos avižėlės, iš 
po lapų ilgomis virtinėmis 
dėbsoio kvapios razetos, li
nelių žieduose—tūpčiojo bal
ti drugiai.

Ji stovėjo prie tos trobi
kės lango šalia aukštos žie

si drąsi ir laiminga.
Iš kažin kur pamatė parei

nant Eugenijų. Jis bėgo pas 
ją iš daubuotos pakalnės, ir 
nešė jai pilną glėbį žydinčių 
gražių alyvų.

Ji nusišypsojo. Džiaugs
mas suplasdeno širdy, rodos, 
ištiesė jam abi savo rankas. 
Staiga jo kojos pradėjo 
klimpti į baisų juodą liūną, 
ir jis pradėjo vis labiau, ir 
labiau skęsti.

Iš baimės, tartum, jinai
nradėjo drebėti, nusigandus 
bėgo darželio taku, kad jį iš
trauktų, bet ištisi plotai pa
virto liūnais, juodas ir šlykš
tus purvas kaip derva virė 
kunkulais, ir Eugenijus vis 
juo klampodamas giliau 
skendo, bet vis dar Kleopat
rai tiesė gražiąsias alyvas.

Ji, rodos, jų siekė, jis sie
kė jos, bet tarp jų telkšojo
tik burbuliuojanti juoda ma
sė, ir jie, nepasiekdami viens 
kito, abu nuilso ir pravirko 
kaip maži vaikai.

Pro ašaras Kleopatra ma
tė, kaip jis stovėjo apsemtas 
iki pažastų, ir vis metė jai 
no alvvu šaka. Bet jinai jų 
nenasiekė. r»ps ant jos rankų 
užsinėrė kažkoks didelis ra
tas, kurs surakino jos alkū-

dengė Eugenijų, tik jų bal
tame vainike, šypsojosi gra
ži ir nekalta, kažkokia jau
nutė moteris.

Pabudus Kleopatra valan
dėlę mąstė. Kažkas gižlaus 
ir aitraus užvirė krūtinėje, 
vienok, pamačius auksinio 
ryto varsas bemirgančias 
pro langą medžių vainikuose, 
numetė nuo savęs baltą ant
klodę, pašoko iš lovos ir, 
basomis siaurutėmis kojomis 
braidžiodama po minkštą ir

kurios nieks neatmins, ne
gailės, nepasiges . . .

Neįvertino savęs nei kiek, 
tik grūdino mintimis dvasią, 
kad tarp kietų gyvenimo uo
lų nesukluptų, nesužeistų sa
vęs nei kito, kad visiems pa
sitrauktų iš takelio, kur ga
lėtų pati užkliūti, arba kitus 
užkliudyti.

Tik vistik buvo gaila šią 
valandą Eugenijaus, kuriam 
paskutinį kartą ji pasijuto 
buvo esanti peršiurkšti. At-

švelnų kilimą, taisėsi ir tvar
kėsi apie save.

Nusiprausus ir atgijus, su
taisė savo ilgus lino plaukus, 
supynė dvi ilgas gražias ka
sas ir paleidus grakščiais 
lieknais pečiais, pasigrožėjo 
savimi veidrodžio atspindy, 
bet daugiau nuliūdo negu 
pralinksmėjo, nes krūtinę vis 
labiau sėmė kažkoks saldus
ir malonus jausmas Eugeni- roglifų.
jui, nuo kurio gynėsi protas, 
dvasią blaškė visa eilė tra
gedijų, nuo kurių, rodėsi, ne
ištruksianti, nepabėgsianti.

Mėlynos, liūdnos ir blai-

stūmė jį ir jo žodžius, kurie 
jai buvo įtartini, kažką dau
giau nei broliško pasakan
tys, Drauge smerkė protu 
šią gailesčio pagundą, nuo 
kurios pasiryžo visa siela, 
visu protu pabėgti, neparo
dyti jam savo jausmo, pa
silikti jam mistingiausia 
misterija, iš ko jis neišskai
tytų jos širdies slaptingų ie-

Išėjus į koridorų, ten pa
keitė prie kitų veidrodžių 
flakonuose gėlėms vandenį, 
virtuvėj įbėgus užkaitė bliz
gantį baltai pasidabruotą
virdulį, valgomajam uždengė 
stalą ir, dėdama lėkštutę ties 
Eugenijaus kėdę,

perišta plačiu, mąstė.
Jos, tuoj ims ir | —Jis šią naktį

vios akys žiūrėjo į save, bal
tam, juodais taškeliais, ba
tiste prany 
balta lelija, 
raikščiu, ro

kusią, lyg kad vėl susi-

kažin ar

grįžo iš-sodo? Kažin? Ko
gi jis buvo taip susikrimtęs, 
ir ką jis man norėjo pasa
kyti? Keista... „Tu man 
viena”. Tiesa, esu viena se
suo ... Viena ... Nieks ma
nęs nesupranta. Mergaitės— 
klasės draugės, kai su jomis 
nedūkstu, pašiepia, apkalba. 
O, kad aš turėčiau gyvą mo
tutę, ji man visame patartų, 
paguostų, padėtų išrišti vi
sas mano abejones, pragied
rintų širdies pasaulius.

—O, motinėle, aš taip no
rėčiau būti ir gyventi su ta
vim! Išprašyk pas Dievulį, 
kad mano takeliai visai pa
sektų tavuosius ...

Ištiesus rankas priėjo prie 
motinos kabančio portreto, 
nulenkė galvą, valandėlę su
sikaupė, paskum pakėlė akis, 
ir puikaus jos gyvo skruos
to rožėmis perbėgo lengva 
šypsena, pražydo savimi pa
sitikėjimas. Tik kai metė 
akis pro langą į sodo alėją, 
ir ten pamatė grįžtantį Eu
genijų, vėl kažkas širdy su
sidrumstė, pasigundė bent į 
jį pažvelgti, juo pasigrožėti.

Jis žengė drąsus ir vyriš
kas. Jo veidą kaišė saulės 
ir darbo iššauktos sveiko 
kraujo rožės, tiesi ir aukšta 
figūra violiojo širdį, tamsūs 
ir vingiuoti plaukai siūlėsi 
pasiekti lūpomis, gundė pa-

justi judančių bangų kuteni
mą.

Suvirpo Kleopatros širdis, 
ji pasišovė pabėgti ir pasi
slėpti, bet jis pasuko taku į 
inspektų daržą, ir uždengė jį 
tankios sodo medžių šakos.

Tuo tarpu atnešė laiškane
šys korespondenciją, iš ku
rios viso pluošto labiausiai 
krito į akis didelis rusvas 
vokas, su keliais pašto ženk
lais, ant kurių užsiritęs juo
dos antspaudos ratelis pri
minė ilgą ir tolimą kelionę. 
Laiškas buvo antrašuotas 
nevisai aiškiai, bet buvo aiš
kiausia išskaitoma pavardė 
ir vardas: „Jonui Kankliui”.

Kanklis šį rytą dar nebuvo 
pasirodęs iš savo kambario. 
Jis buvo vos tik nusiprausęs, 
bet kažko nekilo rankos nei 
kojos lyg kažką nujausda
mos. Jis tūnojo savo kedėje 
lyg nesavas, ir Kleopatra pa- 
sibeldus įėjo ir linksmai pra
nešė:

—Tėveli, tamstai laiška 
iš Amerikos!

—Dėl Dievo, po aštuon* 
likos metų?!—pagyvėjo 
klis, susidomėjo.

—Skaityk/ vaike, sk: 
Įdomu kas rašo? Gal i 
bai kas svarbu?

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ DIENA 
MARIAN APOLYJE

Liepos 4 dieną Marianapo- 
lyje, Thompson, Conn., įvyk
sta tradicinė Lietuvių Diena 
į kurią kiekvienais metais 
suvažiuoja tūkstančiai lietu
vių iš Naujosios Anglijos ir 
tolimiausių kolonijų. Šventės 
rengėjai yra tikri, kad šie
met ji turės ypatingo pasise 
kimo, nes jau iš anksto jau
čiamas didelis susidomėji
mas, juo labiau, kad plati ir 
įvairi šventės programa už
tikrina visiems malonų lai
ko praleidimą.

Šventės iškilmės prasidės 
10 vai. (vasaros laiku) iš
kilmingomis p a m a 1 d omis. 
Per mišias giedos didžiulis 
jungtinis choras, diriguoja
mas muziko Jono Čižausko. 
Vargonuos brolis Jonas Ba
nys, M.I.C.

Šventėje dalyvaujantiems 
chorams svarbu prisiminti, 
kad tuojau po pamaldų Ko
legijos salėje įvyksta ben
dras chorų patikrinimas ir 
generalinė praktika.

Visi chorai turi būti tin
kamai pasiruošę sudainuoti 
dainas ir sugiedoti himnus, 
kad nesusitrukdytų progra
ma.

Svarbu taip pat žinoti, kad 
yra organizuojama meno 
mėgėjų valanda, kurioje tu
rės progos pasirodyti solis
tai, muzikantai, baleto šokė
jai, deklamatoriai, šposinin
kai ir visi kiti. Šiai įdomiai 
programai vadovaus kun. 
Strakauskas. Kad Meno Mė
gėjų Valanda gerai pavyktų, 
visi, kurie jaučiasi galį ją 
kuom nors paįvairinti, yra 
'P’FašbMl dalyvių sąstatą ir 
numatomus išpildyti dalykus 
iš anksto užsiregistruoti 
šiuo adresu: Br. Jonas Ba
nys, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Laiko beliko jau visai ne
daug. Todėl visi ruoškimės 
liepos 4 d. susitikti vasaros 
žiedais pasipuošusiame Ma- 
rianapolyje. A. R.

Bayonnės lietuvių parapija 
rugpiūčio 11 d.

Suaugusiems bilietas $1.25. 
saikams 75c.

Bilietai jau platinami. Vi 
si raginami įsigyti iš anksto.

Nuolatinė novena prie Šv. 
Onos kas antradienis, lietu 
viškai 7:30, angliškai 8:15.

BAYONNE, N. J.

Laivu išvažiavimas įvyks 
ta rugpiūčio 11 d. Važiuoja
ma didžiuliu laivu „Susque
hanna” į gražiausią vietą, 
Rye, N. Y. Drauge važiuoja 
ir Jersey City lietuvių para
pija. Bilietų platinimas jau 
pradėtas.

—Birželio 16 d. atsilankė 
Pietų Amerikos Marijonų 
Provinciolas kun. J. Jakaitis 
M.I.C. Jis sakė visus pa
mokslus ir darė kolektą Ar
gentinos lietuvių pirmajai 
bažnyčiai. Žmonės atsiliepė 
gausiomis savo aukomis. Po 
mišparų kun. Jakaitis gra
žiai papasakojo apie Pietų 
Ameriką ir ten gyvenančius 
lietuvius.

—Birželio 17 d. klebonijo
je įvyko bendras pasitarimas 
Bayonne ir Jersey City laivo 
išvažiavimo reikalu. Pasita
rime dalyvavo kleb. kun. S. 
Stonis ir parapijos trustistai 
C. Kalanta ir Jonas Juselis, 
o iš Jersey City—kleb kun. 
M. Kemežis ir parapijos 
trustistas Marcinka. Pada
ryta daug svarbių nutarimų.

—Birželio pamaldos prie 
Saldžiausios Jėzaus Širdies 
įvyksta kas penktadienis 
7:30 vai. vak.

PITTSBURGH, PA.

BALTIMORE, MD.

Birželio 13 d. parapijos 
mokyklos vaikučiai surengė 
vakarą su plačia programa. 
Suvaidintas gražus veikalė
lis, pašokta baletas ir sudai
nuota dainelių. Vakaras vi
siems labai patiko. Nors sa
lėje ir labai karšta buvo, bet 
publika laikėsi ramiai.

Siuvėjų darbai labai susto
jo, reta kuri dirbtuvėlė dir
ba. Daug lietuvių nustojo 
darbo. Lietuvio VI. Draigi- 
nio dirbtuvė gerai laikosi.

Birželio 15 ir 16 dienomis 
baltiųioriečiai, sužinoję ži
nias apie Lietuvą, skaudžiai 
pergyveno. Sekmadienį kun. 
A. Dubinskas po pamokslo 
ragino parapijiečius melstis 
už Tėvynę ir tikėti Dievo 
Apvąizda, jog susirinkę virš 
Tėvynės debesys prasisklai- 
dvs. Daugelis žmonių mel
dėsi su ašaromis akyse.

J. K.

JERSEY CITY, N. J.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos jaunimas, klebono 
vedamas, važiavo apžiūrėti 
mūsų vyskupijos naujos se
minarijos į Darlington, N. J. 
’Yen netoli upelio turėjo „hot 
bg roast”. Jaunimas gėrė
jai ir laukia daugiau tokių 

p,žiavimų.
£bonas pranešė, kad bus 
Ina devynių dienų nove- 
Heš Šv. Onos dieną.

I -------------------------
I

fetinė parapijos laivo eks- 
iija šiemet važiuos į Rye 

.jeach. Važiuosim kartu su

Šv. Pranciškaus vienuoly
no parke įvyko „žemuogių 
šventė”. Ačiū skaitlingai su
sirinkusiems !

Parkas buvo ypatingai 
gražiai išpuoštas. Katilius iš 
Homestead, Pa. patarnavo su 
muzika. Kiekvienas šventės 
dalyvis gavo gražiai paruoš
tą lėkštę su braškėmis, le
dais ir sausainiais. Visi bu
vo patenkinti. Po užkandžio 
jaunimas linksminosi, šoko, 
kortomis lošė.

Valdyba.

Lietuvių Diena
Pittsburghiečiai dideliu 

džiaugsmu ruošiasi liepos 4 
d. Lietuvių Dienos istorija 
yra sujungta su šv. Pran-. 
ciškaus lietuvių vienuolynu.

Prieš septyniolika metų, 
Dievui padedant, Pittsburghe 
įsikūrė mokslo ir apšvietos 
šaltinis — šv. Pranciškaus 
vienuolynas.

Pittsburghas yra pusiau- 
kelyje tarp Chicagos ir New , 
Yorko, tarp rytų ir vakarų,1 
kuriems sujungti buvo tik
ras reikalas turėti apšvietos 
židinį.

Dievo Apveizdai tvarkant, 
išmintingi kunigai ir protau
janti žmonės, kaip kregžde
lės, suko apšvietos lizdą 
Pittsburghe. Visi giliai į- 
vertino mokslo židinį ir gau
siai rėmė. Prieš septynioli
ka metų gražus vienuolynas 
pastatytas; jame buvo už
tektinai vietos sesutėms ir 
Akademijos mokinėms, o da
bar namas pasidarė visai 
ankštas. Todėl Dievui taip 
tvarkant, būtinas reikalas 
yra didinti mokyklą. Lietu
vių Dienoje šiais metais į- 
vyks kitas istoriškas atsiti
kimas — pašventinimas nau
jos mokyklos kampinio ak
mens 3 vai. popiet, liepos 4 d.

Pittsburghas padarė dide
lį progresą ir kitais atžvil
giais. Susiorganizavo du 
garsūs chorai: Maironio cho
ras ir Pasaulinės parodos 
choras. Abudu chorai pa-

AMERIKA

Maspetho V. J. Atsimainymo lietuvių parapijos bažnyčios vidus. Čia liepos 4 d. 10 vai. rytą įvyks iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą ir Lietuvių Tautą. Po pamaldų visi dalyviai trauks į Klasčiaus parką, kur įvyks vienuolikta New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena.

1ET0S į'
JINIS MITINGAS

į skelbiama pirmam 
Lje, šį penktadienj 
E 21 d., 8 vai, vak. 
L salėje, Maspethe 
E masinis lietuvių su 
Ls. Visi lietuvia 

hi ir raginami daly

Lakime bus išaiškinta 
Lė Lietuvos padėtis.

Įklos užbaigimo 
PROGRAMA

įnadienį, birželio 23 
Ūkimo par. mokykla 
Hksio metų užbaigos 
k Par, mokyklos 
& vai. vak. įvyks į- 
iskilmės, kurių me- 

Lvdys ne tik mokyk- 
iuantai, bet ir visų

kviesti dalyvauti iškilmėse. 
Mišios bus 11 vai. šv. Pran
ciškaus koplyčioje.

Rengėjos.

PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio Parapija
Birželio 15 d. apsivedė Na

talija Maskeliūnaitė su An
tanu Danilevičių. Per daug 
metų Natalija buvo pasi
šventusi veikėja parapijos 
pramogose, bendriems Lietu
vos reikalams; šv. Onos 
draugijos gerovei darbavosi 
keliolika metų, paskutinius 
keleris metus buvo tos drau
gijos pirmininkė. Linkime 
jai geros kloties.

Aukštąją, katalikišką mo
kyklą šiemet baigė Stasys 
Petraitis ir Marytė Cecilija 
Ginkevičiūtė.

Pereitą sekmadienį apsive
dė Juozas Liepa su Darata 
McGee. Vestuvės buvo su 
mišiomis, kurias laikė kun. 
Jeronimas Bagdonas. Netik 
jaunavedžiai, bet ir visi svo
tai ir pamergės priėmė Ko
muniją. Tai darė gražų į- 
spūdį. Juozo tėveliai, Ignas 
ir Ona, yra pasižymėję ge
rais darbais visuomenės vei
kime. Linkėjame jų sūnui 
geros kloties.

Šv. Jurgio lietuvių benas 
dalyvavo miesto „Flag Day” 
minėjime ir „American Le
gion” Frankford’s skyriaus 
šventėje, birželio 15 d. Nors 
jaunas benas, bet gražiai pa
sirodė. J. Z.

kurie jį taip išauklėjo. Pri- 
micijantui baigus kalbą, sve
čiai atsistojimu jį pagerbė.

Automobilio nelaimėje žu
vo jaunas lietuvis Albertas 
Rinkus-Rinkevičius. Pradžio
je atrodė, kad tik buvo 
sunkiai sužeistas, bet po pa
darytos operacijos mirė. Bir
želio 1 d. iš šv. Kazimiero 
bažnyčios kūnas nulydėtas į 
amžinojo poilsio vietą — šv. 
Kryžiaus kapines. Laidotu
vės buvo labai griaudžios nes 
pačiame jaunystės žydėjime 
ir džiaugsme mirė. Velionis 
Albertas nuliūdime paliko 
tėvelius, brolius, seseris ir 
kitus artimuosius. Jis pri
klausė Lietuvių Atletų Klu
bui. Klubas visą savaitę iš 
oro ir iš vidaus buvo pa
puoštas juodu šydu.

Tėveliams, broliams, sese
rims ir artimiesiems reiškiu 
giliausios užuojautos.

K. Dryža.

BRIDGEPORT, CONN.

NEWTOWN, PA.

Birželio 9 d. šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioj 
kun. Kaz. Stadalnikas M.I.C. 
laikė pirmąsias mišias. Jam 
asistavo kleb. kun. J. Čepu- 
kaitis, kun. dr. V. Martusevi- 
čius ir kun. M. Wilson. Pa
mokslą sakė kun. P. Mali
nauskas, M.I.C. Primicijose 
dalyvavo daug kunigų iš į- 
vairių vietų. Jaunas kun. 
Kaz. Stadalnikas M.I.C. yra 
Juozo ir Magdalenos Stadal- 
nikų sūnus, gimęs Philadel- 
phijoj 1917 m. Jausdamas 
pašaukimą į kunigų luomą, į- 
stojo į Marianapolio kolegi
ją, o vėliau į Tėvų Marijonų 
seminariją. Dalyvavo stu
dentų organizacijos veikime, 
kaip susipratęs lietuvis. Lin
kini jaunam kunigui geriau
sios kloties jo gyvenime ir 
didžios darbuotės Kristaus 
vynuogyne.

Po iškilmingų mišių su
rengti pagerbimo pietūs, ku
riuose dalyvavo kunigai: J. 
Čepukaitis, I. Valančiūnas, I. 
Zimblys, V. Martuševičius, 
P. Malinauskas M.I.C., V. 
Ažukas, Kidykas ir J. Jakai
tis M.I.C., 3 draugai klerikai 
ir apie 200 svečių. Kun. J. Če
pukaitis visų vardu pasvei
kino primicijantą, linkėda
mas kuo daugiausia atnešti 
naudos Bažnyčiai ir Tėvynei. 
Jam atsakė kun. Kaz. Sta
dalnikas, dėkodamas visiems 
už paramą siekiant tikslo. 
Ypatingai dėkojo tėveliams,

Nuoširdžiai dėkojame
Birželio 9 d. buvo gražus, 

šiltas ir malonus sekmadie
nis. Vilos sode buvo dar 
linksmiau ir mieliau. Saulu
tės spinduliai nepaprastu ža
vumu sukvietė žmonių mi
nią; medžių lapeliai šniokštė 
vėjelio supami, ir savo pavė
syje vaišino svečius; daugy
bė paukštelių skambiomis 
dainomis sutiko pikniko da
lyvius; žmonių minia, kaip 
avily bitelės, krutėjo, dirbo 
ir džiūgavo. Taip, čia mū
sų geradariai suvažiavo pa
silinksminti.

Gerbiama dvasiški j a, Jums 
ypatingai reiškiame širdingą 
dėkingumą už atsilankymą 
ir paraginimą dalyvauti šia
me piknike.

Esame giliai dėkingos kun. 
I. Zimbliui, kun. J. Bagdonui, 
P. Saradauskui už gražią 
programą, kurį išpildė jų pa
rapijos benas. Plevėsuojan
čios vėliavos, tvarkinga eise
na, ir didinga muzika suža
vėjo Vilos svečius. Visų šir
dys plakė džiaugsmo ritmu, 
pasididžiavimu gražiu benu, 
o veiduose spindėjo malonus 
šypso j imąsis. D ž iaugiamės 
Jūsų gražiomis pastangomis, 
ir daug kartų „dėkui!”

Dėkojame darbininkams, 
kurie per šį pikniką savo 
prielankumu ir rūpesčiu dir
bo mūsų naudai, su linksma 
šypsena dirbote — vaišinote 
svečius.

Įvertinam „A m e r i k o s”, 
„Darbininko” ir „Garso” 
dažnus pagarsinimus.

Pasiliksime dėkingos vi
siems, kurie darbu, aukomis 
arba atsilankymu prisidėjo 
prie šio pirmo pikniko ir 
maldausime ( Visagalio su
teikti Jums gausaus atlygi
nimo.

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys, 

Viloje Juozapo Marijos
Newuown, Penna.

—Birželio 15 d. įvyko vai
kučių pirmoji Komunija. 
Vaikučius prirengė kun. J. 
V. Ražaitis.

—Birželio 16 d. buvo P. S. 
P. š. dr-jos išvažaviavimas į 
Ramučio giraitę, kur kartu 
dalyvavo klebonas, Bridge- 
porto veikėjai ir kt.

—Birželio 8 d. šv. Vardo 
jaunų vaikinų draugija turė
jo šokius.

—Laukiam parapijos me
tinio pikniko, kuris įvyks 
liepos 14 d. Rengimo komi
tetas sako, kad bus daug 
naujienybių. Jaunimui yra 
graži salė, bus geras orkes
tras.

—Parapijos choras rengia
si dalyvauti trilypėj geguži
nėj liepos 21 d. New Haven, 
Conn.

—Teko nugirsti, kad yra 
savanorių važiuoti į Brook- 
lyną, į Lietuvių Dieną liepos 
4tą. Būtų gerai, kad kas ir 
nuvyktų, o tenai bus ko pa
matyti, o ypač dainuojantį 
jaunimą.

—Parapija ir parapijos 
choras labai džiaugiasi nau
jais vargonais. Tikrai, yra 
kuo džiaugtis. O.

kėta draugijai išaugti ir su
stiprėti. Draugijon kviečia
mi visi vyrai.

Tą pačią dieną Linden 
parke įvyko parapijos pikni
kas, kuris labai puikiai pa
sisekė. Jame dalyvavo šv. 
Juozapo parapijos choras, 
vadovaujamas komp. A. 
Aleksio. Taipgi dalyvavo ir 
švilpukų benas, kurs savo 
maloniomis meliodijomis pa
linksmino publiką. Birželio 
23 d. toje pačioje vietoje, 
Linden parke, bus, sujungtas 
šešių draugijų piknikas, ku
ris žada būti labai linksmas 
ir įdomus.

Waterburieciai liepos 4 d. 
ruošiasi dalyvauti Lietuvių 
Dienoje Marianapolyje. Ten 
turės savo stalą. Kurie no
rėti; važiuoti autobusais, įsi- 
gykit bilietus iš anksto. Jų 
galite gauti pas P. Jaku
bauską, Stankevičienę, Gir
dzijauską, Karinauskienę ir 
Morkevičienę.

P. Jakubauskas.

KEARNY-HARRISON, N. J.

PATERSON, N. J.

Pagerbė kun. J. Kintą
Sekmadienį, birželio 16 d., 

Patersono parapijiečiai, įver
tindami savo klebono nuo
pelnus parapijai, surengė ne
tikėtą pagerbimo vakarą.

Svečių buvo pilna salė. J. 
Jasulaitis atidarė programą. 
Klebonas parapijiečių sutik
tas entuziastiškai. Jaunųjų 
mergaičių choras, vedamas 
varg. Br. Voverio, sudainavo 
„Ilgiausių metų” ir Joninių 
dainą, kurią pats B. Voveris 
sukompanavo. Vakaro ve
dėjas paprašė kun. klebono 
sukalbėti maldą. Po to jau
nas Sitnikas ir Jasulaitytė 
parapijiečių vardu įteikė 
kun. klebonui gėlių puokštę.

Po trumpų užkandžių jau
nųjų choras vėl sudainavo 
keletą dainelių, Pagerbimo 
vakare dalyvavo svečiai ku
nigai Karužiškis ir J. Stašai
tis, kurie pasakė sveikinimo 
kalbas. Paskutinis kalbėjo 
kun. klebonas, kuris išreiškė 
gilią padėką ir prašė, kad pa
rapijiečiai nuoširdžiai su juo 
bendradarbiautų. Programa 
baigta Lietuvos ir Amerikos 
himnais.

Parapiios piknikas, kuris 
įvyko birželio 9 d., gerai pa
sisekė. Vargonų fondas spar
čiai auga. Jau yra surinkta 
apie 700 dol. Girdėjau, kad 
Cliffside jau turi surinkę 
apie šimtą dolerių; reik tikė
tis, kad ir kitos dalys neatsi
liks.

J. Spranaitis

WATERBURY, CONN.

Birželio 9 d. įvyko Šv. 
Vardo dr-jos pusyčiai. Lin

Dievo Motinos Sopulingos 
parapijos vaikučių programa 
įvyko sekm., birželio 9 d. Vi
si atsilankę nesigailėjo pa
matę, ką vaikučiai parodė. 
Sesutės pranciškonės padėjo 
daug darbo, kad išlavinti vi
sus taip gražiai.

Donald Šaukonis, 7 metų 
bernaitis, paskambino ma
rimba; mažytis, bet atliko 
puikiausiai.

Antras num. davė mums 
progą pamatyti didelį būre
lį mažyčių, kurie labai gra
žiai lietuviškai pakalbėjo ir 
pašoko.

3. Bernaičiai, baltai apsi
rėdę išpildė gimnastišką dri- 
lių.

4. Veikalas „Po švenčių”
parodė mums, kaip gražiai 
mūsų vaikučiai lietuviškai 
išmoko kalbėti. ,

5. Eleanora Katiliūtė ir 
Kazimieras Nakrošis pa
skambino piano duetą.

6. Mažos mergaitės davė 
moterims gerą progą išsi
rinkti visokių gadynių skry
bėles, nes jos dalyvavo skry
bėlaičių parodoje.

7. Dešimt mažyčių bernai
čių gražiai pašokinėjo, kaip 
nykštukai.

8. Donald Šaukonis ir Al
bertas Kamarauskas, du jau
ni bernaičiai, pakalbėjo 
„Apie skylę”.

9. Labai gražiai apsiren
gusios didesnės mergaitės 
pašoko ir viena, kuri buvo 
paslėpta liepos žiedo vidu
ryje, pasirodė žavi šokikė.

10. Juozas Kohanskis pa
sirodė kaip „Hobo”.

11. Būgnelių drilius buvo 
sudarytas iš mergaičių, ku
rios labai gražiai pasirodė.

12. „Perdaug ir Neper- 
daug”, veikalas, buvo labai 
juokingas, pamokinantis.

13. „Viennese Waltz” pa
šoko mergaitės, apsirengu
sios ypatingais drabužiais.

14. Iš Lietuvos buvo at-

šokimai dainininkai, 
Į eilėraščių sakytovažiavęs „Ponas Švardis”, 

bet jam Amerika nepatiko, 
tai sugrįžo į Lietuvą.

15. Peliukės dailiai pašoki
nėjo ir ant stalo užlipusios 
„suruošė” šeimininkės paga
mintą valgį, bet, šeimininkei 
sugrįžus, peliukės 
nuo stalo ir norėjo 
ti. Ji už uodegų 
nukirto su dideliu 
Po to, keturios katės sugrįžo i 
ir labai gražiai padainavo:] 
Galime laukti gerų daininin-i 
kų iš Kearny, nes šie jauni’ 
berniukai parodė savo talen-i 
tą.

16. „Žydas pas Teismą” 
suvaidino suaugę bernaičiai, 
kurie puikiai lietuvių kalbą 
vartojo. Čia visi prisijuo
kėme.

17. Mergaičių choras labai 
linksmas dainas padainavo. į

Kleb. kun. VoiciekauskasĮ 
išreiškė savo padėką tiemsi^tiejienė, Maspeth, 
žmonėms, kurie savo vaikusfceckienė, Brooklyyn, 
leido pasimokyti, pas sesu-lircinka, Jersey City,

pareiškė -norą, kadjirnžs, Brooklyn, N. Y. 
visi parapijiečiai atsiųstų ikoševičius, Brooklyn, 
savo vaikučius pasimokyt Brooltl N 
„Summer School metu. u .v. . .

Kun. M. Kemežis, Jerse5 Brooklyn, 
City klebonas, taipgi pakai ’“asPet*1> A- Y. 
bė-jo bckevicius, Maspeth, I

Jaunimo, ypatingai tarj ^y, Brooklyn, N. 
bernaičių, gana daug muzi ®s, Brooklyn, N. Y. 
kalinių talentų. Jei dar keli! laliūnas, Brooklyn, N 
metus turėsime sesutes tarj inkus, Bronx, N. Y. 
mūsų jaunimo, galėsime su inceson, Brooklyn, N. 
laukti bernaičių orkestro. Brooklyn, N. Y. '

Padėkos žodį tariame Se Brooklyn N 1 
sutems Pranciškonėms ir lin Athol į^ass 
kime joms dar daugiau „
buotis tarp mūsų.

Tenai Atsilankęs

TS PRANEŠIMAS 
|PEB RADIJU

nušoko 
pasislėp- 
pagavusi 
peiliu...

ją pirmadienį per L. 
įDr-jos programą J. 
ipanešė apie pasku-

HETUVIŲ DIET

p dienomis už laimi 
skelbiami nuoširdūs 
laimėjimas įvyks New 
Lnivių Dienoje, liepos

fetienė, Richmond H 
hngaitienė, Brooklyr 

plčius, Maspeth, N. Y. 
EŽnkauskaite, New Yo 
Menė, Brooklyn, N,

■, Maspeth, N. Y. 
bckevičius, Maspeth, I

iška, Brooklyn, N. Y.

Suskas, Brooklyn, N 
ius, Richmond Hill, h 
per kun. K. Paulionį,

Birželio 15 d. apsived Jočius, Baltimore, A 
Antanas Daunoras. Jis yr Belmore, N. Y. 
gerai žinomas apylinkės vi Šlavis, Bronx, N. Y. 
suomenės veikėjas. Linkim sutienė, Brooklyn, N. 
gražiausios ateities. Šrunšas. Hartford’. Cošnipšas, Hartford, Co 

umaitienė, Brooklyn, 1
Birželio 16 d. bažnytini į t 

choras turėjo bendrą Kom 6
niją ir turėjo savo pusryčiui ’ J » 
Į pusryčius pakviesti tėv: ^®®V1CIUS> Bronx, N. 
ir pagerbti, nes yra tai buy Wis, Elizabeth, N. 
tėvų diena.

Šiemet parapija švęs 2 
metų jubiliejų, kuris nuta ^ys, Brooklyn, N. Y. 
ta iškilmingai paminėti. Ji ‘Mkas, New York, N, 
biliejaus diena dar nenusti Ms, Kearny, N. J. 
tyta. Numatoma sureng Brooklyn, N. Y. 
plataus masto vakarienę. pea(];nį pa

Birželio 30 d. parapij. Bet£ehem. , 
vaikučiai rengia pikniką, ki> ’ 
ris įvyks 134 Schuyler Av 
Visi kviečiami atsilankyti 
šį parengimą, nes tuo pi 
remsime savo parapiją.

K

Tel. Harrison 6-1693

Juškienė, Brooklyn, N 
^ienė, Brooklyn, N. 1

Mas, Reading, Pa

Juškienė, Kearny, 1 
Suskas, Brooklyn, N 
skonis, Cliffside, N. . 
<ak, Detroit, Mich.
Mas, Philadelphia, I 
Uus, Newark, N. J.

s ^sey Lietuvių Radijo

Lukšys, Boise, Idaho
B. J. SHAWKONIS pkevičienė, Mt. Carir 

Mte, Cicero, III. 
^ė, Maspeth, N. Y.

BALZAMUOTOJAS M Lenox, Mass.

(Ašakūnas)

GRABORIUS —

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey vaisi

310 John Street, 
Harrison, N. J.

R Brooklyn, N.Y. 
k Brooklyn, N- Y- 
Woe, Brooklyn, N. 

^ B'ooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
So. Boston, Ma



irželio m. 21 d., 1940 m.

fee
VIETOS ŽINIOS
MASINIS MITINGAS

‘ Kaip skelbiama pirmame 
iislapyje, šį penktadienį, 
irželio 21 d., 8 vai. vak., 
lasčiaus salėje, Maspethe, 
yksta masinis lietuvių su
rinkimas. Visi lietuviai 
viečiami ir raginami daly- 
auti.
Susirinkime bus išaiškinta 
įbartinė Lietuvos padėtis.

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
PROGRAMA

L --------Šį sekmadienį, birželio 23 
, Apreiškimo par. mokykla 
irės mokslo metų užbaigos 

Imingos pamaldos į rogramą. Par. mokyklos 
'Jew Yorko Apylinkė, fclė j e 7:30 vai. vak. įvyks į- 

bmios iškilmės, kurių me- 
p pasirodys ne tik mokyk
is graduantai, bet ir visų 
tyrių mokiniai dainininkai, 
kėjai, eilėraščių sakyto-

tinius įvykius Lietuvoje ir 
patriotiškai pareiškė viltį, 
kad Lietuva turės būti lais
va. Šis pareiškimas labai ne
patiko „laisviečiams” ir jie 
savo laikraštyje šią savaitę 
radijo pranešėjo adresu iš
liejo savo neapykantą. At
rodo, kad dabar visi, kurie 
tik pasisakys už laisvą, ne
priklausomą Lietuvą ir tai 
darys drąsiai, be jokios bai
mės, bus komunistų puolami. 
Visi turime paremti visus, 
ypač biznierius, kurie nepa- 
būgs jokių gąsdinimų ir sto
vės už lietuvių tautos reika
lus be jokių nuolaidų.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

AMERIKA 5

Brooklyno Angelų Karalienės parapijos benas su savo vadu kun. Jonu Laurynaičiu 
priešakyje. Benas dalyvaus New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienoje, liepos 4 d., 
Klasčiaus parke, Maspethe, kur jis pagros įdomiausius maršus ir lietuvių meliodijas.

-1 važiavęs „Ponas X 
■'bet jam Amerikai 

tai sugrįžo į Lietini

15. Peliukės daO 
nėjo ir ant stalo 4 

„suruošė” šeiminio 
mintą valgį, bet, $4 

sugrįžus, peliukės, 
nuo stalo ir norėjo J 

ti. Ji už uodegų J 
nukirto su dideliu] 
Po to, keturios fatal 
ir labai gražiai J 
Galime laukti gerųį| 

kų iš Kearny, 
berniukai parodėm 
tą.

16. „Žydas pas 
suvaidino suaugę 
kurie puikiai lieto- 
vartojo. Čia via į 
kerne.

17. Mergaičių 
linksmas dainas

Kleb. kun.
išreiškė savo 
žmonėms, kurie 
leido pasimokyt 
tęs. 
visi 
savo 
„Summer School" bj 

Kun. M. Kemežkl
City klebonas, taip] 

bėjo. _
Jaunimo, ypafe 

bernaičių, gana te 
kalinių talentų. Jei a 
metus turėsime sėd 
mūsų jaunimo, gala 
laukti bernaičių oje 

Padėkos žodį tara 
sutems Pranciškonės 
kime joms dar date 
buotis tarp mūsų.

Tenai A«

Jis
parapijiečiai

RĄSUS PRANEŠIMAS 
PER RADIJĄ

Praeitą pirmadienį per L. 
,dijos Dr-jos programą J. 
akus pranešė apie pasku-

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities svarbus su
sirinkimas įvyks ateinantį 
penktadienį, birželio 28 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje. Visi skyriaus nariai 
ir draugijų veikėjai prašomi 
atsilankyti. Susirinkime bus 
labai svarbus pranešimas 
apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje ir apie išeivijos lie
tuvių dabartines pareigas.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

Šiomis dienomis už laimėjimų knygutes jau atsily- 
čia skelbiami nuoširdūs „Amerikos” skaitytojai, rė- 

Laimėjimas įvyks New Yorko ir New Jersey Apy- 
Lietuvių Dienoje, liepos 4 d., Maspethe.

Birželio 15 d. 4 

Antanas Daunoras, 
gerai žinomas apy'd 
suomenės veikėjas, 
gražiausios ateitim

S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y. 
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.
K. Galčius, Maspeth, N. Y.
Jonė Žukauskaitė, New York, N. Y.
M. Kalėdienė, Brooklyn, N. Y.
V. Valantiejienė, Maspeth, N. Y.
P. Žemeckienė, Brooklyyn, N. Y. 

Marcinka, Jersey City, N. J. 
Varnis, Brooklyn, N. Y.

P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.
A. Tvaskienė, Brooklyn, N. Y.
J. Gustavičienė, Brooklyn, N. Y.
O. P., Maspeth, N. Y.
A. Mockevičius, Maspeth, N. Y.
J. Shislosky, Brooklyn, N. Y.
J. Girnis, Brooklyn, N. Y.
C. Mikaliūnas, Brooklyn, N. Y.
A. Stankus, Bronx, N. Y.
P. Franceson, Brooklyn, N. Y. 

Į A. Yuška, Brooklyn, N. Y.
J. Prizgint, Brooklyn, N. Y. 

|G. Walackas, Athol, Mass. 
[J. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y. 
ĮP. Peikus, Richmond Hill, N. Y.
N. N., per kun. K. Paulionį, Brooklyn, N. Y. 

Į J. Gencevičius, Baltimore, Md.
į B. Brigaitis, Belmore, N. Y. 

glavis, Bronx, N. Y.
Jusaitienė, Brooklyn, N. Y.
L. šrupšas, Hartford, Conn., 
Adomaitienė, Brooklyn, N. Y. 
Kučinskas, Kingston, Pa. 
Dutkus, Maywood, N. J. 
Bartusevičius, Bronx, N. Y. 
Kvaracijus, Elizabeth, N. J. 
Panauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Sidarienė, Brooklyn, N. Y. 
Spaičys, Brooklyn, N. Y. 
Stašinskas, New York, N. Y. 
Bačėnas, Kearny, N. J. 
Muckus, Brooklyn, N. Y. 
Ruseckas, Reading, Pa.
Marcinkaitis, Bethlehem, Conn. 
Makarauskienė, Kearny, N. J. 
Vyšniauskas, Brooklyn, N. Y. 
Valiukonis, Cliffside, N. J. 
Yermak, Detroit, Mich.

Pūkas, Philadelphia, Pa.
Daukshus, Newark, N. J.

ew Jersey Lietuvių Radijo Valanda 
. Vitkus, Brooklyn, N. Y.

. J. Daukšys, Boise, Idaho 
Mazurkevičienė, Mt. Carmel, Pa. 
Samsonaitė, Cicero, III.
Šimkienė, Maspeth, N. Y. 
Vaškienė, Lenox, Mass. 
Lasker, Brooklyn, N.Y. 
Sutkus, Brooklyn, N. Y. 
Skužinskienė, Brooklyn, N. Y. 
Braškis, Brooklyn, N. Y. 
B., Brooklyn, N. Y.
Baniulis, Brooklyn, N. Y.

So. Boston, Mass.

Birželio 16 i 
choras turėjo bento 
niją ir turėjo savoj5 
Į pusryčius paktf 
ir pagerbti, nes p 
tėvų diena.

Šiemet parapija- 
metų jubiliejų, toto 
ta iškilmingai paroto 
biliejaus diena 
tyta. Numatoma 
plataus masto vato

Birželio 30 i 
vaikučiai rengia 
ris įvyks 134 Scbt 
Visi kviečiami a$ 

šį parengimą, $ 
remsime savo pa13?

ia-
u-

A. Zaleckas, So. Boston, Mass. 1-00
J. Kalinauskas, Jersey City, N. J. 1-20
P. Jakubauskas, Waterbury, Conn. 1-00
S. Agentas, Linden, N. J. 1-00
M. Tamoliūnas, Amsterdam, N. Y. 1-00
E. Vaitekūnienė, Brooklyn, N. Y. * 1.00
Aid. Simutytė, Brooklyn, N. Y. 1.00
O. Rimydienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
H. Zeikuvienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
M. Valuckas, Waterbury, Conn. 1.00
EI. Matulionytė, Maspeth, N. Y. 1.00
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y. 1.00
Visiems geraširdžiams aukotojams reiškiame gilų pa

dėkos žodį.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO N. Y. PAIEŠ

KOMI ASMENYS

MINĖJO STEIGIAMOJO 
SEIMO SUKAKTĮ

paskaitoje, kurią skaitė Dr. 
K. Grinius, adv. Z. Toliušis 
ir Dr. P. Karvelis. Dr. K. 
Grinius nupasakojo, kokiose 
sąlygose teko Steig. Seimui 
veikti ir kurti kraštą, adv. 
Toliušis—kaip kilo Lietuvos 
nepriklausomybės mintis ir 
kokia forma ją sukristaliza
vo Steig. Seimas, Karvelis 
iškėlė tuos pagrindus, kurie 
nulėmė susikūrusios valsty
bės tolimesnį likimą.

Minėjime gausiai dalyvavo 
kviestieji svečiai ir gauta ei
lė sveikinimų.

—Dapšionyse, Panevėžio 
apskr., ūkininkai sukruto iš
naudoti pelkes! Kasami grio
viai ir vanduo nuleidžiamas 
į upelius. Kai kurie iš pel
kių jau turi puikiausias ga
nyklas ir pievas.

Vadovauti buvo pakviesti 
buv. Steigiamojo Seimo pre
zidiumo nariai A. Stulgins- 
kas, Dr. J. Staugaitis ir P. 
Radzevičius. Ta proga buv. 
Steig. Seimo pirmininkas A. 
Stulginskas pasakė kalbą. 
Jis apgailestavo, kad ne visi 
Steigiamojo Seimo nariai su
laukė šios iškilmingos va
landos. Jis paprašė minėji
mo dalyvius atsistojimu mi
rusius pagerbti. Kalbėda
mas, pažymėjo kai kuriuos 
svarbesnius mūsų istorinės 
praeities momentus iki ne
priklausomos valstybės įkū
rimo. Lietuvos Taryba ir jos 
pastatyta vyriausybė buvo 
laikinos įstaigos, kurios ren
gė dirvą teisėtajam krašto 
šeimininkui — Steigiamajam 
Seimui. Lietuvių sąrašai ta
da surinko beveik 92 nuoš. 
balsų. Steig. Seimas atliko 
visą eilę svarbių darbų—pa
rengė ir priėmė Valstybės 
Konstituciją, žemės refor
mos įstatymą, įvedė savają 
auksu pagrįstą valiutą, įstei
gė pirmąją aukštąją mokyk
lą—Lietuvos universitetą Di
delių laimėjimų Seimas pa
siekė ir užsienių politikoje. 
Seimo metu Lietuva pripa
žinta nepriklausoma valsty
be ir priimta lygiateisiu na
riu į Tautų Sąjungą.

Seimo atliktieji darbai, 
veikimo sąlygos ir jo reikš
mė buvo nušviesti bendroje

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT

A 
Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Kaunas. — Gegužės 26 d. 
Kaune iškilmingai paminėta 
Steigiamojo Seimo 20 metų 
sukaktis. Minėjimas prasi
dėjo pamaldomis arkikated
roje - bazilikoje. Po pietų 
Karo Muziejaus sodelyje mi
nėjimo dalyviai uždėjo vaini
ką ant Nežinomojo Kareivio 
kapo. Po to Ateitininkų sa
lėje buvo iškilmingas susi
rinkimas. Į uždarą su pa
kvietimais minėjimą atvyko 
du buvę respublikos prezi
dentai—Dr. K. Grinius ir Al. 
Stulginskas, visa eilė buv. 
ministerių, kai kurie dabar
tinės vyriausybės nariai, 
daug senų valstybininkų, į- 
vairiausių profesijų visuo
menės veikėjų ir kt. Steigia
majame Seime buvo 112 na
rių, minėjime atsilankė—48.

Iškilmingą posėdį atidarė 
minėjimui rengti komiteto 
pirmininkas A. Tumėnas.

HAvCMEVER 6-O259
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LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor 
_ i

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7363 has been issued to ,the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 454 Crescent St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
Crescent Grill

454 Crescent St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3604 has been issued to the underslgneu 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2737 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN REVUCKAS 
Res tau ran t-Tavern

2737 Fulton St. Brooklyn. N. Y.

TAIKOS PAPRAŠYTA— 
KOVOS EINA

Paryžius. — Nors Prancū
zijos vyriausybė šios savai
tės pradžioje paprašė Vokie
tijos taikos, bet Prancūzijos 
laukuose mūšiai nesustojo. 
Vokietijos kariuomenė tęsė 
savo puolimus ir birželio 19 
d. turėjo savo žinioje pusę 
Prancūzijos žemės.

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
2.00 
2.00 
1.20 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.00 
1.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.00 
1.20 
1.00 
1.20 
1.00 
1.20 
1.00 
1.10 
1.00 
1.00 
1.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

KIRMONAS, Stanislovas, sūnus Petro, 
gimęs Klangių kaime. Velionos valsč, 
1929 m. gyvenęs Pittsburgh, Pa.

KLINGA, Rapolas, 1927 m. išvykęs į 
Kanadą ir gyv. 9 Beta St., Hamilton, 
Ontario, Canada.

KUPRINIAI, Juozas ir Antanas, kilę 
iš Utenos apskr. Po motinos mirties 
Lietuvoje yra likęs turtas, kurį savina- 
si visai svetimi.

MACKEVIČIAI, Jonas ir Tamošius, 
1923 m. gyv. Syracuse, N. Y.

MANČIUNSKAS, Boleslovas, į JAV. 
išvykęs 1911 m. ir pradžioje gyvenęs 
Boston, Mass.

RUKYTĖ, Uršulė, kilusi iš Maistaičio 
vienk., Gruzdžių valsč., Šiaulių apskr.

SUDINTAS, Kazys, prieš dešimtį metų 
išvykęs į Kanadą ir 1936 m. gyv. St. 
Balikte de Kilkenny, P. Q., Canada.

VENTILAI, Liudvikas ir Zenonas, 
Amerikoje pasivadinę Luis Wintil ir 
Zenon Wintil, iki 1934 m. gyvenę 
Claridge, Westmoreland Co., Pa.

Kai kuriems iš ieškomųjų priklauso 
turtai bei palikimai, kurie, neatsilie
pus teisėtiems įpėdiniams gali tekti 
svetimiems. Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi rašyti:

LIETUVOS GENER. KONSULATAS, 
16 West 75 Street, New York, N. Y.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS! Brooklyno Grab oriai

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

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTTEJU8 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.

Lie. No. L886Te].: EVergreen 7-1645

N. Y264 Grand St., Brooklyn,
Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

,BROOKLYNE

Manhattan Liquor Store

Tel. Harrison

(ASakW

GRABOR^.

BALZAW

Laisniuotas
ir New

Ik II.
310 JoW5?

URA G VAJUJE SUĖMĖ 
NACIŲ VADUS

Montevideo. —Uragvajaus 
policija išaiškino rengtą na
cių pučą, siekusį Urugvajaus 
valstybę padaryti Trečiojo 
Reicho agrikultūros kolonija. 
Sukilimą manė atlikti su vo
kiečių karo veteranais, esan
čiais Argentinoje.

Dvylika nacių partijos va
dų suareštuota. Iki šiol jų 
vardai nėra viešai paskelbti, 
bet suprantama, kad visi vy
resnieji ir lokaliniai vadai, 
išskyrus Julių Dalldorf, 
,,Mažąjį Fuehrerį”. Urug
vajuje, kuris yra apsaugotas 
nuo areštavimo, nes yra Vo
kietijos Pasiuntinybės spau
dos attache.

Sukilimą įrodantys doku
mentai rasti pas Fuhrman- 
ną, kuris yra Pietų Ameri
kos Antisemitinio judėjimo 
direktorius ir Salto nacių da
lies vadas. Sukilimas turė
jęs įvykti sausio mėnesį, bet 
Dalldorf nebuvo tikras, ar 
hitlerizmas tiek stiprus, kad 
galėtų atakuoti Pietų Ameri
ką. Policija praneša, kad 
neįvykdytas pučas sausio 
mėnesį nutartas įvykdyti 
birželio mėn., bet paskutinė
mis dienomis susektas ir lik
viduotas.

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balaamuotojaj

NOTARY PUBLIC

837 Union Avn B’klyn, N.Y.
Nimu Ova pat», tik. miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Arenu*.

Tel. STagg 2-4409 Tel. Virginia 7-4499
ESTATE Of

A. RODZEWICZ BARRY P. SHALINS
(Radzevičius) (Jalinskas)

Vestle E. Davis,
Laidotuvių Direktorius Licensed Mgr.

Suteikiam Garbtagaa
402 Metropolitan Avė., Laidotuves

Brooklyn, N. Y. -----  $150 -----
(Prleė pat ApreUkklmo bažnyčią) KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAIDnoSu aatomoblUu* rMturlmi,
krliltynarru Ir Tt*oJtlemi 84-02 Jamaica Avenue,p*il valiu 8 JI mama. Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadienį
LIEPOS 4,1940F

KLASCIAUS CLINTON PARKE
r

BETTS AND MASPETH AVENUES MASPETH, N. Y.

Parkas Atdaras 10 vai. ryte Šokiai nuo 3 vai. p.p
DAINŲ PROGRAMA 5 V AL. P. P., KURIOJE DALYVAUJA BROOKLYNO, MASPETHO IR APYLINKĖS PARAPIJŲ CHORAI.

Žaidimai Laimėjimai Juokingas Sportas

Įžanga į Parką 40 centų

Šokiams gros Khyth Kollers Orkestras
LAIVU IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 15 d., šeštadienį, 
įvyko „Amerikos” ruoštas 
laivu išvažiavimas kartu su 
Elizabetho lietuviais. 11 vai. 
ryto Metropolitan Avė. uos
te susirinko gražus būrelis 
„Amerikos” skaitytojų, rė
mėjų, bičiulių. Truputį po 
11 vai. atplaukė didžiulis 
„Clermont” laivas, veik pil
nas pripildytas lietuviais iš 
Elizabetho, kurių važiavo 
apie 1,200. Jau uoste, lau
kiant laivo, visų nuotaika 
nebuvo pakilusi, nes visi tik 
kalbėjo apie paskutinius 
liūdnus įvykius Tėvynėj Lie
tuvoj, apgailestavo; ne vie
nam ir ašara sublizgo akyse. 
Iš tolo pamatėme visi baltąjį 
„Clermont”. Ant jo stebų 
tarp žvaigždėtų Amerikos 
vėliavų lengvai plevėsavo ir 
Lietuvos trispalvė. Kažin ko
dėl šis vaizdas tuo neramiu 
momentu jaudino visus.

Laivas plaukėj gražiomis

pakrantėmis į Roton Point, 
Conn. Vos spėjus priplauk
ti krantą, gausus lietus pa
sveikino visus. Ne po ilgo 
vėl saulutė pasirodė. Oras 
buvo vėsus, visos dulkelės 
nuplautos, puiki diena gėrė
tis gamta, linksmintis. Grįž
tant, visus viliojo žavėtinas 
saulėlydis, dažnai keičiantys 
vaizdai. Laive šokiams gro
jo Frankie Jay orkestras. 
Programą išpildė Elizabetho 
choras, vadovaujant muz. J. 
Žilevičiui. Šen ir ten grupa
vosi maži dainininkų būre
liai, kurie lenktyniavo tarp 
savęs dainų įvairumu, skar- 
dumu. Brooklyniečiai gėrė
josi Elizabetho puikiu orga
nizuotumu.

Į vakarą visų nuotaika jau 
buvo pakilusi, tik gaila, kad 
Brooklyniečiams teko palikti 
laivą, atsisveikinti su links
maisiais Elizabetiečiais. Da
bar lauksime didesnės „Ame
rikos” ekskursijos laivu vėl 
su Elizabetho lietuviais. O

kol kas, susitiksime visi Lie
tuvių Dienoje, liepos 4 d., 
Klasčiaus parke, Maspethe.

Rep.

MASPETHO ŽINIOS

BAIGĖ MOKSLĄ

Antanas J. Revukas, inži
nierius, šiomis dienomis 
Brooklyno Polytechnikos In
stitute įsigijo filosofijos 
daktarato laipsnį. Sveikin
dami naują Daktarą, linkime 
jam ir jo artimiesiems ge
riausių pasisekimų.

baigė 
birže- 
teisių

L'<S>UOI!

Edvardas LeVanda 
Brooklyn Law School, 
lio 13 d. gaudamas 
Bakalauro laipsnį. Anksčiau 
E. LeVanda buvo baigęs 
Brooklyno kolegiją. Lanky
damas teisių mokyklą pri
klausė veiklioms studentų 
draugijoms.

Šiuo metu Ed. LeVanda 
dirba Henry & J. R. Wendt 
firmoje, yra nepriklausomų 
muzikantų unijos 701 sky
riaus pirm, ir drauge dirba 
su tėvu kaip graborius, 337 
Union Avė., Brooklyne.

Albina Ambraziejūtė baigė 
Brooklyno kolegiją, gauda
ma Bakalaurės laipsnį. Mo
kyklos kursą ji baigė vasa
rio mėnesį, o diplomas įteik
tas birželio 17 d. kolegijos 
iškilmėse.

■XAVERAS STRUM5KI5
(STAIGA TARNAUJAMU 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 SAV^

J. Maurušaitis baigė Broo
klyno poly-technikos institu
tą, gaudamas elektros inži
nieriaus laipsnį, o Kl. Stir- 
ba—chemijos inžinieriaus.

Sveikiname baigusius 
mokslus, linkėdami gražaus 
pasisekimo.

balta karalaitiška šilkine 
suknele, trumpu velionu. Ne
šė labai gražią puokštę gėlių.

Po skanios vakarienės Gri
gų namuose jaunieji išvažia
vo į Kanadą, o sugrįžę apsi
gyvens New Britain, Conn. 
Linksmo ir laimingo jiems 
gyvenimo. Aguona.

Birželio m. 21 d., AMEF
LIKU
TŪRUIŠ VISUR

7,380,259 GYVENTOJŲ

Paskutinis gyventojų su
rašinėjimo daviniais, New 
Yorko miestas turi 7,380,259 
gyventojus. Išskirstant į ap
skritis iš rodo šitaip: Kings 
apskr. Brooklynas gyventojų 
turi 2,660,479; Manhattan— 
1,871.474; Bronx—1,375,777; 
Queens—1,291,314; ir Rich
mond—11,215. Per paskuti
nį dešimt metų gyventojų 
padaugėjo 23 nuošimčiais.

Pennsylvanijos valstj 
mano išleisti įstatymą, 
prisiekdintųjų — jury te 
būtų šaukiami gydytoj; 
slaugytojos. Iki šiol ji< 
vo atleidžiami.

KAIP
((tvirtoji.
įseiiMS.

[falytL

dienų švęsime
Yonkers, N. Y., mit ^priklausomybės 

gauna maisto ženklelius^ ,jventę, kurią lie- 
krautuvių apsiėmė patar pečiai, kaip ir 
ti bedarbiams. 3 ^niliečiai, nepa-

šventę, kurią lie-

jos piliečiai, nepa- 
^gina ir vertina.

įtas Liepos Ket- 
įnžms Amerikos

Swift mėsos išdirbėjai jį buvo Vasario
cagoje surado naują
užlaikyti šviežius kr
taukus be ledo ir atviru įįja( šiemet lie-

--------- į nuims visai ki- 
Kalifornijos valstybėj t

liečiai organizuoja vyrui nilie. 
nesnius kaip 45 metų 
žiaus į milijoninę apsij 
mo organizaciją.

AH šalies pilie- 
saugiamės šio

5je, atliktais dar-
» _ • _

ein/i

Entered a 
Office at

—Per birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėnesius lietuvių 
bažnyčioje mišios sekmadie
niais bus 7-8-9-10-11 ir 
12:15 vai. (viso šešerios mi
šios).

—Praeitą savaitę Maspe- 
thą atlankė J. Eksc. Vysk. 
P. Būčys, M.I.C.

—Altoriaus draugija stro
piai ruošiasi prie išvažiavi
mo birželio 30 d. į Fort Sa- 
longą. Vietas autobusuose 
galima užsisakyti klebonijo
je arba pas draugijos nares.

—Liepos pirmose dienose 
prasidės naujos klebonijos 
statyba.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Parapijų ekskursija nusi
sekė. Oras buvo nepapras
tai gražus: nei šalta, nei 
karšta. Laivas „City of New 
York” irgi gražus. Žmonės 
patenkinti. Jaunimas nuva
žiuojant ir grįžtant šoko, 
kiek tik norėjo. Orkestras 
grojo lietuviškus ir Ameri
koniškus šokius.

Ekskursijos dalyvių nuo
taika buvo puikiausia. Svar
bu, kad mūsų žmonės jau 
pripranta prie tvarkos ir 
laive ir išėję iš laivo, bet vis 
dėlto dar yra tokių, kurie 
nesusivaldo.

Ekskursijoje dalyvavo vi
so 1,670 žmonių.

Liepos 2 į d., antradienį, 
bus Parcir 
parapijos m' 
si katalikai gino Parciunkulo

urikulo atlaidai— 
metinė šventė. Vi-

—Angelų Karalienės atlai
dus 
ną.

ir naudojasi jais tą

MIRĖ

die-

Juozas Vizgirda, gyvenęs 
86-08—76th St., Woodhaven, 
L. I., mirė birželio 11 d. Nu
liūdime liko dvi dukterys ir 
sūnus. Palaidotas birželio 15 
d. šv. Jono kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios, kur 
įvyko gedulingos pamaldos.

I

Laidotuvėse patarnavo 
Shalins (Šalinsko) 
staiga.

GRĮŽO Iš LIETUVOS
Praeitą savaitę S. S. Man

hattan laivu iš Lietuvos grį
žo Ona Dvareckaitė, gyv. 409 
Hewes St., Brooklyne. Lie
tuvoje išbuvo 11 mėn., išvy
ko gegužės 24 dieną. Tuo 
pačiu laivu atplaukė ir kun. 
K. Žvirblis.

O. Dvareckaitė užėjusi į 
„Amerikos” redakciją papa
sakojo šiek tiek iš savo įdo
mių įspūdžių.

—Lietuva man labai pati
ko. Jos vispusiška pažanga 
tiesiog stebėtina,— pasakojo 
keliauninkė. —Gražus ir ra
mus gyvenimas buvo Lietu
voje. Tik karui prasidėjus, 
kilo nerimas, baimė, lauki
mas nežinios.

Karas O. Dvareckaitę už
tiko Varėnoje. Čia jai ir vi
siems teko pergyventi ne 
vieną bombardavimą. Vienu 
momentu taip daug bombų 
krito netoliese, kad, jos žo
džiais. tik stebuklu išliko ne
paliesti. Per mobilizaciją ten 
buvo didžiausias ašarų pra
liejimas. Per karą daug len
kų įpuolė desperacijon nusi
žudę, daug gyventojų nepa
keldami tokio sumišimo, išė
jo iš proto. Rusams kraštą 
užėmus prasidėjo įvairios 
kankynės, plėšimai. Karo au
drai praūžus, viskas buvo iš
gabenta, apiplėšta, miškuose 
ir pamiškėse daug užmuštų 
žmonių.

Sutikdami Lietuvos ka
riuomene. žmones iš džiaugs
mo verkė.

O. Dvareckaitė gražiavosi 
Kaunu, patiko jai Vilnius ir 
kiti Lietuvos miestai. Džiau
giasi sugrįžusi į Brooklyną. 
Po visų pergyvenimų mano 
gerai pailsėti.
Kelionė praėjo be jokių y- 

patingų nuotykiu. Laive Var
šuvos pabėgėliai pasakojo 
apie pergyvenimus, kankini
mus. Iš Genuos laivas plau
kė 8 dienas. Kelionė tik į 
vieną pusę kaštavusi 267 dol.

S. J.

Am. Raudonasis Kr ^0IU^.A5=' 
New Yorke surinko kart 
kentėjusiems $1,180,217

Apylinkės Lietuvių ' 
—diena, kurioje žada 
Didžiojo New Yorko ir 
linkių lietuviai susir: 
Tai bus Liepos 4 dieną, ‘ 
čiaus parke, Maspethe. 
dalinsime ten žiniomis 
Lietuvos likimą.

iiaiį mes negale- 
j gilaus liūdesio, 
j protėvių žemė- 
Įstima jėga, per 
$kti laimėjimai 

. fenais. Ir vi- 
■j g ir daroma Lie- 

vardan! Už- 
$s ne savo, bet 
guy parinktomis 
saugia Lietuvos 
uitos gyvybę.
[(tvirtoji tegu 
įgia mus ir su-

New Yorko miesto ir 
klų vadovybės įsakymu 
birželio 1 dienos atidai $ pasiryžimą ko- 
139 Brooklyno ir 65 Qi 3 laisvę. Būki- 
apskričių viešų mokykh i sos laisvos ša- 
tos žaidimui vaikams 
ros metu.

į ir gyventojai, 
Tėvų Žemės nie- 
įrškune, nes ten 
iš, ten ir ateitis.Brooklyno parkuose 

dėti vasariniai koncert ų— 
pramogos. Prospect ' Ud, Mariana- 
pirmadienių, o prie Will jAm. Liet. Kat. 
burgo tilto, Brooklyne,’ Profesionalų są- 
kelį trečiadienių vak metinis sei- 
nuo 8:30 bus šokiai. I į labai maloniai 
Prospect parke antradįj lietuviai kata- 
ketvirtadienio ir šeštai 
vakarais bus Goldman 
koncertai. Ten pat s( j • ■ - 
dieniais 3:00 vai. gros svečius, 
Yorko Symphony orke fKatalikybes ir 
Bus ir daugiau koncer 
tomis dienomis.

i Gražusis Ma
loniai priims

reikalai.
ai seimą, jo da- 
ae labai gražių 
visuose darbuo-Washingtono W.P.A.; 

vybės įsakymu, birželioĮ^į^y“^ 
bus paleisti iš darbo IĮ __
darbininku. Liks dai "7“^

? S I veik- 
761,500 darbininkų. 1

į ;

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

LIETUVIU KRIAUi, K
SUSIRINKIMAS Liet„Bv03 

„ . v. , . aunistinė spau- Kriaučių 54 skyriai 
sinnkimas jvyks peni „ - j 
nį, birželio 28 d., 7:3 , - -■ -

f Al • 1 J p W“'*M**A V J CA Cl>AO~vak., Amalgameitų I .
11-27 Arion PI., Broo į 
Susirinkime bus renkar
i 4. -JT u i,. iW sakoma, legatas ir dalis valdybe r- - ’
siems kriaučiams svari
Ivvauti ir išsirinkti g ?t7,uu''u. na,u' . . . . ® n, Kaune įvyko sius žmones į Įvairias lj. _ 4 .į 4 ws mamfes-

761,500 darbininkų.

ių sumany-

negalima gal-

pranešinėja aiš- 

i atsiųstoje iš

S i, „dalyvau- 
’ganizuotų kau-

grab. į-
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Mlo jau nebe- 
’’•irios amerikie- 

’ 3 paskelbė, kad
Grigas, 
gyv. 45

76 metų
Furman

Stepas 
amžiaus, 
Avė., Brooklyne, mirė bir
želio 12 d. Palaidotas birže
lio 15 d. Šv. Jono kapinėse 
iš Apreiškimo par. bažny
čios.

Laidotuvėse p a t a r n avo 
grab. S. Aromiskis.

Juozas Račkauskas, 53 m. 
gyv. 1453 Prospect Place, 
Brooklyne, mirė birželio 16 
d. Jis mirė po automobiliaus 
nelaimės,
sūnus ir dukterį, 
vėse patarnavo grab, 
zevičius.

Paliko žmoną, du 
Laidotu- 

Rad-

VESTUVĖS

Birželio 15 d. Ona Grigai
tė ištekėjo už Alesandro Pa- 
nych. šliūbą 4 vai. popiet 
suteikė kleb. kun. N. Pakal
nis. Jaunavedė yra Juozo ir 
Paulinos Grigų duktė (P. 
Grigienė yra veikli sąjungie- 
tė, artima „Amerikos” bičiu
lė, neseniai sunkiai sirgusi). 
Ji buvo gražiai apsirengusi

DR. JOHN WALUK
181 No. 6th Street

V ALANUOS: 
8t—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vai. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVcrgreen 7-6868

•i tikrovę. Rei- 
tkad Kaune ir* , 
priemiesčiuose
M) gyventojų, 
akokia nors ei- 
iuplauktų pusė

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi kava, arbata. Hot Chocolate
PUBBYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pat
AISKRYMA8 gamintas namie 11 geriausios smetonok. ALUS Ii

tyra senių, yra 
“ yra ir bū- 
= s apsikrovusių 

linkių. Paga
li manifestaci- 
Slavusi laisvos 
^istų partijai, 
«iti katalikai? 
10,000?

Brooklyn, N. į mes
1_______ 41 girdesime.

—— nebus suklai- 
] 'savo pareigas.

JUOZAS GLNKUS
495 Grand Street, Brooklyn, X.

Netil 
nios n 
Pergyv 
menas, 
vietų i 
pači j a, 
sa, kai 
Lietuve 
matyti 
oriklau 
Bet ka 
jaime, 
nelaiky

dangi 
tų spa 
gino p< 
linius 
tyti, d; 
kolių c 
duodan 
padidir 
giau kj 
žinios 
kuo j am 
šias šly 
nias t 
laisvos

Komi 
kalba s 
sulatini 
gi, čia, 
būrius 
siruošę 
tik visi 
tuvos ž 
iš pagr

K. F 
mingą 
mas ši 
28 d. 
svarbus 
nutariu 
kad ir 
kuri n 
ribose, 
tų at 
kad bū 
sėkmin 
Lietuve 
atstaty 
gyvybe

Lieti 
tarpe i 
jų nuoi 
tuvos i 
tuvos 
nėra 
Ją pasi 
pražūti 
darbui 
lių įsai 
riausyl 
sija ru 
nuomo 
vos žm 
venime 
rime 1e 
me! T 
visuoir 
apie ti 
je.

komunisti-
į kad politi-

demon- 
15,000 

Itarpu pati 
I komisarų 
|> pranešė, 
h 000. Ka-I

Kalt 
melui?, 
prie g 
Birželi 
bia, ka 
eivijos 
kiems 
siuntir 
riaus 
strukc 
są už 
kraštų 
kad to 
„Amei 
Grigol 
rodyta 
teirau 
konsu

Vis? 
sąžine 
kios i 
golaič 
„Eltos 
gavę.

Pas 
konsu 
pareis 
jam i 
instru 
„Laisi
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