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ielbimo šventę, kurią lie
ti amerikiečiai, kaip ir 
Amerikos piliečiai, nepa- 

_ . —ų tai brangina ir vertina, 
užlaikyti 5^ Į Lietuvai buvo Vasario 
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Ito pasiektais laimėji- 
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| milijonų žmonių gero- 
Įbet tą dieną mes negalė- 
Į slėpti ir gilaus liūdesio, 
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Netikėtos ir nelauktos ži
nios mus gerokai sukrėtė. 
Pergyvenom visokias staig
menas, bet paskutinioji—So
vietų visiška Lietuvos oku
pacija, buvo sunkiausia. Tie
sa, kai rusų garizonai įžengė 
Lietuvon, jau bandėme pra
matyti galutiną išvadą—ne
priklausomybės neteki mą. 
Bet kažkodėl nesutikome su 
baime, kad Sovietai žodžio 
nelaikytų, arba mažas val-

Sov. Komisarai Komunistina Lietuva
stybes pavergtų. Juk, sako, 
komunistai pavergtųjų užta
rėjai. .. Šis laukiamasis smū
gis neturėjo būti toks skau
dus. Bet, jis skaudesnis da
rosi, kai žinai, kad, ko Lie
tuva pasiekė per 22 metus, 
nereikės nė 22 mėnesių ne
tekti: laisvės, kultūros, ap- 
švietos. Laisva Lietuva, dar
bininkų bei ūkininkų šalis, 
bus sulieta su vergų kraštu, 
raudonąja Rusija ir neš ko
misarų jungą, kaip neša kiti 
milijonai. Grįš Tėvynė į 
tamsybės ir vergovės laikus, 
kokius turėjo šimtmečius 
prieš nepriklausomybę. Išžu
dys dvasiškius bei pasaulie
čius inteligentus, arba iš
barstys po plačiąją Rusiją; 
pasilikusi liaudis be vadų 
bus prislėgta komunistinės 
naštos.

Nesistebiu, kad puolėme į 
neviltį. Ne vienas, nevilties 
apimtas, numos ranka į ko
kius nors bandymus organi
zuotis, protestuoti, gintis ... 
Priešas to tik ir laukia iš 
mūsų.

Mes laisvės esame ragavę. 
Šimtmečiais marinami, kėlė
mės. Nepriklausoma Lietu
va parodė, kad gali ir moka 
savistovi gyventi. Nejaugi 
pirmam smūgiui leisime iš
mušti mus iš lygsvaros? Ne
vertas yra laisvės tas, kuris 
nemoka jos ginti, už ją ko
voti, aukotis! Neišnaikino 
mūsų caras su muravjovais, 
nepavergs nė Stalinas su ko
misarais. šimtmečiais iš
bandyti, užgrūdinti, mokėsi
me laisvę vėl išsikovoti. Tik 
nenusiminkim, bet pasitikė
kim.

Pasitikėjimo sau ir dau
giau pasitikėjimo kits kitam 
mums reikalinga. Maža tau
ta, bet buvome perdaug pa
sidalinę į partijas, sroves. 
Visi dirbome tautos gerovei, 
jos laisvei, nepriklausomy
bei. Džiaugėmės valstybę 
atstatę, sustiprinę. Lenkty
niavome ir didžiavomės jai 
gero padarę . Ją lankėme ir 
gėrėjomės jos pažanga. Tie
sa, kritikavome vyriausybių 
darbus, dažnai protestuoda
vome, bet vis dėlto 
iš mūsų geriausios 
švenčiausių norų.

Šiandien Lietuva
dar nenuimta nuo žemėlapio, 
bet dabartinė vyriausybė, 
Sovietų komisarų paskirta, 
baigia ją parduoti komunis
tams. Tokia vyriausybė ne
gali turėti mūsų pasitikėji
mo.

Mes, amerikiečiai, sudaro
me didžiausią išeivijos dalį, 
kuriai teks tautai vadovauti, 
tęsti kovą už nepriklausomy
bę. Mes turime sau pasiti
kėti; privalome kits kitam 
pasitikėti. Mūsų visų vienas 
tikslas—Lietuvą iš raudonų
jų nasrų išlaisvinti.

Kas buvo neįmanoma, ne
tikėtina, dabar įvyksta. Is
torija kartojasi. Visokiems 
galimumams reikia pasiruoš
ti. Aišku, tik vieningi lai
mėsime kovą. Sroviniai gin
čai šalintini. Sroviniai ne
pasitikėjimai mūsų siekiams 
labai kenksmingi. Visi ge
ros valios lietuviai supras 
kits kitą ir pasitikės. Todėl 
turime rasti kelių ir būdų 
susieiti.

Katalikai, sudarydami iš
eivijoj daugumą, pirmieji 
privalo ištiesti lietuvišką 
ranką nekatalikams. Praeity 
aš nepritariau bendrai veik
lai su kairiaisiais. Kultūri
niam darbui jie daug 
kenkė. Bet susirūpinę esa
me jau ne kat. akcija, kultū
rinėmis draugijomis, bet pa-

PRANCŪZIJA PASIRAŠĖ 
PALIAUBAS

išmetamos prezidento Sme
tonos parašytos knygos, jo 
paveikslai pašalinami iš visų 
įstaigų ir deginami. Prezi
dento Smetonos biustai tir
pinami ir metalas neva ski
riamas ginklų fondui. Drau
ge su prezidentu Smetona į 
užsienį išvykęs krašto ap
saugos ministeris generolas 
Kazys Musteikis išbrauktais 
iš kariuomenės sąrašo.

Komunistų partijai leista 
laisvai ir viešai veikti. Tai 
vienintelė dabar partija, kuri 
Lietuvoje turi laisvę veikti 
ir siausti. Tautininkų parti
ja ir jaunalietuvių sąjunga 
uždarytos. Koks likimas ka
talikiškų organizacijų, dar 
neskelbiama, bet jis paaiškės 
labai veikiai. Komunistai 
veikia planingai ir stengiasi 
pasiekti minias, kad jos, api
piltos melais, šmeižtais, savo 
tautos vyrų niekinimais, pa
čios netektų lygsvaros ir pa
rodytų savo veiklą.

Birželio 24 d. Kaune įvyko 
manifestacija, kurioje, kaip 
praneša komisarų valdoma 
Eltos žinių agentūra, dalyva
vę 70,000 kauniečių. Kitoje 
šio laikraščio vietoje rašome, 
kad žinia apie tokį skaičių 
yra visiškai melaginga. Ame
rikiečių žinių agentūros pra
nešė, kad demonstracijoje 
dalyvavę apie 10,000 ir joje 
buvo reikalauta paskelbti 
Lietuvoje sovietinė respubli
ka ir susijungti su ,Sovietų 
Rusija. Tuo metu, kai'inl- 
nia šūkavusi prie Sovietų 
Rusijos atstovybės, virš 
Kauno skraidė Sovietų lėk
tuvai ir gatvėmis maurojo 
Sovietų tankai. Demonstran
tų minioje, kaip pranešama 
iš kitų labai patikimų šalti
nių, dalyvavę labai daug ne
pažįstamų veidų, kurių dau
guma visai nelietuviški. Spė
jama, kad tai rusų kariai, 
aprengti civiliai ir išleisti po 
Kauno gatves demonstruoti 
ir reikalauti Lietuvos žmo
nių vardu padaryti Lietuvą 
sovietine valstybe, Sovietų 
Rusijos dalimi.

Komunistinė propaganda 
visokius pranešimus duoda 
tik iš Kauno. Kas darosi 
mažesniuose miestuose, kas 
vyksta kaime, visiškai ne
pranešama. Kaime Lietuvos 
gyventojų dauguma. Lietu
va yra ūkininkų kraštas, to
dėl labai keista, kai praneši
muose vis kalbama apie fa
brikų darbininkus ir jų reiš
kiamus pasitenkinimus. Kau
ne, kaip žinome, gyvena 
daug kitataučių, iš kurių 
daugiausia ir reikšdavosi 
Lietuvoje komunistinis judė
jimas, tad visai suprantama, 
kokie kauniečiai tose demon
stracijose dalyvauja.

Spaudoje paskelbta, kad 
Lietuvoje netrukus bus rin
kimai į seimą. Jau dabar 
žinoma, jei ir įvyks kokie 
rinkimai, jie bus Sovietų 
komisarų priežiūroje. Komi
sarai pastatys kandidatus, 
komisarai ir balsus skaitys, 
todėl jau iš anksto galima 

r numatyti būsimo „seimo” 
nutarimus. Sovietų Rusija, 
naudodama gudriai paruo
šiamas kaukes, rengia mūsų 
Tėvynę Lietuvą visiškai oku
puoti visais atžvilgiais—ne 
tik militariniai, bet ir politi
niai, prieš^yventojų norą į- 
vesdama Lietuvoje komunis
tinę santvarką ir paglemžda- 
ma ją. Jokių šviesesnių pra
giedrulių šiuo metu nematy
ti.

Kaunas. — Sovietų Rusi
jos užsienių reikalų viceko- 
misaras Dekanosovas, suda
ręs Lietuvai „vyriausybę”, 
nepasišalino, bet tebesėdi 
Sovietų Rusijos pasiuntiny
bėje ir iš ten duoda įsaky
mus Paleckiui ir jam priskir
tiems bendradarbiams. Pa
skirti ir nauji „ministerial”: 
švietimo — Antanas Venclo
va, gimnazijos mokytojas, 
rašytojas; vidaus reikalų— 
Pranas Gedvilas, buvęs kai
riausių liaudininkų veikėjas, 
slaptas komunistas; valsty
bės saugumo departamento 
direktorium—Antanas Snieč
kus, kurs šių metų birželio 
1 d. už išdavikišką svetimos 
valstybės naudai darbą buvo 
nuteistas 8 metams kalėji
mo. Tai tas pats Sniečkus, 
kurs 1933 m. buvo paleistas 
iš kalėjimo, pasikeičiant ka
liniais su Sovietais; tada jis 
išsižadėjo Lietuvos piliety
bės. Vėliau jis slaptai buvo 
atsiųstas iš Maskvos, kur iš
ėjo specialius priešvalstybi
nės veiklos kursus ir nuo ta
da gyveno Lietuvoje sveti
mu, suklastotu pasu.

Vyriausiu cenzorium, El
tos direktorium ir radijofono 
prižiūrėtoju paskirtas Kos
tas Korsakas-Radžvilas, sė
dėjęs Lietuvos kalėjime už 
priešvalstybinį darbą ir iš 
kalėjimo paleistas prieš ke- 
leris metus, daugiausia kuni
gams rašytojams, (,a.a. Vaiž
gantui ir Jakštui) prašant. 
Atleista dauguma departa
mentų direktorių, apskričių 
ir nuovadų viršininkų ir į jų 
vietas paskirti komunistai 
arba komunistų simpatikai. 
Valstybės kontrolierium pa
skirtas Jonas Mašiotas, ilgą 
laiką buvęs kontrolieriaus 
padėjėjas, žmogus be aiš
kaus veido, kairiųjų simpati- 
kas.

Per radiją paskelbta, kad 
nuosavybė palieka neliečia
ma, tačiau tik ta, kuri „tei
sėtai įsigyta”, o teisėtumo 
klausimą, žinoma, nustatys 
komisarai. Iš visų knygynų

Bordeaux. — Prancūzijos 
vyriausybė, kuriai vadovau
ja maršalas Petain, pasirašė 
paliaubas su Vokietija ir Ita
lija, patenkindama abiejų 
valstybių vyriausybių reika
lavimus. Pirmiausia pasira
šyta su Vokietija, bet ši su
tartis įsigaliojo tik tada, kai 
Prancūzija pasirašė paliau
bas su Italija. Abiejų paliau
bų sutarčių turiniai paskelb
ti viešai birželio 25 d.

Vokietija, pagal išreika
lautą sutartį, pasilaikys be
veik pusę Prancūzijos savo 
okupacijoje iki karo pabai
gos. Visas Prancūzijos pa- 
kraštis pagal Atlanto van
denyną atiduodamas Vokie
tijos žinion. Paryžius palieka 
vokiečių rankose. Vokiečiai 
kariai belaisviai tuojau grą
žinami Vokietijai. Prancūzai 
belaisviai palieka vokiečių 
nelaisvėje. Prancūzijos lai
vynas pavedamas vokiečių 
žinybai, bet jis nevartojamas 
kovai prieš Angliją. Vokie
čių okupacijos išlaidas pa
dengia prancūzai. Visa Pran
cūzijos kariuomenė nugink
luojama. Jai leidžiama lai
kyti tik Vokietijos ir Italijos 
nustatytą kariuomenės kie
kį. Prancūzijos vyriausybė 
turi nurodyti Vokietijai, kur 
paleistos minos ir jas turi 
išimti. Prancūzijos pilie
čiams uždrausta kariauti 
prieš Vokietiją': 'Susisiekimas 
tarp Italijos ir Vokietijos 
per Prancūziją yra visiškai 
laisvas. Su vokiečiais pa
liaubos pasirašytos birželio 
22 d. Compiegne miške, kur 
po paskutinio didžiojo karo 
Vokietijos atstovai buvo pri
versti pasirašyti prancūzų ir 
anglų padiktuotą taikos su
tartį.

Pagal paliaubas su Italija, 
italai iš Prancūzijos gauna 
labai mažai. Italams atiduo
damas laisvai naudoti Džibu
ti miestas ir uostas, kurs 
italams būtinai reikalingas 
susisiekimui su Etiopija pa
laikyti. šiaurinis Italijos 
Prancūzijos pasienis laikinai 
demilitarizuojamas. Taip pat 
demilitarizuojami prancūzų 
kolonijų Afrikoje pasieniai, 
kur tik jie ribojasi su Itali
jos kolonijomis. Prancūzijos 
kolonijos Afrikoje šiuo metu 
palieka neliestos.

dangi amerikiečių komunis
tų spauda „dailiai” padau
gino penkiais kartais oficia- 
linius pranešimus, tai, ma
tyti, davė „įkvėpimo” mas
kolių cenzoriams komunistų 
duodamas užsieniui žinias 
padidinti net dešimt ir dau
giau kartų. Greitai įvairios 
žinios bus visiškai sufabri
kuojamos. Liūdniausia, kad 
šias šlykščiai melagingas ži
nias turi perdavinėti buv. 
laisvos Lietuvos atstovybė.

Komunistinė spauda jau 
kalba apie „apvalymą” kon- 
sulatinių įstaigų ir pan. Tai
gi, čia, šioje šalyje, turime 
būrius „čystytojų”, kurie pa
siruošę viską padaryti, kad 
tik visi buvusios laisvos Lie
tuvos ženklai būtų išnaikinti 
iš pagrindų.

------- o-------
K. Federacija tarė reikš

mingą žodį, kurs spausdina
mas šioje laidoje. Birželio 
28 d. jos centro valdybos 
svarbus posėdis ir jos svarūs 
nutarimai. Reikia tikėtis, 
kad ir kita išeivijos dalis, 
kuri nesijungia Federacijos 
ribose, susitvarkytų, sudary
tų atsakingas vadovybes, 
kad būtų galima laukti labai 
sėkmingo ir vjfcningo darbo 
Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti ir lietuvių tautos 
gyvybei išlaikyti.

Lietuvai ištikimų lietuvių 
tarpe negali būti jokių dvie
jų nuomonių dabartinės Lie
tuvos padėties atžvilgiu. Lie
tuvos vadinama vyriausybė 
nėra Lietuvos vyriausybė. 
Ją pastatė Lietuvos grobikai 
pražūtingam ir išdavikiškam 
darbui atlikti, šios masko
lių įsakymais pastatytos vy
riausybės vardu Sovietų Ru
sija ruošia pasaulyje viešąją 
nuomonę, kad patys Lietu
vos žmonės nenori laisvo gy
venimo. Nors mes, kurie tu
rime laisvę ir teisę, netylėki
me! Nors Amerikos piliečių 
visuomenėje pranešinėkime 
apie tikrąją padėtį Lietuvo
je.

Gen. Kazys Musteikis, pa
skutinis laisvos Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris, 
pasišalinęs iš Lietuvos į 
užsienį. Komisarų sudaryta 
valdžia skelbia, kad jis da
bar išbrauktas iš kariuome
nės sąrašo.

Anglijos ministeris pirm. 
Churchill šiomis paliaubomis 
labai nepatenkintas ir jis 
atsisako dabartinę Prancūzi
ją laikyti laisva valstybe. 
Jam atsakė maršalas Petain, 
kad Prancūzija sprendžia 
savo likimą, kaip ji supranta 
ir gali. Jis patarė anglams 
rūpintis savo reikalais. Be 
to, nurodyta, kad anglai ne
suteikė prancūzams tokios 
pagalbos, kurios tikėtasi ir 
žadėta. Atvykęs paskutinį 
kartą į Prancūziją Churchill 
net atsisakė dalyvauti Pran
cūzijos ministerių tarybos 
posėdyje.

ketvirtadieni: 
vakarais Im i 
koncertai!!i 
dieniais atvyksiančius svečius, 
Yorko S^iįns rūpi Katalikybės ir 
Bus ir daięĮvybės reikalai.
tomis dieMSfcįkindamį seimą, jo da

ms linkime labai gražių 
|skimų visuose darbuo- 
Tegu seimo dalyviai pa- 
į apčiuopiamų sumany- 
kaip įtraukti gausingą 
jos šviesuomenę į veik- 
ijungą.

------- o--------
Iko dabar negalima gal- 
Įkaip tik apie Lietuvos 
ją. Komunistinė spau- 
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i Lietuvos žinių agen- 
tElta” pranešinėja aiš- 
ielagingas žinias. Štai, 
10 25 d. atsiųstoje iš 
o telegramoje sakoma, 
[irželio 25 d., „dalyvau
to,000 organizuotų kau- 
[ miniai, Kaune įvyko 
įiška liaudies manifes- 
P’
Ikesnio melo jau nebe
būti. Įvairios amerikie- 
gentūros paskelbė, kad 
Įemonstracijoje dalyva
vę 10,000. Tai dar šiek 

Sanašiau į’ tikrovę. Rei- 
įsiminti, kad Kaune ir 
Be jo priemiesčiuose 
Įpie 150,000 gyventojų, 
įmanoma kokia nors ei- 
tkurioje suplauktų pusė 
gyventojų. Juk vis dėl- 
h ligonių, yra senių, yra 
lėlių vaikų, yra ir bū- 
I darbais apsikrovusių 
lose šeimininkių. Paga- 
pr tokioje manifestaci- 
kuri reikalavusi laisvos 
|s komunistų partijai, 
b dalyvauti katalikai? 
B kur tie 70,000?
|ių melų mes dabar 
j ir dažnai girdėsime.
lai jais nebus suklai- 
r žinios savo pareigas.

-------o-------
Bitą savaitę komunisti- 
luda skelbė, kad politi- 
I kaliniams pagerbti 
t suruoštoje demon- 
joje dalyvavę 15,000 
u, kai tuo tarpu pati 
h Rusijos komisarų 
bima „Elta’ ’ pranešė, 
įe dalyvavo; 3,000. Ka-

pranešė,

------- o-------
Kalbant apie komunistų 

melup, tenka dar kartą juos 
prie gėdos stulpo priremti. 
Birželio 27 d. „Laisvę” skel- ■ 
bia. kad š.m. kovo mėnesį iš
eivijos kai kuriems lietuviš
kiems laikraščiams buvo iš
siuntinėta Eltos redakto
riaus Jono Grigolaičio in
strukcija kelti išeivijoje bal
są už išlaisvinimą lietuviškų 
kraštų. „Laisvė” tvirtina, 
kad tokią instrukciją gavo ir 
„Amerika”. Ten rašoma, kad 
Grigolaičio instrukcijoje nu
rodyta dėl jo asmens pasi
teirauti pas Lietuvos gen. 
konsulą Budrį.

Visai atvira ir švariausia 
sąžine pasisakome, kad to
kios instrukcijos nei iš Gri
golaičio, nei iš jokio kito 
„Eltos” redaktoriaus nesame 
gavę.

Pasiteiravome pas gen. 
konsulą Budrį ir jis mums 
pareiškė, kad J. Grigolaitis 
jam nepažįstamas ir jokios 
instrukcijos, kurias skelbia 
„Laisvė”, jam nežinomos.

tai buvo 
valios ir

oficialiai

čios tautos gyvybiniais klau
simais. Kiekvienas tautos 
sūnus tiems klausimams turi 
teisių ir pareigų.

Neprimeskime niekam ko
kių užkulisinių tikslų. Mes
kime baimę praeities pamo
kų. Geriau vėl kartoti tas 
pačias klaidas, negu nuleidus 
rankas kentėti nusivylimą, 
arba laukti tautos pražūties. 
Turėkime drąsos ir pasiryži
mo.

Išeiviams tenka kovoti ir 
su vidujiniu priešu — mūsų 
tautos kilmės komunistais. 
Ši kova įmanoma tik bendru 
a n t i - komunistiniu frontu. 
Nekatalikai galėtų čia daug 
padaryti. Tik savigarba, sau 
pasitikėjimas, vieningumas, 
lietuviškas „b 1 i t zkriegas” 
gali išgamas komunistus su
triuškinti.

Tikiu, kad mūsų Federaci
ja tars savo žodį. Mes pratę 
palikti Federacijai katalikų 
vardu kalbėti. Bet kartais ir 
privati iniciatyva gali sėk
mingai idėją įgyvendinti. 
Tad budėkime ir dirbkime.

Vincas Juronis

Detroit. —Automobilių ga
mintojas Henry Ford turėjo 
užsakymą pagaminti 3,000 
karo lėktuvų savo valstybei 
ir 6,000 Anglijai. Birželio 
26 d. Ford pranešė vyriau
sybei, kad jis nesutinka ga
minti lėktuvų Anglijai. Jam 
tai pranešus, vyriausybė at
šaukė savo užsakymą gamin
ti lėktuvus ir Amerikai.

Susitikime Liepos Ketvirtą
New Yorko ir New Jersey apylinkės lietuviai! Vie

nuolikta Apylinkės Lietuvių Diena visai čia pat. Jau pa
skutinį kartą kviečiame per „Amerikos” puslapius. No
rime iš širdies pasakyti: Jūs esate nepaprastai maloniai 
laukiami ateinantį ketvirtadienį, liepos 4 d., Klasčiaus par
ke ir salėje, Betts ir Maspeth Avės, kampas, Maspethe.

Vienuoliktą kartą ši Apylinkės viena didžiausių pra
mogų įvyksta. Kasmet joje būna kas nors nauja, šiemet 
visus atsilankysiančius jungs bendra mintis, bendras sie
kis—22 metus laisvai ir nepriklausomai gyvenusi Lietuva 
vėl turės tapti laisva ir nepriklausoma valstybė. Šiam 
siekiui mes turime viską paskirti—ir didžiausius ir men
kos vertės atrodančius dalykus. Svarbiausia—visi turime 
jungtis galingon vienybėn.

Ir šiemet nežadame Lietuvių Dienos dalyviams ypa
tingi; naujenybių. Smagu mums pranešti, kad programo
je dalyvaus visų keturių Brooklyno ir Maspetho parapijų 
chorai, Angelų Karalienės ir Apreiškimo parapijų benai. 
Jaunuomenei ir jaunatviškai nusiteikusiems vyresniesiems 
palinksminti pakviestas groti didžiulis orkestras. Pro
gramos metu bus pasakyta kalba apie naujausius įvykius 
Lietuvoje. Lietuvių Dienos dalyviams bus progos tarti 
savo reikšmingą žodį. t

Liepos Ketvirtoji yra Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybės paskelbimo, tautos laisvės šventė. Gy
vendami laisvoje šalyje turime nepaprastos laimės šią di
džią šventę laisvai ir nepriklausomai švęsti. Šios šven
tės minėjimas turi mus nuteikti dar tvirtesnei kovai už 
mylimosios Tėvynės Lietuvos atstatymą.

Visi junkimės į vieningus sambūrius ir ko dažniau
siai gausiais būriais susitikime. Taigi, visi, kam tik lai
kas ir kitos aplinkybės leidžia, atsilankykite į Lietuvių 
Dieną, liepos 4, Klasčiaus parke, Maspethe. Nesvarbu, 
koks oras bus, bet būkime visi ten!
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Prieš kelis mėnesius Lietuvoje buvo paskelbta, kad šių 
metų birželio 29 ir 30 d.d. Vilniuje Lietuvos ateitininkai 
minės savo gyvavimo 30 metų sukaktį. Ateitininkai gimė 
nelaisvės metais, o savo garbingos veiklos 30 metų sukak
tį rengėsi švęsti laisvosios Tėvynės sostinėje. Deja, 15 
dienų prieš ruoštą nepaprastai didžiulę puotą Lietuvos pa
dangę aptraukė tamsiausi nelaisvės debesys.

Ateitininkijos sąjūdį pra.dėjo lietuviai katalikai švie
suoliai užsienyje, nes Lietuvoje tebesiautė žiauri ir tamsi 
ruso priespauda. Kilnūs vyrai suprato, kad Lietuva ne
pasieks laisvės, jei jos šviesuomenė bus atsiskyrusi nuo 
liaudies, nuo visos tautos kamieno-kaimo ir jo žmonių. 
Nedaug tada šviesuolių turėta pasauliečių tarpe, bet ir tų 
daug ne Lietuvai dirbo. Vieni priespaudos prislėgti, kiti 
pavergėjo įvairiais pasiūlymais suvilioti, šalinosi savo tė
viškės šiaudinės pastogės, šalinosi savo tėvų brangiausių 
turtų—katalikų tikybos ir lietuviškos tautybės.

„Aušra” jau buvo pažadinusi tautą į veiklų tautinį at
budimą, bet tam nebuvo suteikta ramsčio. Ateitininkai, 
kurie savo šūkiu pasirinko pasiryžimą Viską Atnaujinti 
Kristuje, Tarnaujant Dievui ir Tėvynei, atspėjo savo tau
tos paskirtį. Pirmiausia didysis tikybinis ir tautinis atgi
mimas pagavo mažą universitetinės jaunuomenės skaičių, 
vėliau gimnazijas ir taip Ateitininkijos siekiais, jų idealais 
susižavėjo tūkstančiai šviesios jaunuomenės, kuri nešė į 
kaimą negęstančios šviesos žibintus.

Kai atėjo laikas kovoti dėl nepriklausomybės, Lietu
vos kaimas buvo paruoštas. Jis davė Lietuvai narsiąją 
nepriklausomybės kovų laikų kariuomenę. Pirmosios ka
rininkų laidos auklėtiniai išimtinai buvo ateitininkų idė
jos auklėtiniai. Ateitininkai pagimdė ir kaimo milžinišką 
organizaciją—Pavasarininkus, kurie apsėjo visus Lietuvos 
kampelius savo kuopomis, tarnaujančiomis niekam kitam, 
kaip tik Dievui ir Tėvynei. Ateitininkai ir pavasarininkai 
bendromis jėgomis įrašė į Tautos istorijos lapus neišdil- Stalino 
domus garbės lapus.

Šiandie tamsu Lietuvos padangėje. Svetima grobuo
niška ranka ištiesė savo plėšriuosius nagus. Ir vėl var
gas, kančios, priespaudos. Bet prieš tikinčio Apvaizda ir 
Lietuvių Tautos gyvybe lietuvio akis spindi naujo gyveni
mo viltis. Ateitininkų idėja, daug gilių sėklų pasėjusi, 
negalės būti išrauta, nes jos pagrindas Amžinajame Gy
vybės Šaltinyje. Mūsų nuoširdūs sveikinimai Ateitininki- 
jai! Jos išauklėti sūnūs tenesudreba naujuose bandymuos, 
nes „Ateitį regim Tėvynės laimingą, šviečia mums kryžius 
ant mūs vėliavos; stokime drąsiai į kovą garbingą—Dirb
kim, kovokime dėl Lietuvos.”

Ir vėl šaukia lietuvių tauta kiekvieną savo ištikimą 
sūnų ir dukterį pasiaukoti ir padirbėti jos šventam tikslui.

Sąmoningas lietuvis visada krutėjo, dirbo savo tautos 
gerovei ir aukojo įvairiems jos reikalams. Bet šiuo kri
tišku ir be galo skaudžiu Lietuvos gyvenimo momentu 
tauta iš jo daugiau reikalauja. Ji reikalauja nutraukti 
nuo savo poilsio valandą, kitą ir tą laiką pašvęsti tautos 
darbui. Ji reikalauja nuo savo burnos nutraukti kąsnelį, 
kitą ir tą dalį paaukoti Lietuvos laisvei ir nepriklausomy
bei ginti.

Geram lietuviui šiandien labai yra aišku, kaip dide
liame pavojuje yra Lietuvai Tą pavojų matydami jos 
vaikai negalime nurimti, negalime sėdėti sudėję rankas 
ir palikti savo mylimą kraštą skaudžiam likimui. Tauta 
šiandien reikalauja iš mūsų didelio darbo ir tiesiog mil
žiniško pasišventimo.

Visai drąsu yra kreiptis į Amerikos lietuvių katali
kų visuomenę, nes jau seniai yra žinomas jos nuoširdu
mas, duosnumas ir darbštumas Lietuvos ir, aplamai, visos 
tautos svarbiesiems reikalams. Kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės ji sudėjo šimtus tūkstančių dolerių, jos 
vardai ir veikėjai pašventė daug laiko ir darbo, kad reali
zuotų tautos siekimą ir troškimą.

LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENES NUSISTATY- 
/ MAS YRA LABAI AIŠKUS IR ŠIUO MOMENTU. KAIP 

SENIAU JI GRIEŽTAI STOVĖJO UŽ LAISVĄ IR NEPRI
KLAUSOMĄ LIETUVĄ, TAIP GRIEŽTAI JI IR DABAR 
LAIKOSI TO PATIES NUSISTATYMO. Ji griežtai pro
testuoja prieš Sovietų Rusiją, prismaugusią Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę, ji pasižada tol vesti kovą, kol ir 
vėl nebus grąžinta mūsų senajai tėvynei laisvė.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija, prieš per 22 me
tus vadovavusi organizuotai katalikų visuomenei kovose 
dėl Lietuvos laisvės, ir šiandien yra gyva ir pasirengus 
stoti tėvynei į pagalbą.

SMERKDAMA MASKVOS IMPERIALISTIŠKĄJĮ ŽY
GĮ, A. L. R. K. FEDERACIJA NEPRIPAŽĮSTA JOS RAN-

KA SUDARYTOS LIETUVOS VYRIAUSYBES, nes ji ne 
mūsų tautos valią pildys, bet pataikaus ir tarnaus sveti
mos valstybės užgaidoms. Pirmieji Maskvos pastatytos 
vyriausybės žygiai aiškiai rodo, kad jos rankomis Sovie
tų Rusija nori sugriauti viską, kas per 22 metus buvo 
padaryta, pastatyta, sukurta; kad ji užsimojo baisiais, 
bolševikiškais retežiais surakinti žmonių religinę, spau
dos ir veikimo laisvę.

Už tą laisvę kovojome su Rusijos caru, kovojome su 
tautininkų rėžimu, bet su bolševikiškąja diktatūra reiks 
dar energingiau ir griežčiau kovoti, nes ji žiauresnė ir 
pavojingesnė: ji siekia savo pragariško tikslo nesigailėda
ma jokių aukų, siekia kardu ir ugnimi.

Lietuviai katalikai!
Smaugiama Lietuva šaukiasi mūsų pagalbos. Būtų 

nelietuviška ir nekrikščioniška tą pagalbą atsakyti. Tuo
jau susiburkime į Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos 
skyrius, kur jų nebėra—atgaivinkime ir nedelsdami pra
dėkime darbą.

1. TUOJ REIKALINGA SUŠAUKTI VISOSE KOLO
NIJOSE MASINIUS SUSIRINIKIMUS IR PABRĖŽTI MŪ
SŲ NUSISTATYMĄ IR RYŽTINGUMĄ.

2. PASIŲSTI TINKAMĄ REZOLIUCIJĄ ŠIO KRAŠ
TO VYRIAUSYBEI.

3. TUOJ UŽSIDĖTI METINIAIS MOKESČIAIS LIE
TUVOS LAISVES REIKALAMS BENT PO VIENĄ DO
LERĮ Į METUS.

Tolimesnius darbo planus nustatys A. L. R. K. Fede
racijos centro valdybos suvažiavimas, kuris įvyks penkta
dienį, birželio 28 d., Wilkes Barre, Pa., „Garso” name.

DR. A. RAKAUSKAS, ALRKF pirm.,' 
LEONARDAS ŠIMUTIS, ALRKF sek.

Geriausiųjų sūnų pasi
šventimu ir krauju atstaty
toj i Lietuva birželio 15-17 
dienomis vėl pateko į naujų
jų laikų utopinio imperialis
to Stalino kruvinas rankas; 
jo kacapai mindo mūsų tėvų 
šalį, nešdami kalėjimą, kan
čias, terorą ir mirtį kiekvie
nam, kas išdrįs kitaip many
ti, kas atsisakys šluostyti jo 
padų dulkes.

Jo vergų gaujos pastatė 
Lietuvoje marijonečių (lė
lių) vyriausybę, kuri neva 
valdys kraštą laisvėj ir gero
vėj ir ves jį į „šviesesnę atei
tį”. Šiandien kiekvienas ne- 
parsidavęs lietuvis žino, kad 
____ i „laisvė ir gerovė” 
yra vergija ir badas, o „švie
sesnė ateitis” yra mirtis, ku
ri ir išgelbsti nelaimingąjį.

Kada pereitų metų spalių 
10 dieną Lietuva buvo pri
versta pasirašyti su Sovietų 
Rusija nepuoli mo paktą, 
daugelis lietuvių ne paslap
čiom, o viešai šaukė, kad tai 
pirmas etapas į Lietuvos ne
priklausomybės praradimą. 
Buvo ir abejojančių balsų: 
„Gal laikysis susitarimo, 
gal...” Tuo pačiu metu 
mūsų maskvinės papūgos iš 
„Laisvės” ir „Vilnies” pa
stogės plyšdamos čirškė: 
„Kokia Lietuva laiminga su
sidėjusi su Stalinu. Lietuva 
Vilnių atgavo ...” Deja, vos 
pusmečiui praėjus Stalinas 
pasiėmė ir Lietuvą su visu 
Vilnium. Tada iš tos pačios 
pastogės skrido į Lietuvą 
sveikinimo telegramos, nes 
taip Stalinas norėjo, šian
dien jos ir vėl skrenda...

Stalino komisarai pastatė 
naują „vyriausybę”. Jei ta 
vyriausybė būtų atsistojusi 
prie Lietuvos vairo ne So
vietų Rusijos kariuomenės ir 
tankų įtakoje, ne Sovietų 
komisaro nurodymu, būtų 
galima tik nusistebėti, kaip 
tie žmonės ten pateko, bet 
vis dėlto ji būtų vyriausybė, 
kurią mes turėtumėm pripa
žinti. Deja, ta „vyriausybė” 
yra pastatyta Stalino komi
saru. Ne vienas nusistebės, 
kokiu gi būdu į ją pateko, iš 
naviršiaus žiūrint, padorūs 
ir žinomi asmenys, kaip Gal
vanauskas, profesorius Krė
vė-Mickevičius ir Vitkaus
kas. To gali būti kelios prie
žastys, kuriu mes čia. Ame
rikoje, nesužinosime iki Lie
tuvą valdys Maskvos komi
sarai. Žinant bolševikų me
todus politikoje, galima tik 
paklausti: ..Kas yra užtik
rintas. kad Galvanauskas, 
nrof. Mickevičius ir Vitkaus
kas vra valdžioje?” Gali bū
ti, kad jie sėdi kalėjime, 
koncentracijos stovyklose ar

gal jau ir pas Abraomą, 
jų vardai siunčiami per 
dijo bangas Lietuvos ir 
sienio lietuviams, kad 
naujajai valdžiai priduotų
autoriteto ir stiprybės, įgy
tų visuomenės palankumą ir 
tam panašiai. Jei kam ma
no mintys atrodo fantasti
nės, tai tegu prisimena So
vietų Rusijos politikų likimą. 
Buvęs raudonosios armijos 
Azijoje vadas gen. Bliuche- 
ris dar ilgai „vadovavo” bol
ševikų oficialiuose praneši
muose po to, kai seniai jis 
jau buvo areštuotas ir sėdė
jo kalėjime, nes Stalinas bi
jojo tą visVpmenei skelbti. 
Panašių faktų galima pri
rinkti šimtais. Ar negali bū
ti kas nors panašaus dabar 
ir Lietuvoje?

Na, prileiskime, kad ma
no spėliojimai yra klaidin
gi. Sakysim, kad Galvanaus
kas, prof. Mickevičius ir Vit
kauskas pasidavė Maskvos 
komisarų įtikinėjimams, kad 
bolševikų kariuomenė nėra 
priešas, bet draugas Lietu
vai, kad ji čia tik atėjo laiki
nai iki karas pasibaigs su 
tikslu, kad Stalino draugas 
Hitleris Lietuvai ką blogo 
nepadarytų ir 1.1., kuo jie 
buvo naivūs ir patikėjo. Jei 
taip įvyko, tai galima pasa
kyti, kad jų dienos suskai
tytos. Jie turės klausyti Sta
lino komisarų, arba bus pa
varyti ir gerai, jei tuojau 
nenukeliaus pas Abraomą. 
Bolševikams reikalingi ne 
jie, bet jų vardai. Kaip tik 
bolševikai įsitvirtins Lietu
voje, tuojau naujoj valdžioj 
atsiras daugiau Koganų, Ici- 
kų, Joškių, nes tokiomis pa
vardėmis asmenys Lietuvoje 
yra komunizmo ramstis.

Paskutinės žinios sako, 
kad iš Lietuvos kalėjimų pa
leista apie 600 kalinių. Jiems 
naujoji valdžia suruošė dide
les iškilmes, kuriose, anot 
pranešimų iš Kauno, dalyva
vę trys tūkstančiai žmonių, 
o pagal „Daily Worker” pra
nešimus iš Maskvos — pen
kiolika tūkstančių, 
vės” ir
tur būt, paskelbs, kad nulis 
praleistas, ir kad iškilmėse 
dalyvavo šimtas penkios de
šimtys tūkstančių žmonių ... 
Vis tik neperdedant galima 
pasakyti, kad jei dalyvavo 
trys šimtai Kauno žydelių ir 
jų pakalikų, tai jau visai 
gerai. Pažymėtina, kad tose 
Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasių iškilmėse Galva
nauskas, prof. Krėvė-Micke
vičius ir Vitkauskas nedaly
vavo.
reiškinys, kad jiems prakal
bos buvo saldomos lietuviš-

Iš Tėvų Žemės
—Lietuvoje rengiam as 

darbų planas atbėgėliams, 
kurie kolkas negali kitur iš
vykti, o gauti Lietuvos pi
lietybę neturi teisių. Jiems 
pagelbėti ruošia darbo planą.

—Betvarkydami Vilniaus 
žydų kapines, darbininkai 
atkasė granatą, kuri sprogo, 
vieną darbininką užmušda- 
ma.

—Į Eišiškių valsčių atvy
ko matininkai ir pradėjo 
vykdyti dvarų nusavinimo 
darbus. Dvarų nusavinimu 
yra labai susidomėję smul
kių ūkių ūkininkai.

—Lietuvos Žurnalistu me
tiniame susirinkime Kaune 
dalyvavo jau ir Vilniečiai 
žurnalistai, kaipo lygiatei
siai nariai. Sąjunga pasku
tiniu metu yra virtusi grynai 
profesine organizacija.

Birželio m. 28 d., 19
fld., 1940 m.

—Darbai Gedimino 
tęsiami toliau. Netruk 
pradėti ir Trakų ist 
paminklų tvarkymo d 
Tam reikalui Seimas 
rė 50,000 Lt.

—Prisikėlimo bažn 
Kaune, vidaus įrengimi 
bai varomi pilnu t 
Greit bus pradėtos dėti 
dys

valstybinėse ' 
pavasarį mo- : 

kosi 2,5*75 moksleiviai. Vy
tauto Didžiojo berniukų gim
nazijoje apie 400 moksleivių, 
Kunigaikštiesnės Birutės 
mergaičių gimnazijoje apie 
200 (vyresnes klases gimna
zija turi bendrai su Vytauto 
Didžiojo gimnazija).

—Rengiamas p r a m o n ės 
plėtimo planas, kuriame nu
matomos lėšos ir šventosios 
uosto reikalams. Šventąją 
paversti tinkamu jūrų uostu 
reiktų 30 mil. litų.

—Arklių auginimo ir ge
rinimo dr-ja nutarė organi
zuoti veislinių arklių preky
bą. Ji tarpininkaus norin
tiems pirkti ir parduoti ark
lius.

—Gelgaudiškio „Palemo
no” plytų fabrikas šiemet 
numatęs pagaminti daug 
plytų. Skirsnemunės cemen
to fabrikas užsakė pusę mi
lijono plytų.

—Vilniaus apskrityje stei
giama 10 kontroliuojamų 
ūkių, kuriuose jau artimu 
laiku bus pradėta pavyzdin
gų paukštynų statyba. To
kių paukštynų bus kiekvie
name valsčiuje po vieną, o 
didesniuose valsčiuose po du.

— Šventosios uostas kas
met plečiamas ir tobulina
mas. Uostą norima tiek pa
gilinti ir išplėsti, kad į jį ga
lėtų plaukti ne tik žvejų, bet 
ir mažesni prekybiniai lai
vai. Šių metų biudžete Šven
tosios uostui plėsti yra skir
ta 2,450,000 litų. Iš šios su
mos molams statyti yra nu
matyta 800,000 lt., žemės nu
savinimui—750,000 lt., uosto 
krantinėms—300,000 lt., tro
besiams—360,000 lt.

—Per balandžio mėnesį, į 
prekybos registrą įrašydinta 
57 naujos firmos, tame skai
čiuje: prekybos firmų 38, 
pramonės 12, mišrių 5 ir ki-1 
tų 2 firmos.

—Miškų departamentas iš
plečia pušų nusakinimo dar
bus. Iš viso šiemet nori
ma nusakinti apie 400,000 
medžių. Prie tų darbų jau 
dirba 400 darbininkų.

—Vilniaus Kraštui Remti 
dr-ja, matydama, kad dauge
lis vilniečių ūkininkų neturi 
arklių ir kitų galvijų, tam 
reikalui paskyrė 20,000 litų.

—Birželio viduryje Lietu- 
nas baigiamas. Iki liepos 1 
vos Valstybės Teatro sezo- 
d. Valstybės Drama, Opera 
ir Baletas gastroliuos pro
vincijoje. Drama šį sezoną 
turėjo 6 premjeras, statė ei
lę senųjų spektaklių, gastro
liavo ir tebegastroliuoja 
provincijoje, kur iš viso bus 
pastatyta 53 spektakliai.

—Iš Trakų sustojimo vie
tos į Naujuosius Trakus jau 
baigiamas tiesti geležinkelis. 
Numatoma, kad geležinkelis 
pradės veikti birželio pabai
goje. Geležinkelis bus nuties
tas iki pat Trakų ežero, kur 
numatoma suorganizuoti su
sisiekimą motorlaiviais. Taip 
pat baigiamas tvarkyti vieš
kelis tarp Giedraičių ir Pa
bradės.

—K ©operacijos B-vė 
„Spaudos Fondas” turi apie 
300 nariu, kurių pajų suma 
13,000 Lt. Praėjusiais me
tais ..Spaudos Fondas” išlei
do 90 naujų knygų, iš kurių 
apie 40 knygų—dailiosios li
teratūros kūriniai. Vienas iš 
svarbiausiu „Spaudos Fon
do” leidiniu yra Lietuviškoji 
Enciklopedija. B e n d r ovės 
pereitų metu balansas suves
tas 11.595,872 Lt. sumai.

—Nuo rudens Meno Mo
kykla bus pertvark omą. 
Laisvosios ir taikomosios 
dailės mokykla paliks Kau
ne, o laisvojo meno skyrius 
nuo rudens bus perkeltas į 
Vilnių ir sudarvs pagrindą 
laisvosios dailės mokyklai 
Vilniuje. Mokykla bus įkur
ta buv. Stepono Batoro un-to 
meno fakulteto patalpose.

— Vilniaus 
gimnazijose šį

- • „ , .... mm kas antra savaitė—Šeduvos apylinkes ______________
metinė žiema labai pa 
kviečiams. Ben 50 ni 
čių kviečių ūkininkai til 
arti.

—Pereitų metų Darbi 
kos pasisekimas pasu 
Vidaus Reikalų Minis 
imtis to paties darbo m 
ir šiemet. Šiemet dari 
kos stovyklos jau past 
mos atskiromis gru 
būtent; Visuomenės 
(vyrams), Kauno univt,

j Priespaudos Letena
Las lydėjo mū- 
k ten už vande- 
į patrankų šū- 
jjjtis iš melsvoj 

J gendančių plieno 
•s nakties dingo 

įjuraus karo ir 
. _____  _________ IvH KiekXie'

to talka, Vilniaus unive nei/m^ 
J jėga, kuri 

tolimą mažytį

kai, rusiškai ir žydiškai. Iš 
to kiekvienas doras lietuvis 
supras, kokie paukštukai 
tuose kalėjimuose sėdėjo, jei 
jau su jais galima susikalbė
ti tik rusiškai ir žydiškai. 
Mūsų komunaciai sako, kad 
tai geriausi Lietuvos sūnūs... 
Įdomu, kaip tie sūnūs dirbo 
lietuvių tautai lietuviškai ne
mokėdami.

Visi šitie iš kalėjimų pa
leisti padugnių karaliai tem
piami į paviršių ir sodinami 
į aukštas vietas. Net ir Sta
lino draugai Berlyne nusiste
bėjo, kad Saugumo Departa
mento direktorium paskirtas 
aštuoneris metus kalėjimuo
se išsėdėjęs žmogus, kuris 
kelis kartus Maskvos buvo 
siunčiamas į Lietuvą drum
sti tvarką ir vis pakliūdavo.

Žinau, kad paskaitę šitą 
straipsnelį „Laisvės” ir „Vil
nies” maskvinės papūgos 
kvarks įvairiausiais balsais 
akis išputusios. Gal, mielas 
lietuvi, ir Tu susimąstysi jų 
kvarksėjimus skaitydamas.

Gerai, kad gyveni toje ša
lyje, kame tų papūgų kvark
sėjimai Tavęs nei šildo, nei 
šaldo. Bet atsimink, kad tė
vų žemėj apie trys milijonai 
lietuvių dreba prieš panašius 
kvarksėjimus, nes jei kas 
jais netikės, tai kacapo dur
tuvas ji įtikins amžiams. 
Nuo dabar savo giminėms 
tėvynėj neberašysi nuošir
džių laiškų, nes jie jų ne
gaus. Tavo giminės iš Lie
tuvos nebesiskūs daugiau, 
kad šiemet blogi metai, kad 
lietaus nebuvo, kad mokes
čiai dideli... Jei dar gausi 
laiškų, tai negalėsi atsiste
bėti, kaip nepaprastai viskas 
pasikeitė — metai pasidarė 
derlingiausi, lietaus visuo
met kiek reikia, mokesčiai 
maži, Stalinas visiems kaip 
tėvas ... Kitokių laiškų ne
gausi, nes nusiskundimas 
bus paskaitytas sovietinės 
tvarkos niekinimu, už ką ka
lėjimas laukia. Pats taip pat 
neberašysi laiškų, kaip iki 
šiol kas patinka, girdamas, 
ir kas nepatinka, peikdamas, 
jei norėsi, kad Tavo giminės 
nenukentėtų. Rašydamas vi
suomet parodysi džiaugsmą 
ir pritarima naujai santvar
kai, nors Tau dėl to ir šir
dis kraujuose virs. Dolerių 
savo giminėms taip pat ne- 
besiuntinėsi, nes jų jie ne
gaus, kaip negauna dabar 
Sovietų Rusijoje ...

Prie viso to, krankliai iš 
„Laisvės” ir „Vilnies” pasto
gės ir toliau kranks apie 
Stalino Lietuvoje sukurtą 
žemės rojų. Jei Stalinas į tą 
valdžią pastatys plėšikus, 
jie tau įkalbinės, kad plėši
mas yra didelė dorybė ir juo 
būti reikia gabumų. Jei jis 
i tą valdžią pastatys iš Azi
jos atvežtus mongolus ar še
šetą Afrikos negrų, tie patys 
krankliai kranks, kad tos 
spalvos žmonės valdyti la
biausiai tinka, tik Smetona 
iki šiol nedavė jiems pasi
reikšti ... M. Gilis.

to studentų talka, Gimi 
7 kl. berniukų talka ir 
nazijų 7 kl. mergaičių 

—Talkininkai s t o ir 
aprūpinami patalpomis 
stu, patalyne ir darbo 
kiais, be to, nemokama 
nė į stovyklą ir atgal.

—Darbo Rūmai įvai 
miestuose yra įsteigę ' 
rinius klubus. Prie dai 
klubų yra suorganizuo 
rai, orkestrai, vaidiniu įmynas grobuo- 
teliai ir prie visų yra iromis užsmau- 
tyklos, bibliotekos ir tt ųepriklausomy- 
bų patarėjai darbinii 
teikia įvairių paturimi į, 
rodymų, informacijų ir 
vairiais teisinais klaus 
darbininkams patarim x j
kia Darbo Rūmų advo

—Žemės tvarkymo 
gos pareigūnai sekdam 
visur Rytų Lietuvoje 
apsėti laukai, užtiko, k; 
kurie dvarininkai to 
mo nevykdė, paliko

-iiaurumų; tvir- 
ji palaužtų prie- 
Pagaliau, nera

mų širdį pervėrė 
įjos kalavijas, 
.lankus jau try- 

kojos, jos 
į raižo sveti- 
jos, tankai, kad

s laisvės dieno
to galo skaudus 
menai tikrai te
si širdžiai. Mes 
-e šią tragediją, 
i pati pradžia, 
nereikia drebėti 
Blogės, dėl mūsų 
ao, laisvai gali-

nius plotus dykų laukų m z0^! sau^is 
bar šie laukai perlek 3a™amai tėvų 
šią vasarą eksploatuot 
linkės ūkininkams. Ka 
būtų spėjama apsėti, 
Jikininkamsk^ateiųajna 
vairia pagalba.

in jaučiasi Lie
s’ Ta moteris, 
įpenimo kelias 
i nuklotas, ku-

—Šiuo metu inter! ajosi, kentė, kol 
vykdomi Karo Muzieja laisvės san
delio praplėtimo d; i.
Naujoje Karo Muziejai :tori dabar ma- 
delio dalyje, už žuvį 
dėl Lietuvos laisvės ir
nomojo Kareivio kapo a visi gražios 
įrengtas spaudos drai tonai, pasiryži- 
metą vaizduojąs skyrių

—Šiuo metu šalia D 
jos Vilniaus Kraštui 1b! 
vvr. Komiteto yrą įsii 
23 apskričių komitetai, 
veik neliko nė vieno 
čiaus, kur Draugija Vi 
Kraštui Remti neturėti j 
padalinio. Darbui tai 
kauja vietos savi valdyt 1

—Prasidėjus karui, 
jusiu metų rudenį Lie 
Banko aukso ir valiutiI (Til 
das buvo gerokai suma 
nes teko atsiskaityti už 
tas kreditan prekes ir a 
kitus mokėjimus. Tuo 
metu banknotų apyvarti - 
didėjo dėl indėlių atsiė 
iš kredito įstaigų.

jos ir jos myli-

karius, trypian- 
os tėvų šventą

nlnius, tautiniai 
•ubus liko stai-

$li apibudinti, 
i Lietuvos mote- 
tyli, kantri ir 

sėjau užgrūdin- 
faudžiai, likimo 
, .. išėjo ne- 
po baudžiavos 

lojimo, pažemi- 
tondindama sa
kiame tike j i- 

Rusijos žiaurios 
-etų, ji kantriai 

igas, ne vien 
t auklėtoja, bet

& didiems dar- 
kelių išmoko 

—Visuotiniame Drai lietuviškų 
------- ---J 4^ vedini bė-

Įžnytėlę, slaptai 
s pramoko raš- 
'Soteris neleng- 

ir vokiečių

Užsienio Lietuviams 1 
suvažiavime, draugijos | 
adv. R. Skipitis savo p 
Šime pastebėjo, kad du 
ja jau veikianti 8 m. j 
gijai rūpi užsienio liet 
ir jų būklė, ji rūpinasi; 
lietuviai užsienyje smi 
netirptų, neištautėtų. j

—Iki šiol užsienio p

okupacijos 
ganizavosi 
laičiams, 
siems, glo1 
steigti. Ji 
mino pirm 
kiantį gin 
lės, kovot: 
priklauson 
klausiose 
se rankų 
giliai r e 1 
šventai til 
tuvos atei

Daug j e 
svetimųjų 
nei kiek 
aukotis 1 
klausomyl 
bo, pasta 
alintą Lie1 
tamsiai p 
ji guodės 
viltim. S 
mai Nepr 
lei, ji, nepj 
gų, metės 
buvo visa: 
mas matj 
kultūringi

Dienom 
jos vaikų 
bino kiek 
lankė tėv 
klausomo 
me žydėj i 
to, kaip g 
visą, kas 
tima, ks 
šimtmečii 
dirbti, pi; 
kų engėji 
greičiau 
dis, garb 
niai nauj 
tas klas 
mainystė

Kruvir 
laukia L: 
mingai j 
tikėto sn 
miosios ( 
Teks jai 
žinias, 
meilę ir 
galingą 
gelbėti ' 
apsaugo 
nuo an 
šventa, 
tą nuo 1

Mes, 
galime c 
j e kovo; 
niai, ki 
turime 
dimą į 
niškumi 
bus, žei 
riais išl 
Lietuve 
tamsius 
vėl sul; 
klausor 
tos nuc

Puiki Mot<
3me sakant:— lės per 

sais bi 
dėmesį 

> gaus t 
sai ne 
Lai to 
vargiu 
rint j c

bos priežiūra buvo vyk 
Užsienių Prekybos Dep 
mento, o vidaus preky 5 ® •
Kainų Tvarkytojo. I ^prasmes o 
Kainų Tvarkytojo įstaig nesuv°- 
naikinta ir visa prekybž 
noma sukoncentruoti vi 
vietoje. Tam reikalui nį 
ma įsteigti vieną Prek!
Departamentą.

—Vilniaus Vievio i 
strada ne iš karto bus M 
ryta. Iš pradžių ta vietl 
plentas, kuriam pylimai 
barni taip, kad tiktų iq 
tostradai. Pylimų darbai 
trukus pradedami, prie H 
dirbs l,z'z'z' J-,—

Kainų Tvarkytojo įstaig eitųjų nesuvo-

fcg jaučiame, 
negu tušti,

k kurių kūno 
» žvilgsniui 
pilus. Bet, vien 
hkso garbanų, 
felj akių, jos 
bešauksime: 
hia moteris! 

tik apie
Moję visuo- 

lno, švelnu- 
įrtimo mei-

vėtina 
lai kit 
valsty 
siekia 
bai vi 
tys iš 
ji bus 
užsisp 
kreips 
kitas 
visa j



želio m. 28 d., 1940 m.
_______ Birželio m.

—Darbai (k|
tęsiami toliaųįf
pradėti ir
paminklų tvaJ

binėse Tam reikalui J
rį mo- rė 50,000 Lt |
. Vy- —Prisikėli^j
ų gim- Jaune, vidaus J
deivių, bai varomi J
u tės Greit bus pray

s apie dys.
ęimna- —Šeduvos J
ytauto metinė žienuĮF

kviečiams. M
i o n ės čių kviečių M
ne nu- arti.
įtosios —Pereitų mJ
rentą ją kos pasisekai
i uostu Vidaus Reiįjį

imtis to paties J
ir ge- ir šiemetO

)rgani- kos stovyklos J
preky- mos atskiroj
norin- būtent; V®J

ti ark- (vyrams), kJ
to talka, Viluiąl

’alemo- to studentų tail
šiemet 7 kl. berniuk) į

daug nazijų 7 kl uj

. .. . 1 .. . J.J, -----------

cemen- 
isę mi-

j e stei- 
lojamų 
artimu 
vyzdin- 
1. To- 
dekvie- 
ieną, o 
i po du. 
as kas- 
>bulina- 
iek pa- 
į ji ga- 
3jų, bet 
iai lai- 
e šven
ta skir- 
šios su
yra nu
neš nu- 
., uosto 
lt., tro-

Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaitė

Sunki Priespaudos Letena Tevyneje
įuodas nerimas lydėjo mū- 
iširdis, nes ten už vande- 
|o daužėsi patrankų šū- 
įi, krito mirtis iš melsvoj 
dangėj skrendančių plieno 
bkščių, po nakties dingo 
Istybės žiauraus karo ir 
nirto sūkuryje. Kiekvie- 
Įtroškome tą savo nerimą 
Versti galinga jėga, kuri 
Saugotų tolimą mažytį 
topelį, trispalve pridengta, 
o tų visų žiaurumų; tvir- 
ranka, kuri palaužtų prie- 
įsauvalę. Pagaliau, nera
mi plakančią širdį pervėrė 
kudžios žinios kalavijas, 
fl tėvynės laukus jau try- 
I svetimųjų kojos, jos 
Išnius laukus raižo sveti- 
|s patrankos, tankai, kad 
prusis kaimynas grobuo- 
ikomis rankomis užsmau- 
iLietuvos nepriklausomy- 

——Talkininfejl 
aprūpinami pj 
stu, patalynei 
kiais, be to, u J 
nė į stovyklą J

—Darbo Rįl 
miestuose yni 
rinius klubus. į 
klubų yra sud 
rai, orkestrai,! 
teliai ir prie! 
tykios, bibliniai 
bų patarėjai! 
teikia įvairią J 
rodymų, inforj 
vairiais teima 
darbininkams • 
kia Darbo Rt

—Žemės to
gos pareigūnai^ 
visur Rytų įsi 
apsėti laukai,ė 
kurie dvarifei£|savos pastogės, dėl mūsų 
mo nevykdė,
nius plotusdyh| tarti savo žodį, šauktis 
bar šie lauhi|albos skriaudžiamai tėvų 
šią vasarą efc Pei-
linkės ūkininkiiKaip šiandien jaučiasi Lie- 
būtų spėjama įjos moteris? Ta moteris, 
ūkini

’yras buvo mūsų džiaugs- 
3 Lietuvos laisvės dieno- 
i, dabar, be galo skaudus 
įgis kiekvienai tikrai tė- 
lę mylinčiai širdžiai. Mes 
ai jaučiame šią tragediją, 
los dar tik pati pradžia. 
[ mums nereikia drebėti

ųjų likimo, laisvai gail

ėnesį, į 
šydinta 
le skai- 
rnų 38, 
5 ir ki- ios visas gyvenimo kelias

ntas iš- 
no dar- 
t nori- 
400,000 
ribų jau

vairia pagalbi, o erškėčiais nuklotas, ku- 
—Šiuo meto - „ . .

vykdomi Kami aliau tėvynės laisvės sau-
aug aukojosi, kentė, kol

nušvietė jos ir jos myli- 
ų kelius; kuri dabar ma- 
įvetimus karius, trypian-

Remti 
Į dauge- 
į neturi 
jų, tam 
)0 litų, 
j Lietu- 
liepos 1 
o sezo- 
, Opera 
os pro- 

sezoną 
itatė ei- 
gastro- 
r oliuoja 
dso bus 
liai. 
mo vie
kus jau 
cinkelis, 
žinkelis 

> pabai- 
i nuties
to. kur 
uoti su- 
,is. Taip 
zti vieš- 
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Puiki Moteris
)ažnai girdime sakant:— 
I žavėtina moteris, ange- 
Į Puiki, ideali moteris!
Gilios ir pilnos prasmės to 
lakio ant greitųjų nesuvo- 
me, lieka kažkas neap- 
bpiamo, nors jaučiame, 
I tai daugiau negu tušti, 
femingi žodžiai.
fra moterų, kurių kūno

, P'LT.it™. žX1Ags.uiu_i 
DepartameiW f

—Vilniaus 1 
strada neiš^i 
ryta. Iš pM 
plentas, k$| 
barni taipM] 
tostradai. r 
trukus praH 
dirbs l,00(f

ąbai patrauklus. Bet, vien 
į del jos aukso garbanų, 
įgiškai mėlynų akių, jos 
hystės, dar nešauksime: 
i ideali, žavėtina moteris! 
’aip prabilsime tik apie 
ią, kurios sieloje visuo- 
t glūdi kuklurino, švelnu- 
įnuoširdumo, įrtimo mei- 

okupacijos laikus. Jos or
ganizavosi į draugijas, naš
laičiams, karo nukentėju- 
siems, globoti, mokyklėlėms 
steigti. Ji padrąsino, palai
mino pirmąjį savanorį, trau
kiantį ginti Lietuvos žeme
lės, kovoti už Lietuvos ne
priklausomybę. Ji ir sun
kiausiose gyvenimo valando
se rankų nenuleido, būdama 
giliai religinga, darbšti, 
šventai tikėjo skaisčiąja Lie
tuvos ateitimi.

Daug jai teko pergyventi 
svetimųjų priespaudoje, bet 
nei kiek nemažiau jai teko 
aukotis kovoje dėl Nepri
klausomybės, nemažiau dar
bo, pastangų atstatant nu
alintą Lietuvos kraštą. Anais 
tamsiai priespaudos laikais 
ji guodėsi laisvos Lietuvos 
viltim. Sušvitus tai laukia
mai Nepriklausomybės sau
lei, ji, nepaisydama jokių var
gų, metėsi į darbą, nes čia 
buvo visas jos širdies troški
mas matyti Lietuvą gražią, 
kultūringą.

Dienoms bėgant, jos ir 
jos vaikų darbo vaisiai ste
bino kiekvieną, kuris tik at
lankė tėvų žemę jos nepri
klausomo gyvenimo puikia
me žydėjime, šiandien ji ma
to, kaip greit priešas sutryps 
visą, kas lietuvės širdžiai ar
tima, kas reikėjo ištisus 
šimtmečius išsaugoti, daug 
dirbti, planuoti. Nes šių lai
kų engėjų siekiai žiauriau ir 
greičiau vykdomi. Tiesos žo
dis, garbė, pasitikėjimas, se
niai naujųjų valdovų pamin
tas klastos, žudynių, veid
mainystės purve.

Kruvini kryžiaus keliai vėl 
laukia Lietuvos moters. Bai
mingai ji dairosi aplink, ne
tikėto smūgio už klupta. Ra
miosios dienos ne jai skirtos. 
Teks jai sukaupti visas savo 
žinias, išauklėjimą, drąsą, 
meilę ir pasiryžimą į vieną 
galingą jėgą, kuri turės iš
gelbėti visa, kas lietuviška, 
apsaugoti ir išlaikyti, kas 
nuo amžių lietuvei buvo 
šventa, kas skyrė mūsų tau
tą nuo kitų tautų.

Mes, Amerikos, lietuvės, 
galime daug jai pagelbėti to
je kovoje, ne tiek medžiagi
niai, kiek moraliniai. Tik 
turime burtis, mesti apsnū
dimą į šalį, pašalinti asme
niškumus, dirbti tuos dar
bus, žengti tais keliais, ku
riais iškovosime ir padėsime 
Lietuvos lietuvei išsklaidyti 
tamsius priespaudos debesis, 
vėl sulaukti Laisvos Nepri
klausomos Lietuvos, apvaly
tos nuo jai svetimų engėjų.

lės perlai. Ji visur ir su vi
sais bus mandagi, didžiausią 
dėmesį kreips tik į kito žmo
gaus teises, jo jausmus, vi
sai negalvodama apie save. 
Lai tokia moteris gyvens ir 
vargingoje pastogėje, nežiū
rint jos užsiėmimo, nei išori
nio grožio, ji visada liks ža
vėtina moteris. Priešingai, 
lai kita užima ir aukščiausią 
valstybėje vietą, jos turtai 
siekia net bilijonus, jos rū
bai vėliausios mados ir pa
tys ištaigingiausieji, bet jei 
ji bus šiurkšti savo elgesy, 
užsispirelė, niekuomet ne
kreips dėmesio, kaip tas ar 
kitas žmogus gali jaustis, jei 
visa jos gyvenimo ašis suk-
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IŠDAINUOTA

Išdainuotos laimės užmiršau ir vardą. 
Ką gi dabar veikti šičia su savim? 
Akys gaudė debesį, bet ir tas pabėgo, 
man tik pasirodęs klystančia avim.

Nežinau, ar meilė, ar tie tylūs žodžiai 
buvo apsvaiginę, lyg žiedų žydėjimu 
tąsyk, kai atrodė, kad visus pavasarius, 
soduose išskynę, į žodžius sudėjome.

Tąsyk mes tikėjom, kad ir žemė mūsų, 
ir dangus gilusis, žydintis melsvai, 
bet taip greit jau šičia užmiršti palikome, 
kaip anie nuskendę jūroje laivai.

Aš mačiau, kaip laimė už kalnų pabėgo; 
tegul nesidairo gluosniai pakeliais.
Mes taip ilgai laukėm, kol pakilo saulė, 
tiktai nežinojom, kad ji nusileis.

Šeimininkėms
neži- 
kiek- 
neži- 
ar tą

„Kas neklausia, tas 
no”—turėtų atsiminti 
viena šeimininkė. Jei 
nai ar abejoji, kaip šį 
valgį paduoti, pagaminti, ne
sidrovėk paklausti kitų. Tuo 
nepažeminsi savęs. Nėra nei 
vienos šeimininkės kuri ga
lėtų išdidžiai galvą pakėlus 
pasakyti: aš jau viską žinau. 
Kiekvienoje darbo srityje vis 
randasi patobulinimų, per
mainų, kurias susekti vie
nam asmeniui neįmanoma. 
Su paklausimais reikia būti 
atsargioms, parinkti ir lai
ką ir vietą . Nieko nėra taip 
erzinančio, kaip varginimas 
šeimininkės įvairiais klausi
mais kaip tik tada, kada jai 
reikia vaišinti svečius, rū
pintis valgių gamyba. Labai 
nepatogus ir vengtinas lai
kas klausinėjimams, kai šis 
ar tas valgis gaminamas, 
tuojau prie stalo, kada ki
tiems gal visai tas neįdomu 
klausytis. Tas taip pat su
teikia daug nemalonumo ir 
naciai šeimininkei. Kartais 
jos originalus receptas, kar
tais skolintas iš kitos, net 
čia pat sėdinčios kaimynės, 
tik gerokai pagerintas. Prie 
visų svečių smulkmeniškai 
pasakoti, kaip šis ar tas val
gis pagamintas visai nepato- 

sis apie tai, kad tik jai būtų 
gera, ji niekuomet nepasieks 
idealios moters laipsnio. Į 
tokią savanaudę bus žiūrima 
su pasigailėjimu, jos egoiz
mas darys ją nebepanašią į 
kilnų Dievo tvarinį—moterį. 
Nežiūrint jos turtų, puošnu
mo, ji bus tik viena iš pa
prastųjų, gyvenimo šilimai 
užgesęs meteoras.

Kaip dažnai gyvenime ga
lima sutikti idealią, tikrąją 
moterį, vien siuvančią ki
tiems, kad galėtų save išlai
kyti, o prastuolę dvasioje, 
egoistę, sėdinčią puošniuose 
rūmuose.

Tikrai ideali moteris bus 
užjaučianti, maloni, mandagi 
su visais ir visuomet. Ji ne
galės dėvėti laikino manda
gumo, švelnumo apsiausto, 
kuris galėtų būti paliktas tik 
šventadieniui, tik dėl tam 
tikrų žmonių, specialiais mo
mentais panaudojamas. Tik
rasis mandagumas, kartu su 
ramiu savęs valdymuosi, pa
prastumu, nuoširdumu, lydės 
tokios moters žingsnius vi
sose gyvenimo aplinkybėse, 
įvairiuose reikalavimuose.

To neatsieks nei viena, jei 
ji savęs netobulins, neieškos 

gu. Dažnai girdime sakant: 
jei nebūčiau mačius kaip tas 
gaminama, tai, žinoma, bū
čiau valgius, o dabar jau ne
galiu ...

Atsiklausimams ne tik rei
kia parinkti progą ir laiką, 
bet atsižvelgti ir į šeiminin
kės nusistatymą. Yra tokių, 
kurios ir savo artimiausiai 
draugei, savo tikrai motina 
nenori nieko pasakyti, paro
dyti kaip geriau tas ar kitas 
darbas atlikti. Į tokias mo
teris ir visas kreipimasis bus 
bereikalingas. D a ž niausiai 
baigsis tik nemalonumu. To
kiu© atveju atsargumas gė
dos nepadarys. Tokios mo
terys, kad ir priverstos, ne 
visuomet pasakys viską tei
singai. Ką nors nedadės, ar 
perdaug pasakys, kad šiai 
neišeitų taip gerai, kaip jai. 
Ne sykį toks nenuoširdumas 
išeina klausiamajai į gerą, 
būtent, pasitaiko, kad nuo to 
duodamasis receptas nepa
blogėja, bet išeina dar pui
kiau. Žinoma, tas jau rete
nybė.

Klausiant reikia saugotis 
tokių patarėjų, kurios pata
ria ne dėl to, kad jos žino 
gerai apie klausiamąjį daly
ką, bet dėlto, kad kaip čia 
dabar pasirodysi nežinanti.

aplinkui grožio, kenčiančios 
širdies. Tos kurios mato tik 
save, savo gerąsias puses, 
savo aš, o kitose vien blogy
bes išskaičiuoja, tamsius še
šėlius surankioja, kurios už
jaučia tik tada, kai mato 
sau iš to naudą, kurios švel
niai kalba tik tam, kad kiti 
į jos dėmesį atkreiptų, to
sios neina tuo keliu, kuriuo 
žengia tikroji moteris. Ir 
tokių moterų mandagumas 
bus taikomas ne visiems vie
nodai, bet atsižvelgiant į pa
dėti, laiką, asmenį. Tokios 
moters visas žmoniškasis el
gesys bus dirbtinas, kuris, 
kaip žievė nuo sauso medžio 
atšoks pačių jai reikalin
giausių momentų.

Tas grožis, kuriuo tikrasai 
mandagumas, nuoširdumas, 
švelnumas nušviečia asmenį, 
labai sunku apibudinti. Jis 
yra jaučiamas kiekvienos 
plakančios širdies, į šį grožį 
prabyla žmogaus švenčiau- 
sieji jausmai. Tai yra di
džios galybės talismanas, ku
ris išlygina ir šiurkščiausius 
mūsų gyvenimo takus, at
kreipdamas į mus geriausias 
puses tų, kuriuos mes kada 
nors sutinkame.

' o Leourisa. 

Iš tokių patarimų gaunami 
tik nuostoliai toms, kurios 
bando jais naudotis. Ypač 
jaučiamas tas nuostolis ta
da, kada jau nebėra laiko 
griebtis ko kito, pasiruošti 
iš naujo.

Paklausimui geriau sias 
laikas kelios dienos po vai
šių. Prieš prašant to ar ki
to nurodymo, nereikia pa
miršti pagirti jos gaminių. 
Nuo to nenukentės klausėją, 
bet kur kas maloniau jausis 
užklaustoji, noriau suteiks 
prašomas žinias. Tik visą 
reikia daryti nuoširdžiai. 
Kaip dažnai matome moteris 
giriant ką nors, bet nejauti 
tame jokio nuoširdumo. Prie
šingai, kartais toks pagyri
mas baigiasi užgaule. Pa
vyzdžiui, dar neseniai girdė
jau vieną tokį neva pagyri
mą. Sūnus vaišino motinos 
draugę pyragu, pabrėžda
mas, kad jo mama pati kepė. 
Šioji godžiai kramtydama 
giria: —Hm, labai skanus, 
tikrai gardus, ką tu sakysi... 
Gerai, kad pasakei, aš bū
čiau manius, kad iš kepyklos 
parneštas.— Su šiais žo
džiais dar pasiėmė kitą ga
balą pyrago, ir valgydama 
kreipėsi į tik įėjusią iš kito 
kambario šeimininkę: Žinai, 
kūmute, gardžius pyragus 
moki kepti, aš net antrą ga
balą kemšu. Ale kiaušinių 
tai, matyt, visai nedėjai. Ži
nai, Jonienė kaip kepa, tai 
jau prideda be mieros visko. 
Jai brangiai kaštuoja, bet ir 
skanūs išeina. Na, ir tavo 
gardūs, labai gardūs, imsiu 
dar gabalėlį...

Kaip galima priimti tokį 
pagyrimą, suprasite kiekvie
na. Tokio nenuoširdumo rei
kia vengti. Geriau nieko ne
sakyk, jei bijais ištarti nuo
širdų žodelį. L.

Grybų Sriuba
1/2 svaro grybų,
4 puodukai vandens,
1 svogūnas,
1 šaukštukas druskos,
4 šaukštai sviesto.
4 šaukštai miltų,
1. puodukas pieno,

V2 puoduko grietinės,
V4 šaukštuko pipirų ir 

peprikos.
Nuluptus ir sukapotus 

grybus su svogūnais užpilti 
vandeniu ir virti 30 min. 
Keptuvėje ištirpinti sviestą, 
įmaišyti miltus ir pieną, su
dėti prieskonius, grietinę. 
Tuo sosu užbaltinti išvirtus 
grybus ir tuojau duoti į sta
lą apibarsčius pakepintos 
duonos trupiniais.

1

mil-2

Kiaušiniij Omletas
4 kiaušiniai,

V2 šaukštuko druskos, 
šaukštas krakmolo, 
puoduko pieno, 
šaukštukai kepamų
telių, pipirų pagal skonį.

Kiaušinių trynius ištrinti 
su druska, kep. milteliais, pi
pirais, krakmolu, pienu. Į- 
maišyti gerai išplaktus kiau
šinių baltymus. Supilti į 
karštą, sviestuotą keptuvę, 
kepti kol paraus. Prie šio 
omleto duodama pamidorų 
sosas, kuris padaromas 
šiaip:

3 supjaustyti gabalėliai 
bekono, V2 mažo svogūno, 2 
šaukštai miltų, 1 šaukštas 
smulkiai sukapotų žalių pi
pirų, V2 šaukštuko druskos, 
1 V2 puoduko perkoštų pami
dorų.

Pakepinti bekoną su svo
gūnu. Sudėti prieskonius, 
miltus ir pamidorus, maišyti 
ant 
tės.

lėtos ugnies kol sutirš-

1
Braškių Musas

dėžutė braškių ( straw
berries) ,

1 puodukas cukraus,
1 šaukštas želatinos mil

telių,
2 šaukštai labai šalto van

dens,
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Moters Idealai -- Ne Turgaus Preke
Tu malonus, kaip pavasa

ris ir žiaurus, kaip ruduo ... 
Bandei paversti viską šalno
mis; visą mano sielos darže
lio gėlyną—troškai išgaben
ti, kaip stambaus pirklio ka
ravanas.

Ar tu, žinai, kiek verkė 
mano siela ne savęs, o ta
vęs?... Kurs atkėlei naują 
dekoraciją, ir parodei per
balsią visų klastų puotą.

Suklupau su savo visomis 
glėbio lelijomis, parpuoliau, 
susižeidžiau. Ak, uždengk, 
vėl tą dekoraciją savo iš
mintimi, nors jau amžiais 
nebesugrąžinsi baisių vizijų 
sudarkyto gyvenimo.

Kam siekei nupirkti mano 
idealus už pigią geležį, kuri 
sutirpo mano atsparume, 
kaip žiemos leidai pavasa
riuose?

Žinau, kad esi toli manęs. 
Bet riša svaigi ir varginan
ti telepatija. A, kaip sunku 
jausti, kad už mano šventus 
įsitikinimus siūlei tik pini
gą, ne širdį! Užmiršai dva
sią!

Tu nežinai, kiek tavo tėkš
tos vilyčios padarė žaizdų 
mano širdyje, ir nežinai, kad 
daug lūpų tau kalbėjo tik 
niekus, pagilindamos mano 
besiraičiojantį sopulį.

Užkimo dvasios garsas, 
kaip sudaužyto laivo sirena; 
ašarotosios akys mato tavy 
jau ne žmogų, tik apgaulin
gą šešėlį, kurs išplėšė many 
visą dorą pasitikėjimą, ir bė
ga tolyn į amžiaus vieškelius 
su ironija ir pasityčiojimu.

Nebeliko ašarų, tik kartus 
kamuolys, į kurį pripylei tul
žies, kaip į Nazariečio taurę.

Ak, kaip verkia pavasario 
vėjų muzika už lango, ir kaip 
ironingai šypsosi saulė, kad 
tu, suskambinęs monetas 
prieš verkiančią sielą, užsi- 
grįžai, kaip išdidus pirklys 
nuo ašarotos vergės, nes ji

3 šaukštai verdančio van
dens,

1 kvorta saldžios grietinė
lės.

Nuplautas braškes užpil
ti cukrumi ir pastatyti vie
nai valandai. Vėliau per
trinti gerai per koštuvą, į- 
dėti šaltame vandenyje iš
mirkyti ir karštame pra
skiestą želatiną ir įstačius į 
šaltą vandenį, maišyti kol 
pradės tirštėti. Įmaišius ge
rai išplaktą grietinėlę sudė
ti į formas ir įstatyti į 
dytuvą nors keturioms 
landoms.

šal- 
va-

Lengvai nurenkami taukai 
nuo karštos sriubos, jei sriu
bą perkošime per medžiagi
nį koštuvą, kuris prieš ko- 
šiant buvo išplautas šaltame 
vandenyje.

Verdant daržoves, ypač ku
riose daug krakmolo, puodo 
viršus šokinėja. Tas išven
giama įmetus į puodą ga
balėlius sviesto. Riebalai su
laiko vandenį nuo smarku
mo.

Pašalinimui žuvies, svogū
nų ar silkės kvapų, patarti
na į vandenį, kuriame bus 
plaunamos lėkštės, įpilti tru
putis amonijos ar acto. Ša
kutes 
trinti 
mis.

ir peilius reikia pa
vartotomis arbatžolė-

kava geros rūšies arAr
ne, galima išmėginti šiaip: 
sumaltą kavą užpilti šaltu 
vandeniu. Jei kava bus ge
ra, tai vanduo nenusidažys 
tamsia spalva ir neturės sun
kių nuosėdų. Kitas mėgini
mo būdas: į šaltą vandenį, 
prieš supiliant kavą, įlašinti 
kelius lašus citrinos sunkos. 
Jei kava bus geros rūšies, 
tai visa kava paliks vandens 
paviršiuje, kitaip vanduo į- 
gaus tamsią spalvą. 

nai už tavo siūlomą pinigą— 
nepajėgė nusišypsoti.

O gal tarp mūsų atsistojo 
baisus veidmainingas drako
nas, kurs, apsitaškęs žmonių 
ašaromis ir prastos moralės 
purvu, suleido geluonis į ta
vo pėdas, ir nuvilko tave ki
tais keliais ? ...

Žinau, kad meldeisi vaka
ro tyloj tarp gaubtų bažny
čios kupolų, ir gal iš tikro 
aš esu tau tik Dievo skirta 
bausmė, primenanti jūsų ka
nono apeinančius įstatymus.

Ak, sugrįškite, per ver
kiančių sielų aukas, nes Tas, 
Kurs mirė ant medžio—ne
pirko, ir nepardavė tiesos už 
pinigus.

Einu minioje, verkiu su ja. 
Nemanykit, kad užgyja žaiz
dos veidmainybės kardais į- 
amžintos.

Manei, kad prapusi, kaip 
vėjas pro tylią nemirštuoklę, 
išderėjęs jos vertę, ir jinai 
suvys į trapų stagarą, be jo
kio atgarsio...

Ak, koks menkas apsiriki
mas, ir koks didelis nuopel
nas turėti išmintį sargyboje, 
kurios bokštai nieku nesu
griaunami ...

Jei nori, dar sugrįšk, prie 
mano širdies vartų sugrįšk. 
Tik palik klastas ir moneti
nę geležį, nes mano idealai— 
tikrai ne turgaus prekė, ir 
dėl jų daugiau nesiderėsim.

Nors gryna ir basa kaip 
Rojaus Jieva mindžiosiu kie
tą žvirgždą užgrūdintomis 
pėdomis, bet neprarasiu 
Aukščiausios Išminties dova
nų—savo užsibrėžtų princi
pų.

Bet, vistik, esu moteris ... 
Kaip pavasario monas trokš
tu grakščia šypsena išbu
čiuoti kylančius augalų pum
purus, ir justi tau švelnutį 
atlaidumą.

O ką, tu jauti?... Pasa
kyk ... ------- ------- —

Marija Aukštaitė

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Turėtumėm nepaisydami 
kovoti su kiekviena įtaka, 
kuri stengiasi pavergti mū
sų protą. Pavergtas protas 
neleidžia laisvai veikti pilvo 
plėvei ir krūtinei. Jis sulai
ko mūsų kūno išgaras, blo
gai veikia kraujo bėgimą, 
trukdo visas organizmo 
funkcijas. —O. S. Marden

------ o------
Kiekvieno auklėtojo žygį 

turi lydėti tautiškos idėjos, 
kiekvienas jo žygis turi būti 
strategiška grandis didžiame 
tautos darbe. Auklėtojas tu
ri būti kūrėjas, intuityviai 
jaučiąs ryšį su savo tautos 
praeitim, jaučiąs didžią pa
reigą ir atsakingumą atei
čiai, kuriai jis turi parengti 
neįveikiamų karių kovotojų.

—L. Kmzmickis
------ o------

Esama tokių stebuklingų 
valandų, kada tiesiog neįma
noma nei judėti, nei kalbėti.

—Guy de Maupassant 
---o-----

Žmogus arba yra meninin
kas arba nėra, bet negali 
juo pasidaryti. Visa tai pri
klauso nuo sielos masto. Ma
žas talentas ir didi siela yra 
kur kas geriau, negu didelis 
talentas ir menka siela.

—Pearl S. Buck
------ o------

Visa, kas yra geriausia už
darbio prasme, aš padariau 
diena. Tai reiškia, kad reikia 
keltis anksti. Dirbkite dieną 
ir taupykite dieną. Naktį il
sėkitės, o rytą naujom jė
gom dirbkite. Būkite sąži
ningi ir dideliuose ir mažuo
se dalykuose. Patvarumas— 
pasisekimo raktas. Bet visa 
tai niekai, jei žmogus yra 
netaupus.

—Milionierius Leidias 
-- o------

Juokai yra vargšų praban
ga. Dideli žmonės jų neiš
gali. —Jerrold



BALTIMORE, Ml).

Birželio 23 d. 9 vai. ryte 
šešiais autobusais turėjome 
kelionę į Emmitsburg, Md. 
St. Joseph’s Valley, kur se
serų bažnyčioj 11 vai. kun. 
dr. L. Mendelis atnašavo mi
šias. Aplankėm didžiulį se
serų vienuolyną, kapines, kur 
yra palaidota sesuo Eliza
beth Ann Seton, įkūrėja pa
rapinių mokyklų ir šio vie
nuolyno. Vienuolynas taip 
pat visoje Amerikoje turi 
daug ligonių. Be mūsų eks
kursijos ten lankėsi ir daug 
svetimtaučių.

Lankant prisiminė ir mū
sų tėvynė Lietuva, kuriai da
bar didieji kaimynai suvaržė 
laisvę ir nesijuntant pasiro
do ašaros akyse. Kyla klau
simas, kas bus su Lietuvos 
šventovėmis: Vilnium, Šidla- 
va, Žem. Kalvarija?

Netoli pavažiavę aplankėm 
kunigų seminariją, kurioje 
mokėsi kun. Mendelis.

liu. Po „Amerikos” redak
toriaus kalbos priimta rezo
liucija, kurioje protestuoja
ma prieš Sovietų Rusijos į- 
siveržimą Lietuvon, prieš į- 
sikišimą į Lietuvos vidaus 
reikalus ir t.t. Rezoliuciją 
pasirašyti įgaliotas draugijų 
sąryšys. Buvęs.

JERSEY CITY, N. J. 
i -----

Metinė devynių dienų No
vena prie šv. Onos prasidės 
ketvirtadienį, liepos 18 d. 
Lietuviškos pamaldos kas 
vakaras lygiai 7:30, angliš
kai 8:15. Novena užsibaigs 
Šv. Onos šventėje, penktadie
nį, liepos 20 d. Novenai ves
ti užkviestas svečias kuni
gas.

Metinis tradicinis parapi
jos balius įvyks šeštadienį, 
liepos 27 d., par. salėje. Visi 
parapijiečiai ir apylinkės 
draugai kviečiami atsilanky
ti į šį paskutinį šio sezono 
balių.

gali pajuokti. Jie šoka, kai 
pragaro gyventojai, sulauk j H I i 
nelaimingos sielos Lietuve •*" 1
po Rusijos „globa”. Taig 
jau laikas visiems geriem
lietuviams pažinti išgamas i [LINO LIETUVIAI 
bėgti nuo jų, šalintis ji $ LIETUVOS 
kaip pavojingiausios ligo 
Šalinkimės nuo jų, kaip nu 
kokio maro!

Ką gi daryti? 
tiek daug dirbę savo 
ir Jos nustoję, padėsime raj 
kas ir lauksime, kas bus t 
liau? Ne 
me, 1 
ti dar daug visokių perma 
nų. Junkimės t_____
vienybėn. Dar didesnis sai 
Tėvynės, esamos po svetin 
jungu, pamylėjimas, sa1 
kalbos gerbimas, tegu mū

PUOLIKUS

jdienį, birželio 21 d., 
M . ^.Klasčiaus salėje, 
rn-’,au^ ė įvyko gausus vie- 
TevYn jvių susirinkimas, 

fjetė lietuviški laik- 
__ ------------juuv, nas uus u . „„j;- „

? Ne. Nuolatos budėk, . ... at Nors susirinki-bukime pasirengę suti Uma sak
» dieną, bet Lie- didziausK *: ’ , “i -• •įmu susidomėjusių 

’ er 600. Tiesa, mas- 
i

pauda mėgino skelb- 
Įnsirinko apie 300,

Neseniai mirė Justinas 
Dailidonis, senas siuvėjas. 
Taip pat neseniai mirė Čes- 
nos duktė, dar jauna mote
ris. J. K.

ELIZABETH, N. J.

Birželio 23 d. šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokykla 
turėjo mokslo metų užbaigos 
iškilmes. Mokyklą baigė 25 
jaunuoliai, šia proga para
pijos salėje 4 vai. popiet su
rengta atitinkama progra
ma, kurios metu pasirodė vi
sų mokyklos skyrių mokiniai 
savo gabumais vaidinime, 
dainose, šokiuose ir kitose 
srityse.

Scena buvo skoningai ro
žėmis ir kitokiomis grožybė
mis išpuošta. Programa su
sidėjo iš 20 numerių ir jos 
gale mokykla užbaigusiems 
klebonas kun. Juozas Simo
naitis išdalino diplomus, ku
riuos gavo: D. Anilionis, J. 
Andriušaitis, Al. Balandis, 
Pr. Cavallo, J. Dirmeitis, Ed. 
Jankauskas, J. Luiga, L. 
Liutvinas, K. Plungis, J. 
Blozejewski, L. Radzevičius, 
K. Šlekaitis, R. Zabita, J. 
Žvirblis, P. Ciporytė, M. 
Gradeckytė, M. Kašėtaitė,
A. Keršytė, EI. Lukošiūtė, 
Marytė Merejeweski, V. Pa- 
palytė, Pr. Selelionytė, Fl. 
Takusytė, M. Žukauskaitė ir 
J. Zabreckytė. Mokyklą bai
gusi klasė savo globėja pasi
rinko Švč. Panelę, klasės gė
lė — rožė, klasės spalvos — 
auksinė ir mėlyna; klasės 
šūkis—Dirbti Dievui ir Tė
vynei.

Visa programa atlikta iš
imtinai tik lietuviškai, kas 
visiems teikė pasigėrėtino į- 
spūdžio. Visiems džiugu bu
vo, kai patys mažiausieji 
mokyklos mokiniai, pirmo ir 
antro skyriaus, gražiai lietu
viškai tarė jiems paskirtus 
žodžius. Gausiai susirinkę 
nepagailėjo jiems visiems 
plojimų. Jdomiai prie pija- 
no pasirodė viena jauniausių 
mokyklos mokiniu—Budrec- 
kytė. Lauksime iš jos geros 
skambintojos. Drąsiai prie 
pijano pasirodė vyresnio 
skyriaus mokinys Pranas Li- 
sevičius.

Mokyklos programą užbai
gus, kleb. kun. J. Simonaitis 
pranešė, kad dabar gera pro- 

y ga iškalusyti pranešimo apie 
paskutinius įvykius Lietuvo
je, nes yra atvykęs svečias, 
,,Amerikos” redaktorius, J.
B. Laučka. Visi dalyviai 
drauge su jaunuomene pasi
liko ir išklausė pranešimo 
apie Lietuvos patekimą So
vietų Rusijos okupacijon, ku
ri užmesta Lietuvai neteisin
giausiu ir melagingiausių ke

Metinė parapijos laivu 
ekskursija įvyksta sekmadie
nį, rugpjūčio 11 d. kartu su 
Bayonnės lietuvių parapija. 
Ekskursija važiuos į visiems 
gerai žinomą puikią vietą, 
Rye Beach, N. Y. Laivas 
išplauks iš Pier „B,” gale 
Grand Street, Jersey City, 
10:30 ryte. Bilietai suau
gusiems $1.25, vaikams 75c.

J.

NEWARK, N. J.

Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos metinis laivu išva
žiavimas įvyksta liepos 14 d. 
į Rye Beach. Newarkieciai 
labai gerai žino tą vietą, nes 
kasmet į ją važiuoja, kaip 
į gražiausi parką. Laivas 
„Fairview” puikus, važiuoja 
iš Newarko 5 valandas, lai
ve yra visoki patogumai, di
delė vieta šokiams ir t.t. Iš
plaukia iš Newarko 9 vai. 
nuo Center St., iš paties 
miesto. Privažiavimas prie 
vietos yra parankus viso
kiais vežimais. Iš Rye iš
plaukia 6 vai. ir Newarką 
pesiekia 11 vai. vakare. Or
kestras vienas geriausių 
New Jersey. Bus įvairių 
žaidimų, kuriems ruošiasi 
Šv. Cecilijos choras su varg. 
J. Burke priešakyje. Bilie
tus galima gauti pas klebo
ną, komitetą ir kitus darbuo
tojus. Kebonas kviečia vi
sus, kaip parapijiečius, taip 
ir kaimynus, vykti į minėtą 
ekskursiją ir pasinaudoti va
saros grožybėmis.

Kleb. kun. I. Kelmelis.

CAMDEN, N. J.

Camdeno lietuviai, norėda
mi ilgesniam laikui palaiky
ti atminimą ir tinkamiau 
pagerbti didvyrius lakūnus 
Darių ir Girėną, jųjų vardu 
pavadins naują vietą pikni
kams, kur yra gražus miške
lis ir užvardins jį: „Dariaus 
ir Girėno miškelis”.

Iškilmingas atidarymas į- 
vyks sekmadienį, birželio 30 
d., 3 vai. po pietų, South 
Merchantville, prie Highland 
Ave. Iškilmėms vadovaus 
adv. Sheep ir dr. Valtis ku
rie yra visiems žinomi lietu
viai patriotai.

Iš „Camden airport” va
žiuokite 38 keliu ir, prava
žiavę po geležinkelio tiltu 
iki Chapel Ave., prie „stop 
light” sukite dešinėn—High
land Ave. Kiekvienas galės 
įsigyti Dariaus ir Girėno pa
veikslą.

Kviečia visus.
Rengėjai.

\ "'’'l : "

Brooklyno Angelų Karalienės parapijos choras su kleb. kun. J. Aleksiūnu, kun. J. Laurynaičiu ir muz. Pr. Dulke 
priešakyje. Choras dalyvaus liepos 4 d. iškilmėse, Klasčiaus parke, ir drauge su Šv. Jurgio ir Maspetho parapijų 
chorais išpildys dainų programą. Šie trys chorai sudarys jungtinį chorą.

Lietuva Rusų Okupacijoj
1939 m. spalių m. 10 d. 

Lietuva buvo priversta pasi
rašyti „draugiškumo” sutar
tį su Rusija 25 metams. Ta 
sutartimi Rusija gavo teisės 
laikyti Lietuvos žemėje kele
tą garnizonų, paskirstytų 
strateginėse vietose. Tie gar
nizonai, stipriai apginkluoti, 
stovėjo Naujoje Vilnioje, 
Alytuje, Prienuose ir Gaižiū
nuose (arti Jonavos). Jie bu
vo gausiai apginkluoti ir 
skaičiumi prilygo visai tai
kos meto Lietuvos armijai, 
t.y. sudarė apie 25,000. Šita 
sutartis liūdesiu apsėmė viso 
pasaulio lietuvius, nes visi 
jie tikrai jautė, kad tai yra 
tik pradžia daug liūdnesnių 
įvykių. Visi žinojom, kad 
sutartį tarp didelio ir mažo 
aiškina ir papildo tiktai di
dysis, mažajam kaimynui ne
duodamas nei žodžio, nei pa
sirinkimo. Vėlgi visi žinom, 
kaip žiauriai Rusija užpuolė 
mažutę Suomiją, nors turėjo 
su ja nepuolimo sutartį. Visi 
žinom, kad diktatūros nesi
laiko, ypač gi su silpnesniais.

Tačiau buvo, ypač Lietu
voje, optimistų, kurie tikėjo, 
kad spalių 10 d. sutarties 
Rusija laikysis bent keletą 
metų. Bet jai užteko tik 10 
mėnesių.

Kasgi paskubino Lietuvos 
okupaciją?

Naiviesiems apgauti rusų 
propaganda sugalvojo kelių 
rusų kareivių pagrobimą (tik 
pamanyk, kokie jie gražuo
liai, kad net lietuvaitės juos 
pagrobia!), bet greit jie su
prato, kad šitokia legenda 
bus nepakankama Latvijos 
ir Estijos okupacijai, todėl 
Rusija tuoj paleido antrą le
gendą: girdi, visos keturios 
Baltijos respublikos ruošėsi 
dar labiau suartėti, kalbėda
mos net apie Baltijos konfe
deraciją. Tiesa, apie tokią 
konfederaciją visų tų kraštų 
idealistai jau dvidešimts me
tų kaip jau kalba ir net pro
jektuoja, bet pasaulio taikai 
ir Rusijos saugumui tos kal
bos ligšiol nebuvo kenksmin
gos, nes jos tik didino kai
mynuose pasitikėjimą ir ga
lėjo eventualiai net stabili
zuoti Baltijos keturių respu
blikų savystovumą ir taiką 
rytiniame Baltijos pajūry. 
Suomija, Estija, Latvija ir 
Lietuva, susijungę vienon 
laisvon konfederacijon suda
rytų dešimtį milijonų gyven

Vargan paskandintos Balti
jos tautos neberodys geres
nio gyvenimo pavyzdžių ir 
nebeerzins proletariškų akių 
visokiais buržuaziniais iš- 
mislais, kaip sviestas, geras 
kumpis, dešros, pakenčiami 
kaimiečių rūbai ir butai ir 
dažna bei linksma jaunimo 
šypsena ir dainomis, laisvo
mis dainomis, be dirigento ir 
be nurodyto joms laiko ir 
vietos. Reikėjo prašalinti 
šiuos baisuosius dalykus, ku
rie žudė Sovietų garnizonus 
laisvesnių tautų šalyse. To
dėl ir atsiuntė pusę milijono 
mechanizuotų žiogų skėrių, 
kurie ten viską sugriaužtų ir 
prasigyvenusias tautas elge
tynu paverstų. O su elgety
nu eis ir kalėjimas, koncen
tracijos lageriai ir šaudy
mai. Vis tai bus pagal So
vietų jau įsigyvenusias tra
dicijas, kur ir žmonės me
džiojami pagal naujos poli
tinės religijos burtininkų 
taisykles.

Pastarųjų kelerių metų vi
sų lietuvių troškimas buvo ir 
tebėra plati koalicinė valdžia 
demokratiniais pagrindais. 
Kol dar būdavo Lietuvoje 
laisvi rinkimai (iki 1926 m. 
vasaros), tai visuomet pusę 
arba arti pusės visų balsų 
gaudavo katalikų grupės są
rašai, beveik ketvirtadalį 
balsų paiimdavo liaudinin
kai, o likusius 25 nuoš. pasi
dalindavo socialdemokratai, 
tautinės mažumos ir tauti
ninkai, kurie buvo mažiausia 
lietuvių partija. Komunis
tams prie gerai pavykusios 
agitacijos pavykdavo sugau
dyti iki 5 nuoš. balsų, kurių 
apie pusė būdavo žydų ir ru
sų balsai. Kai pastovėjo Lie
tuvoje rusų garnizonai ir da
vė progos žmonėms prisižiū
rėti Sovietų piliečio tipui ir 
jo menkai kultūrai, tai ko
munistų skaičius biednuome- 
nės tarpe dar labiau sumažė
jo.

Išmokslintų ir patyrusių 
žmonių komunistų partija 
Lietuvoje beveik neturi. Gal 
būt, ji galėtų jų prisitraukti 
iš nedidelės buržujų rusofilų 
grupės, kuri Lietuvoje ėjo 
vis mažyn. Visokių rusišku
mų didžiausiu šalininku Lie
tuvoje buvo baronas Stasys 
Šilingas. Panašaus, bet ne 
taip griežto, nusistatymo, 
sakoma, laikėsi prof. Krėvė- 
Mickevičius, Balys Sruoga, 
buvęs kunigas Augustaitis ir 
keletas kitų į rusiškumus at
verstų žmonių, kaip Cvirka, 
Liudas Gira. Per pastaruo-

APYLINKES LIETUVIŲ
DIENA

tojų, o toks skaičius kultū
ringų ir nuolat žengiančiu 
pirmyn žmonių, matomai, 
rusams atrodo jau labai pa
vojingas. Juk neseniai 183 
milijonai Sovietų piliečių ka
riavo su beveik 4 milijonais 
suomių. Ir jie patyrė visus 
to karo smagumus. Aišku, 
Sovietams labai nepatinka 
Baltijos tautų nepriklauso
mybės stabilizacija, kuri dar 
labiau sumažintų jau dabar 
baigiančią nykti rusų kultū
ros įtaką Baltijos kraštuose. 
Baltijos tautos ruošėsi į sa
vo eilinį metinį kongresą, 
kurs šiemet turėjo būti bir
želio antroj daly Talline. Tai 
buvo gal net svarbiausia 
priežastis skubiau okupuoti 
Baltijos respublikas, kol jos 
dar nespėjo pilniau sucemen
tuoti savo draugiškumo ir 
apvilkti jį juridinėmis for
mulėmis.

Kaip žinome iš daugelio 
pranešimų, Rusijos kareiviai 
Baltijos kraštuose labai greit 
„demoralizavosi”, k a s d i en 
matydami šių mažų tautų 
geresnį valgį, rūbą ir ben
drai daug aukštesnes gyve
nimo normas. Ogi jiems Ru
sijoj per 20 metų buvo kal
bėta, kad tik sovietiškoje 
tvarkoje žmonės gerai gyve
na, o visos kitos tautos tai 
tik badmiriauja ir vergiją 
velka. Dabargi jie apsigy
venę neturtingose ir mažose 
Baltijos šalyse greit įsižiūrė
jo, kad nesovietiškoje tvar
koje darbo žmonės sočiau 
valgo, geriau rėdosi ir turi į- 
vairesnių ir geresnių prekių, 
visiems lengvai įperkamų. O 
ir laisvės čia buvo nepaly
ginti daugiau, kaip Sovietuo
se. Žmonės čia dar gali ir 
moka laisvai uždainuoti 
linksmas, nekerštingas dai
nas, pažįsta juoką, taip jau 
svetimą Sovietams. Visa tai 
labai ardė nedidelių okupaci
nių garnizonų discipliną. Jau 
pasitaikydavo pabėgimų, net 
nusišovimų iš desperacijos 
nebetikint Rusijoj susilaukti 
tokio gyvenimo, kokį jau da
bar turi Baltijos darbščios ir 
tvarkingos tautos. Šita so
cialinė aplinkuma tiesiog žu
dė rusų kariuomenę. O 
trauktis atgal į Rusiją jiems 
nebeleido didelės valstybės 
prestyžas. 1 Tad liko tik pa
siųsti į Baltijos kraštus mil
žinišką kariuomenę, kuri ten 
viską greit Suvalgytų, su
niokotų ir kraštą užterštų > ijiuaus vrira. jrer paaiai uu- 
savo nešvarųnAu ir netvarka. | sius 20 metų Lietuvos jauno-

Amerikos lietuviai, kaip ir 
visi pasaulio lietuviai, pergy
vena šiurpų, liūdną momen
tą — netekimą Lietuvos ne
priklausomybės. Tiek dirbta, 
tiek vargta, tiek aukų, tiek 
pasišventimo, tiek ašarų ir 
tiek jaunų gyvybių aukota, 
kraujo pralieta dėl Tėvynės. 
Saulutė giedrioji buvo ap
švietus mūsų brangią žeme
lę, buvome atgavę ir savo 
sostinę Vilnių, kaip štai,Jyo-( 
perkūno trenkimas, žinia: 
Sovietų kariuomenė užplūdo 
visą mūsų šalį, mūsų Tėvy
nei naujas vargas, naujas iš
mėginimas— nepriklausomy
bės netekimas.

Pasaulio vadovybės ir žmo
nių kraujo trokšta ntieji, 
tamsūs gaivalai, kelia gal
vas ir neša žmonijai nelai
mes, vargą, šaudo tuos, ku
rie jų žvėriškiems norams 
priešinasi. Ir kuo gi mūsų 
Tėvynė jiems prasikalto? 
Negi jie bus pasotinti, sau
jelę žmonių pavergdami? Bet 
šių dienų grobikai nori dau
giausiai užgrobti kraštų ir 
žmones juose pavergti. Jiems 
už nieką darbo žmonių var
gas ir ašaros, badas ir mir
tis. Jie, susitepę žmonių 
krauju, stato savo sostus 
ant nužudytų gyventojų 
kaukuolių. Bet Dievas yra 
teisingas. Jis suvargintus, 
nuskriaustus suramins, o 
skriaudikus nubaus.

Amerikoje lietuviams atsi
darė akys ir nuo dabar aiš
kiai žinome, kas yra mūsų 
Tėvynės ir, apskritai, visų 
lietuvių priešai. Mūsų tau
tos priešai yra ne tik masko
liai, bet sufanatikėję mūsų 
tautos asmenys, vadinami 
komunistais. Jie yra pavo
jingesni mūsų priešai dėlto, 
kad jie gyvena mūsų tarpe 
ir kartais nuduoda nekaltus 
avinėlius, būdami savo širdy 
didžiausiais išdavikais — dū
domis. Jie dabar meta pasa
kiškas kaltes Lietuvos adre
su, kuriuos ir mažas vaikąs

ji inteligentija, visa šviesuo
menė ir net platesnės žmonių 
masės savo gyvenimui pa
vyzdžių ieškojo tik Vakarų 
Europos aukštesnėje kultū
roje, geresniame gyvenime 
Tad Lietuvos greita sovieti
zacija sutiks daug sunkumų 
ir neapsieis be žudymo gau
saus kultūringųjų žmonių ir 
prasigyvenusių ūkininkų bei 
darbininkų sluoksnio.

Spectator.

X1G.11JUO kJUJLlCLO , bVžCl Ui JLULLLj « .» v -f

širdyse užsiliepsnoja. V .? UZ. me v r J v Uimii dailrii tiy

už vieną ir vienas uz visi 
tegu būna mūsų šūkis!

Liepos 4 dieną, Brookly 
ir apylinkės lietuviai šv 
savo metinę LIETUVI 
DIENĄ, 
Maspethe.
sutraukia tūkstančius mū jįno pradžioje ga- 
brolių—sesučių į šį išvaži .^jo Angelų Kara- 
vimą. Tegu nei viena šeir ” ’ 
Didžiajame New Yorke ir 
apylinkėse nelieka nepri
dėjus prie šios lietuvių ta ^o. Jiems gau
tos demonstracijos — pasii
dymo. Tegu visi, ypač ja įmą atidarė ir jam 
noji karta —mūsų lietuiptuviškų laikraš- 
ateities viltis,—su savo 
ganizacijomis, parapijų c 
rais drąsiai pasirodo esą 
tuviais, nepaisant po ke 
jungu Tėvynė Lietuva laCybės” redakcijos 
nai bus. Jie ją rems vison Klinga ir 
išgalėmis, įstodami vienyt faktorius Juo- 
ir dalyvaudami panašiu! yįsį įryS kaj_ 
išvažiavimuose ir paren Sovietų Rusi
muose. Vykime laukan ^galvotus kal- 
savo tarpo visus tautos pi atžvilgiu ir 
šus, kad iš mūsų tarpo 
vienas neduotų jiems 
cento. Saugokimės jų, ša 
kimes nuo jų ir jų paret’ižydama 
muose ne vienas nedalyv , 
kime.

Tikimasi, kad Lietu 
Dienoje apylinkės lietui

•• f gausiai dalyvaus, nes jie 
no šio parengsimo tiks 
taipgi žino, kad tik su si 
nuomonės ir įsitikinimų ži 
nėmis galima nuširdžiau 
sikalbėti, pasiskųsti si 
vargais ir nuliūdimais. 1 
g-i, būkime visi, seni ir ja 
šiame išvažiavime. Čia 
girsite naujienų, kurios 
jūsų namuose nepasieks, 
tos naujienos gal bus la

[Utiniu laiku jų me- 
jau pralenkė ir di- 
ioetiesos skelbimus.

- - padėta per 550 
----------------- -- t s visos buvo užim- 

Klasčiaus" Parį«»ažai susirin- 
Tegu ši die 7>hl buvo stovinčių.

li japijos berniukų be- 
!pagrojo 4 muzikos 
it susilaukė nuošir-

•estas ir įgaliotas 
s Košt. R. Jurgėla.
pasakė „Naujosios

1 'redaktorius J. Stil-

iktais nurodė, kad 
nepriklausomybė 

i kad ją žiauriai 
, v_. -1 __L.

msižadėjimų, su- 
rietų Rusijos vai
ši lietuviai Įspėti 
jiais su Maskvai 
tiais buvusiais lie
ji? komunistiška 

ui paskutiniu lai
džia nepaprastai 
iKaip pavyzdį ga- 
tti kalbose sumi- 
i:
: .Laisvė” paskel
bime politiniams 
pagerbti mitinge 
15.000 kauniečių,

mums visiems svarbios!r komunis- 
gi, visi į LIETUVIŲ D]*a £e- 
NĄ į Klasčiaus Parką!

sė, kad dalyvavę

NUOŠIRDŽIAI RĖMU.........---------- L_________
J. Jaselskienė, atėjus į ^gi skelbgt 

„Amerikos” administra( kalėjimuose 
užsimokėjo už prenumei hnkinami tūks- 
ir pasiėmė 3 laimėjimo k Lietuvos 
gutes, pabrėždama, kad k kaip govie- 
vieno lietuvio šventa pan „ gudaryta va]_ 
remti savąją spaudą. Pi Atidaryti kalė- 
šių gražių minčių išreiški 
vienas „Amerikos” skait; 
jas. Tad yra lietuvių, k 
įvertina ir remia tai, 
tarnauja lietuvių tautos 
rovei kelti, lietuvybę plį'“;

L .
M. Rusienė iš Port Wl L U? •__._ Lietui’

ir kita komunis-

^bar, kaip Sovie-

i išleisti visi po-
’ ' I 1

kurių nesu-

sniai rašė, kad 
& yra artimas

ingtono atsilygino už lai 
jimo knvgutę, kadangi n( 
Įėjo pati dalyvauti „Am

vime, tai nupirko dar vi 
laimėjimo knygutę. Esi 
labai dėkingi visiems nuc 
diems rėmėjams. Tik 
bendras visų mūsų pas 
gas iškovosime skaisti 
ateitį lietuvybei išeivių 
pe.

f^el. Harrison^ 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)
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SUAUSTOS RUŠI1 
ANGLYS

■;<?ian kaitros už jūsų pi 
t Idoj *kaimynai naud 
'’•Ember Coaj Co. anglu 
^ti. Kodėl jums ne 
’*> jį pavyzdžiu.

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yor 
ir New Jersey valst

310 John Street, 
Harrison, N. J.

74661

:r co/
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ii Į gali pajuoktų 

pragaro gyveę 
nelaimingos 4' 
po Rusijos „j,

I jau laikas 

lietuviams pak 
bėgti nuo jį

;elio m. 28 d., 1940 m.
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ETOS ŽINIOS
OKLYNO LIETUVIAI 
’RIEŠ LIETUVOS 

UŽPUOLIKUS
Šalinkimės nu
kokio maro! 1

Ką gi dar^ aktadienį, birželio 21 d.,
tiek daug dį # vak. Klasčiaus salėje,
ir Jos nustoju 
kas ir laukį

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

iethe, įvyko gausus vie- 
lietuvių susirinkimas, 

ė’ I liau? Ne. sukvietė lietuviški laik- 
| me, būkimepij ii ir liet, radijo progra- 

ti dar daug^ ©dėjai. Nors susirinki- 
|| |nų. Junking sušauktas, galima saky- 

ir vieną dieną, bet Lie- 
likimu susidomėjusių 

, Tiesa, mąs
tą spauda mėgino skelb- 
ad susirinko apie 300, 

už vieną ir 4iems atleistina už melą, 
tegu būna įbaskutiniu laiku jų me- 

Liepos 4 djjtės jau pralenkė ir di- 
ir apylinkės Ilsius netiesos skelbimus, 
savo metinę i

nų. Junkis 
vienybėm Dą>i 
Tėvynės, esa^' 
jungu, pamy£ to per 600. 

įkalbos gerbiukL ’ 
širdyse užsfe rezoliucijų atspausdi- 

išsiuntinėjimo ir ki- 
propagandos reika- 
Susirinkusieji paau-

r. Dulke 
parapijų

STUVIŲ

savo metinę l e buvo padėta per 550 
DIENĄ, į ų, jos visos buvo užim- 
Maspethe. p r ^ar nemažai susirin- 
sutraukia į dalyvių buvo stovinčių, 
brolių—sesug; lirinkimo pradžioje ga- 

i pagrojo Angelų Kara- 
parapijos berniukų be- 

[ Jis pagrojo 4 muzikos
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ai, kaip ir 
iai, pergy- 
ą momen- 
tuvos ne- 
ek dirbta, 
lukų, tiek 

ašarų ir 
ų aukota, 
L Tėvynės, 
buvo ap- 

Lgrą žeme- 
ę ir- savo 
p štai, lyg 
is, žinia: 
lė užplūdo 
ūsų Tėvy- 
naujas iš- 
klausomy-

bės ir žmo- 
š t a ntieji, 
kelia gal- 
ijai nelai- 
tuos, kn

is norams 
i gi mūsų 
nusikalto? 
•tinti, sau
kdami? Bet 
nori dau- 
kraštų ir 

rgti. Jiems 
nonių var
ias ir mir- 
ę žmonių 
vo sostus 
gyventojų 

)ievas yra 
įvargintus, 
umins, o 
is.
viams atsi- 
dabar aiš- 
yra mūsų 
ritai, visų 
Mūsų tau- 
tik masko- 
kėję mūsų 

vadinami 
yra pavo- 
ešai dėlto, 
lūsų tarpe 
a nekaltus 
savo širdy 
kais — Ju- 
ueta pasa- 
uvos adre- 
žas vaikąs

Didžiajame Na 
apylinkėse d 
dėjus prie šiį rus ir susilaukė nuošir- 
tos demoMMįvertinimo. Jiems gau
dymo. Tegj paplota.
noji karta-®irinkimą atidarė ir jam 
ateities vizavo lietuviškų laikraš- 
ganizacijoai 
rais drąsiai [t 
tuviais, neps
jungu Tėvyninės” redaktorius J. Stil- 
naibus. Jieįj 
išgalėmis, įst J 
ir dalyvauja!
išvažiavimuosi 
muose. Vytį 
savo tarpo 
šus, kad iš d 
vienas netel 
cento. Saugos 
kimės nuo jd 
muose nė vied 
kime.

Tikimasi, h 
Dienoje ara 
gausiai daly® 
no šio pared 
taipgi žino, bė| 
nuomonės ir® 

, nėmis galima 
sikalbėti, pas 
vargais ir mt 
gi, bukime viš|enįaį „Laisvė” paskel- 
šiame išvasrir 
girsite naujiem 
jūsų namuose a 
tos naujienos 
mums visiemsij 
gi, visi į IX

jakviestas ir įgaliotas 
[atas Kost. R. Jurgėla. 
[bas pasakė ,,Nau josios

i, „Vienybės” redakcijos
Domas Klinga ir 

rikos” redaktorius Juo- 
Laučka. Visi trys kal
ki atrėmė Sovietų Rusi- 
raldžios išgalvotus kal
us Lietuvos atžvilgiu ir 
lis faktais nurodė, kad 
vos nepriklausomybė 
kinta, kad ją žiauriai 
kaulingai, sulaužydama 
Blį pasižadėjimų, su- 
e Sovietų Rusijos val- 

Visi lietuviai įspėti 
atsargiais su Maskvai 
Bijančiais buvusiais lie- 
|s ir jų komunistiška 

^“Įa. kuri paskutiniu lai- 
[leidžia nepaprastai 
melo. Kaip pavyzdį ga- 
nurodyti kalbose sumi
rktai :

Komunistų spauda paskel
bė, kad Lietuvoje jau panai
kinta cenzūra, tačiau iš Kau
no pranešama, kad paskirtas 
naujas vyriausias cenzorius 
ir t.t. žodžiu, buvo nuplėšta 
kaukė nuo komunistų spau
dos skleidžiamų melų.

Susirinkimo vedėjas adv. 
Jurgėla, kaip Lietuvos ka
riuomenės savanoris, nepri
klausomybės kovų dalyvis, 
papasakojo jautrių pergyve
nimų iš kovų su bolševikais. 
Jis paprašė susirinkusių pa
aukoti 
nimo, 
tiems 
lams.
kojo 70 dol. lc.

Po kalbų gausiu plojimu 
priimta rezoliucija, kuri čia 
spausdinama. Perskaitęs re
zoliuciją, pirmininkas pasa
kė: „Štai jūsų rezoliucija” ir 
susirinkusieji vieningai pa
plojo.

Kalbant apie šį susirinki
mą tenka dar pasakyti, kad 
kriaučių dirbtuvėse skleisti 
gąsdinimo gandai; girdi, nei
kite, nes salėje visko gali 
atsitikti ir pan. Tačiau tie 
visi gąsdintojai savo neatsie
kė. Lietuvos likimu susido
mėję atsilankė. Lauksime 
daugiau ir dažniau tokių su
sirinkimų, kuriuose būtų su
teikiama plačių paaiškinimų 
apie naujausius įvykius Lie
tuvoje. Dalyvis.

RESOLUTION

>a šviesuo
lės žmonių 
nimui pa- 
ik Vakarų 
ėję kultū- 
gyvenime 

ta sovieti- 
; sunkumų 
iymo gau- 
žmonių ir 
ininkų bei 
lio.
jectator.

ad Kaune politiniams 
ams pagerbti mitinge 
avo 15.000 kauniečių, 
Įo tarpu pati 
^ntroliuojama 
jau agentūra 

NĄ į KMus|ranešė, kad 
1)0.
isvė” ir kita
Spauda sušilusi skelbė, 
Lietuvos kalėjimuose 
hi ir kankinami tūks- 
ti „geriausiu Lietuvos 
', o dabar, kaip Sovie- 
įmisarų sudaryta val- 
Jraneša, atidaryti kalė- 

VJir iš iu išleisti visi po- 
kaliniai, kurių nesu- 

nei 500.
neseniai rašė, kad 

Raštikis yra artimas 
U draugas, o Moloto- 
gsutiko. kad Raštikis 
rtu naują Lietuvos vy- 
be.

NU0»
J. Jaselsfej 
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užsimokėjo ti 
ir pasiėmė 3 h 
gutes, pabrėžti 
vieno lietuviu 
remti savąją 
šių gražių nu 
vienas 
jas. Tadyn |> 
įvertina ir 
tarnauja W 
rovei kelti J' 
kyti.

M. Rusienl 
ingtono a# 
jimo knvgute  J 
Įėjo pati . 
kos” rengtas 
vime, tai < 
laimėjimo fc? 
labai dėkingi' 
diems rėmėja 
bendras vis! 
gas iškovok 
ateitį lietuj 
pe.

Tel. H

Laisniuo?

ir New1

komunis- 
Eltos te
lš Lietu- 
dalyvavę

komunis-

Unanimously adopted at the 
mass meeting held on the 21st 
day of June, 1940, under the 
auspices of the American Com
mittee for the Defense of Lith
uania, at the Clinton Hall, Mas- 
neth, City of New York: 
WHEREAS the Government of 
the Union of Soviet Socialist 
Republics has flagrantly violated 
its obligations solemnly under
taken under the League of 
Nations Covenant, Kellogg- 
Briand and non- aggression 
pacts with Republics of Lithua
nia, Latvia, Estonia and Fin
land: and 
WHEREAS the Soviet Union, 
by unprovoked armed invasion 
of Lithuania, Latvia and Esto
nia and the attempted imposi
tion of the non - representative 
governments unon these non
Russian peoples, has abandoned 
all pretense of adherence to the 
nrincinles and usages of the In
ternational Law: and 
WHEREAS the Soviet Union, 
in direct violation of its treaty 
obligations, through its agen
cies. subsidiaries and publica
tions in the United States disse
minated in the English and 
other languages, conducts a 
subversive pronaeanda directed 
against the political and social 
order of this country, snreadine 
dissatisfaction and fear amon? 
the citizens and residents of the 
United States: 
now. therefore,

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų *kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coaj Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

M-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

5 Grand Sftreet, Brooklyn, N. Y.
lefonas: EVergreen 7-1661

Tariame širdingą ačiū sekantiems atsilyginusiems už 
laimėjimo knygutes šią savaitę. Kaip žinote, šis įdomus 
laimėjimas įvyks liepos 4 d. Klasčiaus parke, Maspethe.

Atsilygino: t
M. Rusienė, Port Washington, N. Y.
A. Rukštelė, Yonkers, N. Y.
M. Urban, Maspeth, N. Y.
J. J. Raymond, Thompson, Conn.
P. Ikamas, Brooklyn, N. Y.
S. Girnius, Maspeth, N. Y.
M. Klimas, Brooklyn, N. Y.
E. Galčius, Long Island City, N. Y.
A. Zellway, Brooklyn, N. Y.
S. Švedas, Brooklyn, N. Y.
N. N., Brooklyn, N. Y.
J. Jaselskienė, Brooklyn, N. Y.
A. D. Kaulius, New York, N. Y.
L. Burienė, Brooklyn, N. Y.
Jonė Žukauskaitė, New York, N. Y.
E. B., Brooklyn, N. Y.
A. Daukontas, Brooklyn, N. Y.
B. P. Šilkauskas, Waterbury, Conn.
K. Budris, Maspeth, N. Y.
J. Mikėnas, Amsterdam, N. Y.
J. Kubilius, Yonkers, N. Y.
M. Tamas, Lewiston, Maine
J. K. Milius, Los Angeles, Cal.
O. Barbšienė, Brooklyn, N. Y.
Edward A. Schultz, Pittsburgh, Pa.
J. Mackevičius, Ridgewood, N. Y.
A. Bagdonienė, Brooklyn, N. Y.
M. Kilmoniūtė, Mattapan, N. Y.
Mary Conrad, No. Adams, Mass.
Ona Ligmontienė, Ozone Park, N. Y.
L. šimutis, Chicago, Ill.
Pr. Bazvadauskas, Boston, Mass.
Alb. Neviera, Boston, Mass.
J. Pliauskas, Bayside, N. Y.
J. Skužinskas, New York, N. Y.

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.20 
1.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

kė sukvietė moterų chorą, 
kuris skambiai sugiedojo mi
šias ir šv. Jono giesmę. Iš
kilmingas mišias atnašavo 
pats kun. Jonas Laurinaitis, 
jam asistavo kun. dominin
konas Žvirblis ir kun. Skro
denis, M.I.C.

Po mišių visos giesminin
kės pasveikino kun. Joną 
Laurinaitį ir palinkėjo jam 
sveikatos ir laimės ateityje. 
Kun. J. Laurinaitis visas 
maloniai pavaišino.

Buvo paskelbta, kad liepos 
2 d. įvyksta mūsų parapijoje 
Parciunkulo atlaidai. Atlai
dai įvyks ne liepos 2 d., bet 
rugpiūčio 2 d.

Mūsų parapijoje šią savai
tę vieši kun. žvirblis, domi
ninkonas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos.

Pereitą sekmadienį mūsų 
mažnyčioje buvo skaitomas 
Brooklyn© Katalikų Tiesos 
Draugijos laiškas, kuriame 
rašoma, kad naujas New 
Yorko dienraštis „P. M.” 
prieškatalikiškas, iškreipian
tis faktus, kurie liečia kata
likų tikybą ar bažnyčią. Ka
talikai turėtų jo neremti.

BAIGĖ MOKYKLĄ

KUNIGŲ PERMAINOS

Kun. Vaclovas Masiulis, 
iki šiol buvęs šv. Jurgio par. 
vikaras, šiomis dienomis pa
skirtas prie Brooklyno vys
kupijos katalikų labdarybės 
vadovybės štabo ir jam pa
vesta lankyti teismus, rūpin
tis ypač katalikų jaunimu. 
Gyvenimo vieta jam paskir
ta šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonija.

Kun. Pranas Raugalas, 
praeitą mėnesį įšventintas ir 
paskirtas į šv. Petro ir Po
vilo parapiją vikaru, dabar 
paskirtas vikaru į šv. Jurgio 
parapiją, pas kun. K. Pau- 
lonį. Abiem kunigams linki
me g e r i a u s io pasisekimo 
naujuose darbuose.

Kiekvienas ketvirtas žmo
gus, keliaująs į Europą, iš
vyksta iš šio miesto ir kiek
vienas 20 asmuo, iš kitur at
vykstąs, čia išlipa.

JAUNIMAS PASIRODĖ

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MINNIE MANDEL
319 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RICHARD WECERA 
(d-b-a Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 748 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5407 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HANNAH RIBNER 
d-b-a 3rd Ave. Liquor Store

5407 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Birželio 24 d. įvyko iškil
mingas kun. Jono Laurinai
čio vardinių paminėjimas. 
Šv. Rožančiaus dr-ja jo in
tencijai užprašė mišias, pa
puošė altorių gražiomis gė
lėmis. Vargonininkas P. Dul-

extended in November,

BE IT RESOLVED that we 
protest most emphatically 
against the above mentioned 
acts of interference by the 
Soviet Union in the internal 
affairs of these Baltic States 
and the use of force against the 
democratic and peace-loving 
peoples;
BE IT FURTHER RESOLVED 
that we request the Department 
of State to adhere to the estab- 
ished policy of our Government 
in extending its recognition 
only to the legally constituted 
governments and their repre
sentatives;
BE IT FURTHER RESOLVED 
that we request our Govern
ment to withdraw the recogni
tion
1933, to the Soviet Union;
BE IT FURTHER RESOLVED 
that we appeal to our Govern
ment of the United States, and 
of the State of New York, to 
protect our youth, citizens and 
residents from the subversive 
activities and propaganda con
ducted by the communist news
papers, organizations and agen
cies directed against our insti
tutions;
BE IT FURTHER RESOLVED 
that we pledge our wholeheart
ed moral and material aid and 
sympathy to the suffering 
peonies of Lithuania, Latvia 
and Estonia: and
BE IT FINALLY RESOLVED 
that the conies of these resolu
tions be forwarded to the Presi
dent, Members of Congress, 
Secretarv of State and the 
Denartment of Justice of the 
United States, to the Governor 
of the State of New York, to 
all Ambassadors and Ministers 
accredited to the United States, 
and to the press.
Constantine R. Jurgela, 

Chairman
John Kruze,

Secretary

VISI DALYVAUKIME

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Diena įvyksta ateinan
ti ketvirtadienį, liepos 4 d., 
Klasčiaus parke ir salėje. 
Parko vartai atidari nuo 11 
vai. ryto.

10 vai. rytą Maspetho lie
tuvių par. bažnyčioje įvyks 
iškilmingos pamaldos už Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Iš 
bažnyčios visi dalyviai žy
giuos į parką. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti pamal
dose.

Birželio 25 d. Ona Macke
vičiūtė, nuoširdžių „Ameri
kos” bičiulių duktė baigė 
„Bishop McDonnel Memorial 
High School”. Linkime jau
nai lietuvaitei gražiausios 
ateities.

Birželio 23 d. Apreiškimo 
par. CYA jaunimas organi
zuotai ėjo prie Komunijos 
per 10 vai. mišias, kurias at
laikė pats klebonas kun. N. 
Pakalnis, o pamokslą pasa
kė kun. A. Petrauskas.

Po mišių Apreiškimo par. 
salėje įvyko bendri pusry
čiai, kuriuose dalyvavo per 
300 jaunimo. Pusryčiai pra
vesti ypatingai jaukioje nuo
taikoje. Buvo svečias kalbė
tojas; savo linkėjimus pa
reiškė ir vietiniai kunigai. 

------------- u

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

SERGA

„Amerikos” s k a i tytojas, 
draugijų veikėjas, Povilas 
Kubilius serga ir guli Beth
any Deaconess ligoninėje, 
237 St. Nich Ave., Brooklyn.

Nuoširdžiai linkime grei
tai išsveikti.

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.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI JR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

QIOIO ■OIOIOIOIO

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 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

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Oia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkai

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

HAVEMEYER G 0259 
K’Ai.PH KKUCH 

1-OTOCRAFAS 
*•’. - ’•

65-23 GRAfįL ĄVĖNUE 
’*■’* M x S f t T H N .

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Brooklyn© Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

/

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotaj Gruboriua ir

Ba.18a.rn uoto j as

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn,. N.Y.
Namas tea pats, tik mlerto pa
tvarkymu pamainytas numarla 
buvusio 107 Union Arenu*.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pa.t AprelSklxno bažnyčią)

Duodu automoblMua TMCnvCma, 
krlkltyaonu Ir vl**kl*mi 

paalvaUniJlmaina.

BARRY P. SHAUNS 
(Salinskas) 

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------- 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



VIENUOLIKTOJI sutiko...
ED

fondas.

uiti Lietuvos laik-

MOKYKLOS IŠKILMESKetvirtadienį
Šokiai nuo 3 vai. p.pParkas Atdaras 11 vai. ryte

Juokingas SportasLaimėjimaiŽaidimai

Įžanga į Parką 40 centų gauna skaityto-

sskolos bonų Ii-

MASPETHO ŽINIOS
BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. flth Street

VALANDOS:

Tel. STagg 2-7177

StFUBUC

savo 
sma-

suomei 
tai, ga 
pasakj 
tinkam

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

AMI
LIK1
TŪR

iyriausybė esan- 
'pagerbsianti vi-. 
Lietuvos vyriau-

CALIFORHW 
FORT

užsienių reikalų 
Dekanozov, 
direktoriai, 
idantas gene

li ir tt. žodžiu,

Entered
Office «

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

$ durklą. Tokių 
.istorijoje vis dėl

ALFRED J. VVENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

& vis sakosi
3 Lietuvos vy-
* jie laisvi, te- 
skolos Ameri-

pranešama, kad 
yetuvos ministe- 

■ijinkas Antanas

5i) ir siūlymų
- Reiškiama Lie- 

is padėties at- 
Wstai šoko 

kolonijose

AMERIKA yra T <*os Valsty- 
laikraštis, todėl 5^es mokeji- 
reikšk savo nuomonę 

I rinio ir kitų dalykų.

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

Birželio m. 28 d., 19

VIEŠA PADĖKA

.rj, 
'C-

S
H

S

LIEPOS 4,1940
KLASČIAUS CLINTON PARKE
BETTS AND MASPETH AVENUES MASPETH, N. Y.

DAINŲ PROGRAMA 5 V AL. P. P., KURIOJE DALYVAUJA BROOKLYN©, MASPETHO IR APYLINKES PARAPIJŲ CHORAI.

Šokiams gros Rhythm Rollers Orkestras
AR ŽINAI LIETUVI?!

Ar žinai, kad šiandien gy
vendamas Dėdės Šamo žemė
je gali jaustis laimingiau
sias?

Europoje karo verpetai 
žiauriai kankina visus. Mū
sų brangios tėvynės padan
gė aptraukta juodu debesiu. 
Džiaugiasi pardavikai, kad 
svetimųjų gausios armijos 
trypia Lietuvos laukus, liū
di kiekvienas sąmoningas, 
susipratęs, giliai savo tėvų 
žemę mylintis sūnus, dukra. 
Mūsų visų artimųjų, gyve
nančių Lietuvoje, sielos pri
slėgtos skausmu, susirūpini
mu. Rytojaus nežinia kan
kina kiekvieną.

I tave dabar atkreiptos tė
vų žemės brolių, seserų akys. 
Daug jie viliasi ir guodžiasi 
tą mintimi, kad čia dar tu 
nepersekiojamas, dar priešo 
kariai, šnipai nesaugo tavo 
žingsnių. Dar tu jiems gali 
padėti, ir labai daug pagel
bėti.

Liepos 4 dieną jau 11 kar
tą švęsime New Yorko ir

New Jersey Apylinkės Lietu
vių Dieną Klasčiaus parke, 
Maspethe. Šiais metais kiek
vieno tikro lietuvio pareiga 
yra dalyvauti visose masinė
se sueigose skaitlingiausiai. 
Tokie skaitlingi susibūrimai 
stiprins mūsų lietuviškąjį 
veikimą, priduos energijos 
veikti, dirbti taip laukiamus 
darbus mūsų vargstančios 
Lietuvos gerovei. Dar neži
nia, kuo viskas baigsis. Ne
žiūrint kokia linkme mūsų 
tėvynės nelaimė kryps, mes 
jau dabar turime budėti, 
ruoštis.

Bešališkumas bus pražūtis 
mūsų tautai. Mes daug dir
bome, vargome, aukojomės. 
Ne vienas gal jau pritrūko
me jėgų, noro. Atminkime, 
kad mūsų tikrų darbininkų 
eilės nebuvo taip jau skait
lingos, kaip kad esame skait
lingi išeivių skaičiumi. Tad 
daugiau entuzijazmo, daur 
giau naujų eilių lietuviškame 
fronte. Stipriai padavę viens 
kitam ranką, išjudinkime sa
vo gilų, nuoširdų veikimą 
Lietuvos labui. Remkime vi-

cm

KAVERĄS STRUM5KI5
STAIGA TARNAUJAMU 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAVA

Tebūnie leista man padė
koti jums, brangios sesutės 
Sąjungietės ir draugės už 
Šv. Mišių užprašymą ir ki
tas maldas, už surengimą ne
tikėtos puotos ir suteiktas 
dovanas mano gimtadienio 
proga, birželio 23 d. Dėkoju 
kunigams J. Balkūnui ir P. 
Lekešiui už pritarimą ir at
silankymą, Altoriaus draugi
jai už papuošimą altoriaus 
gėlėmis. Jūsų gražūs suma
nymai pasiliks mano širdyje 
ant visados.

Ona Laukaitiene 
ir šeima

bertas Bagdonis, Gen 
Edukaitė, Teresė Stu 
Viktoras Mikolaitis; i; 
virtojo

J KAIP

sa, kas panašiam veikimui 
būtinai reikalinga. Dirbkime 
ne žodžiais.

Visi esate kviečiami daly
vauti iškilmingoje Lietuvių 
Dienoje liepos 4 d., Maspe
the. Tą dieną 10 vai. ryto 
V. J. Atsimainymo bažnyčio
je, Maspethe, įvyks iškilmin
gos pamaldos už mūsų Tėvy
nę Lietuvą. Po pamaldų vi
si žygiuos į Klasčiaus salę. 
Ten iki 5 valandai vakaro 
RHYTHM ROLLERS orkes
trą gros šokiams, taip pat 
parke linksmins visus lietu
viškomis, gražiomis meliodi- 
jomis. 5 vai. vak. bus dainų 
programa. Visi turėsime 
progos išgirsti, pasigėrėti 
mums brangiomis, širdžiai 
artimomis dainelėmis. Dai
nų programą išpildys Brook
lyn©, Maspetho, ir Apylinkės 
parapijų chorai. Smarkiai 
gros Angelų Karalienės ir 
Apreiškimo parapijų benai. 
Be to įvyks įdomūs žaidimai, 
juokingas sportas, laimėji
mai, kurių knygutės siunčia
mos jau ,,Amerikos” admini
stracijai.

Parkas bus atdaras nuo 10 
vai. ryto. Įžanga į parką tik 
40 centų. Nepamirškite sa
vo pareigos dalyvauti Lietu
vių Dienoje. Visi suėję pa
sikalbėsite bendrais lietuvių 
reikalais, susitiksite 
pažįstamus, draugus, 
giai laiką praleisime.

Vieta nepaprastai graži. Da
lyviai galės pasidžiaugti ne 
tik gražia gamta, bet atsi
kvėpti ir užmiršti visus rū
pesčius. Tad visi esate ma
loniai kviečiami į Moterų Są
jungos išvažiavimą, kur ga
lėsite maloniai ir linksmai 
praleisti laiką. Bus įvairių 
užkandžių ir gėrimų.

Jei būtų lietus, visi va
žiuokite pas P. Šalinską, 84- 
02 Jamaica Ave., prie Forest 
Parkway viršutinių geležin
kelių stoties.

Mot. Sąj. 29 kuopa.

IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 30 d. šį sekmadie
nį, Moterų Sąjungos 29 kuo
pa rengia išvažiavimą į 
Forest Park. Visi kviečiami 
susirinkti 11 vai. ryte. Se
niai visų lauktas išvažiavi
mas išsipildys birželio 30 d. 

a

—Autobusai išvyks į Fort 
Salongą šį sekmadienį lygiai 
10 vai. (nuo bažnyčios). Lau
kiama daug privačiais auto
mobiliais.

—Vyčiai šio sekmadienio 
vakarą turės iškilmes: kai- 
kuriems nariams bus suteik
ti laipsniai, pagal naują vy
čių ritualą.

—Seselės pranciškonės iš
vyks Pittsburghan dar prieš 
liepos ketvirtąją. Vasarinės 
mokyklos nebus.

—Kun. J. Balkūnas liepos 
4 d. dalyvaus Šv. Pranciš
kaus Akademijos Pittsbur- 
ghe kertinio akmens šven
tinimų iškilmėse. Iškilmių 
proga pasakys pamokslą.

—Jaunų Moterų draugijos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks liepos 1 d. vakare par. 
salėje.

Birželio 23 d. Moterų Są
jungos ilgmetė narė, buvusi 
kuopos iždininkė, Ona Lau
kaitienė graliai minėjo savo 
gimtadienį bažnyčioje šv. 
mišiomis, kurias užprašė są- 
jungietės. ^Gimtadienio iš-

vakarėse, šeštadienį suruoš
ta netikėtas bankietas jos 
namuose, 59-56—57th Road, 
Maspethe, į kurį atsilankė 
gražus būrys dalyvių. Va
karą atidarė kuopos pirm. 
M. Tamošauskienė. Progra
mą vedė vicepirm. A. Kivy- 
tienė. Kalbas pasakė kun. 
J. Balkūnas, kun. P. Lekešis, 
V. Valantiejienė, O. Jocienė, 
O. Petrulienė ir kitos. Savo 
mamytę sveikino sūnus Jur
gis ir dukterys Ona Klas- 
čiuvienė, Marijona ir Magda
lena. Įteikta gražių dovanų 
nuo kuopos ir pavienių.

Laukaičiai visiems gerai 
žinomi, mylintys bažnyčią, 
draugijas ir katalikišką 
spaudą. Išauklėjo gražiai 
lietuvišką šeimą. Nuo 1938 
metų Laukaitienės veidą liū- 
desis puošia, nes mirties an
gelas atėmė mylimą vyrą.

Visi vakaro dalyviai lin
kėjo daug dar linksmų gim
tadienių ir šviesių dienelių.

Bankietui surengti dau
giausia pasidarbavo A. Kivi- 
tienė, M. Tamošauskienė, A. 
Pažereckienė, O. Kučinskie- 
nė.

Sekmadienį, birželio 23 d., 
Apreiškimo parapijos moky
klos auditoriume įvyko iš
kilmingos mokslo metų už- 
baigtuvės su labai įvairia ir 
įdomia programa. Iškilmės 
pradėtos berniukų ir mergai
čių benu, kuris savo nume
rius nepaprastai puikiai iš
pildė. Pasveikinimo kalbą 
pasakė graduantas Danielius 
Ražanauskas. Mažasis cho
ras, vadovaujamas p. J. Jan
kaus. sudainavo keletą gra
žių liaudies dainelių. Veika
lėlį „Jonukas ir Magdutė” 
vaidino įvairių skyrių moki
niai. Vaidinimas visus atsi
lankiusius maloniai nuteikė. 
Po vaidinimo gražiai pašokti 
tautiški šokiai.

,.Kas yra pintinėlė” gra
žiai išpildė mažyčiai. Solo 
šoko Joan Esposito, Marytė 
Karčiauskaitė ir Darata Bu- 
šinskaitė. kurios gražiai pa
sirodė. Smarkias daineles 
padainavo antras ir trečias 
skyriai. Akrobatišką šokį 
pašoko visų mėgiama Claire 
La Medica.

Veikalėlį „Amerika” atli
ko penktas ir šeštas skyriai. 
Po jo prasidėjo svarbiausioji 
programos dalis — įteikimas 
diplomų ir dovanu už atsi- 
žymėjimą mokykloje. Dova
nas gavo: už gražų elgesį— 
Juozas Švabas, už aukščiau
sią pažymį tikyboje—Danie
lius Ražanauskas ir Eleono
ra Juocevičiūtė. už geriausią 
istorijos žinojimą — Danie
lius Ražanauskas. Pirmoji 
dovana duota kun. klebono, 
dvi antras CYA ir trečioji— 
Amerikos Legijono.

Aukščiausiais pasižymėji
mais įvairius skyrius baigė 
šie: iš aštuntojo skvriaus 
Eleonora Jacevičiūtė, Danie
lius Ražanauskas, Darata 
Bušinskaitė ir Victor Her
rera; iš 7-tojo Jonas Prieš
pilis, Marija Viseckaitė, Bi- 
anchino Fusio. Joseph Sprin- 
ghetti; iš šeštojo Rosalita 
Anterio, Alfredas Dragūnas, 
Gertrūda Galaskaitė, Peter 
Pascarello; iš penktojo Al-

Birželio 23 d. sąjungiečių 
ruoštas kauliukų vakaras 
gražiai pavyko. Atsilankė 
sąjungiečių ir iš Brooklyno 
kuopų. Visas laimėjimų do
vanas suaukojo kuopos na
rės. Vakarą vedė pirm. M. 
Tamošauskienė, p a g e 1 bėjo 
Subatienė, A. Kivytienė, V. 
Valantiejienė, A. Jocienė, O. 
Petrulienė. M. Kunickienė, 
Zabelckienė, O. Petrulytė.

Visoms dėkojam.
Kuopos mėnesinis susirin

kimas bus liepos 2 d., antra
dienio vakarą. O. P.

’-3 /viiKOlaiLis; I8fe ievolėSt 
vxxumju Vincas Dabuhs 
novaitė Gudaitė, Elenj ,>U 
vickaitė; iš trečiojo 1 
Kerchiff, Kazys Kanc 
kas, Elena Balčiūnaitė 
vardas Conrad; iš ai 
Mary Lenoe, Edward neturi tragiškų 
Nalley; iš pirmojo Arnt,birželio 15 d. į- 
Montuori, Diona Moc g jie išleisti tik 
naitė, Jonas Galecka jmą savaitę; nau- 
Margaret Lenoe. birželio 8 d. Tos

Mokyklą baigė 15 įraščių laidose iš 
nių: Jonas AmbrosasJ 
mieras Klimas, Edv 
Mišunas, Danielius 
nauskas, Albertas Šulil į iškilmingai su- 
Juozas Švabas, Antana jotyje Merkį suti- 
banas, Antanas Vilkai pavaduotojas 
Jonas Zelanis, Viktorijj l ‘ ’ ’ ’
nackaitė, Eleonora Ju 
čiūtė, Aldona Juodziavi 
Claire La Medica, D ')nieū( 
Puskunigaitė, Izabela 1 į 
kauskaitė. Pažymėjin kaip drau- 
teikė kun. N. Pakalnis vadovas, 
sisveikinimo kalbą gra ^ta yįsa gali- 
tų vardu pasakė Ele. 
Juocevičiūtė. Po jos ' 
jo kun. klebonas N. Pak 
kuris baigusiems Ii 
gražiausios ateities ir 
visus remti mokyklą, 
grama baigta Lietuv 
Amerikos himnais.

Per visą programą g 
jausti kiek nuoširdaus 1 . , .
yra įdėta seselių domi' Wsve,aiai 
nių į šią gražią moksl ai^,a.s" 
tų užbaigos programą, 
kučius lydėjo švelni 
pestinga seselių ir mol ^sitaike, nors jų 
vedėjos sesers Niko ’^i13' 
ranka. •'°

Iškilmėse dalyvavo i iškilmių apei- 
kleb. N. Pakalnis, ki ^je pasitiktas 
Petrauskas, kun. B. K i Vincas Krėvė 
svečias iš Lietuvos i M3 ministerio 
Naujokaitis ir daug s pavaduotojo ir 
kurie labai džiaugėsi, j 
programa. K

pagarba.
būro vėliau? Ly- 
dienų Molotovas 

r apkaltino Mer- 
$ ir pareikala
vau pasišalintų, 
i vietą Molotovo 
jiems asmenims, 
jonai viena ranka

akalų ministerio 
j pasitiko Molo- 
o pavaduotojai, 

kai Krėvė 
sugrįš į Kauną? 

Nuoširdus „A m e r f paslaptis, kuri 

 

skaitytojas P. IkamaijBitidengta, 
lanke į „Xmerikos” r 
ją ir paaukojo 2 dol.

rikos” Naujii Patalpilą koks Lietu- 
dui. Ta proga atsily) 
už laimėjimo knygutę į mums žinoma, 
Džiaugiamės ir dėkoja irės paskolos bo-

AUKA PATALPŲ F

----------- - ii ir už juos iš- 
KRIAUČIŲ DEMEf adais. Tuo rei- 

--------- kreiptis į Lietu- 
Kriaučių unijos 54-12ybę Washingto- 

riaus ekstra susirinki [j gt., N. W„ 
vyks penktadieni, birŽ D. C.)vyks penktadieni, birŽ 
d., 7:30 vai. vak., A 
meitų salėje, 11-27 Ar 
Brooklyn, N. Y. Nari 
šomi dalyvauti, nes b 
karnas delegatas ir da paSija_ 
dybos. sau, įaįp jį žiū-

s dalies mokėji- 
ssukako kaip tik 
L kai Lietuvoje 
sos permainos 
svietų Rusijos 
luoto žodžio su- 
serikiečių spau
dome, ką pa
skolos mokė- 
Lauksime, kaip

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausia*
AISKRYMAS gamintas namie 19 geriausios Smetonos. ALUS "11 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

JUOZAS GINKUS 
495 Grand Street,

i Keli jau į- 
jfcunistų spau
si, kad „drau- 
iagūs, netiki į 

1 mosimą, nesi
sukti ir pan. 

vadas labai 
ir įsako

Brooklyn,

But 
sijos 
munij: 
tumą, 
atiduo 
sarabi 
nos d: 
gyveni 
nijos 5 
Karoli 
tumą ]

Besi 
rą prii

sarabi 
Bukov 
klausė 
imperi 
Bukov 
munijj 
cūzija 
Rumui 
Tr a n 
priklai 
arabijc 
rumun 
415,00(

kovine 
arti m 
muniją 
stro ui

Rusi 
dar re 
Konsta 
uostuoi 
gynimi 
tikrinu 
cūzija, 
nei vie 
galėjo 
lijos ir 
bės pai 
kinti R

Užin 
Bukovi 
nė kel 
nurodą 
ir įvyl

Am. 
centro 
je, įvyl 
tę Will 
atgaivi 
daug I 
Tautos 
mos bi 
laisvės 
pavyzd 
centro 
sudėjo 
ži Tai 
Lauksi 
mų, ka

Lieti 
i platų 
bą!

šūkiu su- 
ent mums 
i masiniai

ew Yorke, 
abethe. Ki- 
uomeninin-

Lietuvos sai 
tikinti vi-|da

Dauj 
ir žmo 
je, ir j 
dvejis 
cialisti 
redakt 
Jurgeli 
balsav< 
met SI 
kitoks, 
buvo ; 
datas, 
vietai 
ninką. 
savo i 
vo.

Tas 
skirstė 
rioms 
vo pas 
nai ka 
tai nei 
bet u 
šimtini 
nių dr 
ri sav 
asmen 
kis, P: 
laisvai 
sarų n 

nor
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