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reiškusi pagerbsianti vi-, 
luvusių Lietuvos vyriau- 

taajTtįj tarptautinius pasiža- 
lūs. Įdomu, kaip ji ziū- 
išlyginimą skolos Jung- 
is Amerikos Valsty- 
I. dalies mokėji-
erminas sukako kaip tik 
lio 15 d., kai Lietuvoje

dybos,

laikraštis, 
reikšk saro 
rinio ir kit } didžiosios permainos

m su Sovietų Rusijos 
usybės duoto žodžio su- 

Įrmu. Amerikiečių spau- 
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lLYNO LIEIUV1A1 Lietuva skolos mok§_ 
reikalu. Lauksime, kaip 

3 dabartiniai Lietuvos 
Ivai, kurie vis sakosi 
rą laisvos Lietuvos vy- 
[ybę. Jei jie laisvi, te- 
į Lietuvos skolos Ameri- 
leužmiršta.
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įirių minčių ir siūlymų 
[metu pareiškiama Lie- 
| dabartinės padėties at- 
lu. Komunistai šoko 
ti įvairiose kolonijose 
pius džiaugsmo pareiš- 
I mitingus. Keli jau į- 
I Pati komunistų spau- 
įisiskundžia, kad „drau- 
Įabai nerangūs, netiki į 
į mitingų ruošimą, neši
ma juos šaukti ir pan. 
pigu” vyr. vadas labai 
t nerangiuosius ir įsako 
lai ruošti.
etuvos laisvės šūkiu su- 
ti iki šiol, bent mums 
hi, tik keturi masiniai 
finkimai: New Yorke, 
|goje ir Eli^abethe. Ki- 
Ivyko tik višuomeninin- 
Ipasitarimai.J Lietuvos 
tklausomybe j tikinti vi-
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Rumunija Neteko Teritorijos Dalies

Bukareštas. —Sovietų Ru
sijos vyriausybė įteikė Ru
munijos vyriausybei ultima
tumą, kuriuo pareikalavo 
atiduoti Sovietų Rusijai Be
sarabiją ir šiaurinę Bukovi
nos dalį, kurioje daugiausia 
gyvena ukrainiečiai. Rumu
nijos vyriausybė su karalium 
Karolium priešakyje ultima
tumą priėmė.

Besarabija prieš didįjį ka
rą priklausė Rusijai, bet kai 
Rusijoje kito revoliucija, Be
sarabija atiteko Rumunijai. 
Bukovina prieš aną karą pri
klausė Austrijos - Vengrijos 
imperijai. Besarabijos ir 
Bukovinos priskyrimą Ru
munijai tada pripažino Pran
cūzija ir Anglija. Tada 
Rumunijai teko ir didžiulė 
T r a n s i Ivanijos provincija, 
priklaususi Vengrijai. Bes
arabijoje gyveno 1,300,000 
rumunų, 500,000 ukrainiečių, 
415,000 rusų, 225,000 bulga
rų ir 90,000 vokiečių. Bu
kovinos provincijoje buvo 
arti milijono gyventojų. Ru
muniją ir Rusiją skyrė Dnie- 
stro upė.

Rusija savo ultimatume 
dar reikalavo ypatingų sau 
Konstantos ir Dunojaus upės 
uostuose teisių. Rumunijai 
gynimo garantijas buvo už
tikrinusios Anglija ir Pran
cūzija, bet praeitą savaitę 
nei viena iš šių valstybių ne
galėjo padėti Rumunijai. Ita
lijos ir Vokietijos vyriausy
bės patarė Rumunijai paten
kinti Rusijos reikalavimus.

Užimdama Besarabiją ir 
Bukoviną, Rusijos kariuome
nė keliose vietose peržengė 
nurodytas susitarime sienas 
ir įvyko susikirtimų su ru-

suomenė laikosi šaltai, rim
tai, galvojančiai. Ji balsiau 
pasakys savo žodį, kai ateis 
tinkamas laikas.

------ o------
Am. L. K. Federacijos 

centro valdyba savo posėdy
je, įvykusiame praeitą savai
tę Wilkes-Barre, Pa., nutarė 
atgaivinti praeityje labai 
daug Lietuvai pasidarbavusį 
Tautos Fondą, kurio paja
mos bus skiriamos Lietuvos 
laisvės reikalams. Duodami 
pavyzdį lietuvių visuomenei, 
centro valdybos nariai patys 
sudėjo 30 dolerių. Tai gra
ži Tautos Fondo pradžia. 
Lauksime dabar tik nurody
mų, kaip veiktina.

Lietuvių išeivija išsijudins 
į platų Lietuvos laisvės dar-
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Daug keistumų pasaulyje 

ir žmonėse, ir jų aplinkumo
je, ir jų įsitikinimuose. Prieš 
dvejis metus SLA seime so
cialistų kandidatu „Tėvynės” 
redaktoriaus vietai buvo Kl. 
Jurgelionis. Prieš jį tada 
balsavo visi tautininkai. Šie
met SLA seime vaizdas jau 
kitoks. Šiemet Jurgelionis 
buvo jau tautininkų kandi
datas, o socialistai buvo tai 
vietai parinkę vieną tauti
ninką. Na, ir tautininkai už 
savo idėjos draugą nebalsa
vo.

Tas pats seimas šiemet 
skirstė tautiškus centus įvai
rioms organizacijoms. Bu
vo pasiūlyta paskirti ir vie
nai katalikiškai įstaigai, bet 
tai nerado tinkamo atgarsio, 
bet užtat seimas paskyrė 
šimtinę Lietuvos laisvama
nių draugijai, tai pačiai, ku
ri savo tarpe turėjo tokius 
asmenis, kaip Paleckis, Mic
kis, Pakarklis, kurie šiandie 
laisvai pildo Maskvos komi
sarų nurodymus. Ar bus ka
da nors praregėta?

munų kariuomene. Sovietai 
siuntė tankus, kanuoles, lėk
tuvus. Į Bukareštą, rumunų 
sostinę, atvežta daug sužeis
tų karių. Besarabijoje tuo
jau sukėlė riaušes komunis
tai, ypač žydai. Pranešta, 
kad riaušėse žuvo rumunų ir 
rusų dvasininkų. Esą baž
nyčių apiplėštų, sunaikintų 
namų. Iš Rumunijos į Bes
arabiją pradėjo bėgti gau
sios minios žydų, kurių bėgi
mui rumunų kariuomenė— 
pastojo kelią.

Šios savaitės pradžioje 
Rumunija atsisakė nuo su
tarties su Prancūzija ir An
glija ir kreipėsi į Vokietiją, 
kad ši globotų Rumuniją nuo 
galimo visiško Rumunijos 
užėmimo. Vokiečiai į Ru
muniją nusiuntė daug savo 
lėktuvų. Iš Berlyno praneš
ta, kad Balkanuose greitai 
bus taika.

Ryšium su Rumunijos ap
karpymu, savo reikalavimus 
pateikė ir Vengrija su Bul
garija, kuri reiškia savo tei
ses į Dobrudžos sritį, kuri 
prieš didįjį karą priklausė 
Bulgarijai. Abi šios valsty
bės įvykdė mobilizaciją.

RUMUNIJOJ SUKILIMAS?

Bukareštas. — Rumunijai 
netekus Besarabijos ir šiau
rinės Bukovinos, visoje Ru
munijoje didelis neramumas. 
Fašistinė organizacija viešai 
kalba, kad visos nelaimės 
kaltininku yra karai. Karo
lius, kurs nesugebėjęs sugy
venti su Vokietija ir Italija 
ir todėl jis turi būti nuvers
tas.

Jei karalius Karolius tu
rėtų pasitraukti, į jo vietą 
būtų pastatytas karaliaus 
sūnus Mikalojus.

PRANCŪZIJA NETEKUSI 
PUSANTRO MILIJONO 

VYRŲ

San Sebstian. — Praneši
mais iš Ispanijos, Prancūzi
jos nuostoliai paskutinį karo 
mėnesį prieš vokiečius buvo 
labai dideli. Tvirtinama, kad 
Prancūzija netekusi pusan
tro milijono karių, kurie 
daugiausia žuvę mūšio lauke 
ar nežinomai dingę. Vokie
tijos kariuomenė per vieną 
mėnesį sunaikino Prancūzi
jos kariuomenę, kuri dar 
prieš du mėnesius laikyta 
geriausia kariuomene pasau
lyje.

Prancūzijos vadai dabar 
prisipažįsta, kad Prancūzijos 
kariuomenei trūko vyrų, 
trūko gero apginklavimo ir 
trūko pasiryžimo kariauti. 
Iš apginklavimo prancūzams 
daugiausia trūko tankų ir 
lėktuvų. Puldama prancū
zus Vokietija išstatė 6,000 
geriausiu tankų, kai prancū
zai turėjo tik apie 2,500 ir 
dauguma jų menkos rūšies, 
ne naujoviški.

RUSIJOJE PADIDINTA 
DARBO SAVAITE

Maskva. — Komisarų ta
ryba panaikino penkių darbo 
dienų savaitę ir jos vieton į- 
vedė šešių darbo dienų sa
vaitę, kaip ir visame pasau
lyje praktikuojama. Iki šiol 
Rusijos darbininkai, kaip ko
munistų skelbiama, dirbdavo 
35 valandas savaitėje, o 
bar jau turės dirbti 48 
landas.

Padaryti pakeitimai ir
riuomenėje ta prasme, kad 
eiliniai kariai jau turės ati
duoti pagarbą vyresniesiems, 
ko iki šiol nedaryta.

da-
va-

ka-

Berlynas. —Vokietijos ka
riuomenės štabas pranešė, 
kad vakarų fronte nuo gegu
žės 10 d. iki paliaubų su 
Prancūzija laiko Vokietija 
turėjo tokius nuostolius: už
muštų karių—27,074; sužeis
tų—111,034 ir dingusių—18,- 
338. Drauge pranešta, kad 
Vokietijos kariuomenė ne
laisvėn paėmė 1,900,000 
prancūzų karių, kurių tarpe 
29,000 karininkų.

UŽSAKYTI 45 NAUJI
KARO LAIVAI

Washington. — Karo lai
vyno vadovybė laivų dirbtu
vėms davė užsakymą pasta
tyti 45 naujus karo laivus, 
kurių pastatymas kaštuosiąs 
apie 550 milijonų dolerių. 
Tuo pat laiku prezidentas, 
pagal kongreso priimtą įsta
tymą, pasirašė įsakymus pa
didinti bei sustiprinti Alas- 
koje ir kitur lėktuvų bazes ir 
šiam reikalui paskyrė 15 mi
lijonų dolerių. Taip pat pa
sirašyti įstatymai, kuriais 
leidžiama keliose vietose nu
pirkti žemės lėktuvų stotims 
steigti ir priešlėktuvinės ap
saugos mokykloms organi
zuoti.

PIETUOSE POTVYNIS

Halletsville, Texas. — Ke
lios upės išsiliejo Texas ir 
Arkansas valstybių pasie
niais, padarydamas didelių 
nuostolių, žmonių aukų iki 
liepos 2 suskaityta 10. Me
džiaginiai nuostoliai siekią 
apie 5 mil. dolerių.

NAUJI VALDŽIOS NARIAI 
PRIEŠ DALYVAVIMU 

KARE

Washington. — Preziden
tas Roosevelt prieš kurį lai
ką papildė valdžios sąstatą 
dviem naujais sekretoriais - 
ministeriais. Karo sekreto
rium paskirtas Henry L. 
Stimson, buvęs prezidento 
Taft vyriausybėje karo sek
retorium ir prezidento Hoo- 
verio vyriausybėje valstybės 
sekretorium. Laivyno sek
retorium paskirtas Frank 
Knox, 1936 metais buvęs res
publikonų partijos kandida
tas vice-prezidento vietai.

Abu naujai paskirti sek
retoriai liepos 2 d. apklausi
nėti senato komisijose. Abu 
asmenys pasisakė už para
mą Anglijai įvairiomis prie
monėmis, tik ne kariuomenės 
pasiuntimu.

VOKIEČIAI IŠKRAUSTO 
UŽSIENIŲ ATSTOVUS

Berlynas. —Vokietijos už
sienių reikalų ministerija 
kreipėsi į Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir kitų valsty
bių atstovybes, patardama 
uždaryti turimas atstovybes 
vokiečių užimtose Belgijos, 
Olandijos, Norvegijos ir 
Liuksemburgo v a 1 s t ybėse. 
Visos užsienių valstybių at
stovybės vokiečių užimtose 
valstybėse turi nustoti 
kusios liepos mėnesio 15 
ną. Konsulatai kol kas 
liekami.

vei- 
die- 
pa-

KANADIEČIAI PRIVALO 
TURĖTI VIZAS

Detroit. — Pirmą kartą 
pareikalauta iš Amerikon at
vykstančių kanadiečių vizų. 
Šios savaitės pradžioje grą
žinti atgal į Kanadą prie pa
sienio apie 2,<i)00 kanadiečių, 
neturėjusių vizų.

Sovietai Gabena Lietuvon Komisarus
ŽUVO MARŠALAS BALBO

Roma. — čia pranešta, 
kad birželio 28 d. Afrikoje 
žuvo maršalas Italo Balbo, 
Libijos gubernatorius, buvęs 
Italijos aviacijos viršininkas, 
44 metų amžiaus. Drauge su 
juo žuvo 8 asmenys, lėkę tuo 
pačiu lėktuvu. Italijos ka
riuomenės vadovybė prane
ša, kad Balbo žuvo nuo An
glijos lėktuvų apšaudymų. 
Visoje Italijoje paskelbtas 
gedulas.

Anglijos žinių agentūros 
praneša, kad tuo metu ir to
je vietoje, kur žuvo Balbo, 
nelėkęs joks anglų karo lėk
tuvas ir kad Balbo nežuvęs 
nuo anglų apšaudymų. Ang
lai nurodo, kad Balbo vei
kiausia žuvo nuo paties Mus- 
solinio agentų. Anglai nu
rodo, kad Mussolini seniai 
nemėgęs Balbo, to labai po
puliaraus ir visos italų tau
tos mylimo asmens.

Balbo ypatingai pagarsėjo 
1933 metais, kai jis vadova
vo didžiulei italų lėktuvų ke
lionei į Chicagą. Tada Ita
lijoje jis laikytas didžiausiu 
tautos didvyriu, bet tų pa
čiu metų rudenį Mussolini 
atleido jį nuo aviacijos vir
šininko pareigų ir išsiuntė jį 
i Libiją, italų koloniją Afri
koje, kur jis iki šiol ir gy
veno, eidamas gubernato
riaus pareigas.

Dėl Balbo mirties Italijos 
vyriausybei savo užuojautas 
pareiškė Hitleris ir jo arti
miausias bendradarbis Goer
ing.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ DVI 
ANGLŲ SALAS

Berlynas. — Liepos 1 d. 
vokiečių kariuomenės štabas 
pranešė, kad Vokietijos ka
riuomenė užėmė dvi anglų 
salas, esančias Prancūzijos 
kanalo ribose. Nors abi sa
los nedidelės, bet vokiečiams 
labai reikšminga, kad pirmą 
kartą įkelta koja į anglų že
mę.

Kaunas. — Sovietų Rusi
jos komisarų pastatytoji val
džia, pildydama Maskvos į- 
sakymus, ateido neseniai pa
skirtą valstybės kontrolierių 
Joną Mašiotą ir nauju val
stybės kontrolierium pasky
rė Liudą Adomauską, buvusį 
kunigą, 1933 metais paleistą 
iš kalėjimo pasikeičiant kali
niais. L. Adomauskas buvo 
nuteistas kalėjiman ilgam 
terminui už išdavikišką veik
lą, kurios tikslas buvo pa
naikinti Lietuvos nepriklau
somybę. Drauge su juo tais 
metais iš kalėjimo paleistas 
kitas ekskunigas, J. Vilūnas, 
irgi veikęs prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, siekdamas 
nanaikinti laisvą valstybę. 
Dabar Liudas Adomauskas 
ne tik atgabentas į Lietuvos 
kraštą, bet ir paskirtas ne
paprastai atsakingon vieton. 
Be valstybės kontrolieriaus 
žinios neišleidžiamas nei vie
nas centas, tad Maskva da
bar turės labai aiškią ir pa
tikimą kontrolę.

Įsteigta nauja ministerija 
—darbo ministerija ir dar
bo ministeriu paskirtas ka- 
žinkoks Martynas Juncas- 
Kučinskas; turimos žinios 
rodo, kad ir šis naujas parei
gūnas turįs gerą Sovietų „iš
mokslinimą”.

Kaip praneša telegramų 
agentūra ir komunistinė 
spaucįa, birželio 29 d. Kau
ne, sporto stadijone, įvyko 
masinis mitingas politiniams 
kaliniams pagerbti; į mitin
gą atsilankę per 15,000 as
menų. Taip pat pranešama, 
kad į surengtą liaudies meno 
šventę atsilankė irgi 15,000 
žmonių, šie skaičiai labai 
ir labai įtartini ir drauge 
aiškūs. Atrodo, kad komisa
rai Kaune sudarė pastovią 
15,000 žmonių minią ir ją 
pasiunčia ten, kur tik komu
nistams reikia. Aišku, tai 
labai juokinga, bet visa tai 
liudija, kad Lietuvos komisa
rai dar neturi tinkamo pla
no įtikinančiai meluoti. Mi
tinge priimtos padėkos rezo
liucijos Stalinui už įsikišimą

Respublikonai Tikisi Laimėti
Philadelphia. — Respubli

konų partijos suvažiavimas 
suteikė respublikonų parti
jos veikėjams daug vilčių 
sekantiems prezidento rinki
mams lapkričio mėnesį. Par
tijos išrinktas prezidento 
vietai kandidatas Wendell L. 
Willkie staiga pasidarė la
bai populiarus. Pirmame bal
savime jis gavo žymiai ma
žiau balsų, nei Dewey ir 
Taft, daugiausia rėmėjų tu
rėję, bet nuo trečio balsavi
mo jis pradėjo žymiai stip
rėti ir šeštame balsavime jis 
išrinktas jau visais balsais.

W. Willkie yra 48 metų 
amžiaus, gimęs Indianos val
stybėje; jis yra dirbęs įvai
rių darbų—ūkyje, dirbtuvė
se, cukraus plantacijose; bu
vo labai sėkmingas advoka
tas, kilęs iš advokatų šeimos 
—jo tėvas ir motina abu ad
vokatai. Vėliau tapo turtin
gų bendrovių advokatu ir iš
kilo į turtingos bendrovės 
pirmininkus. Jo bendrovė 
daugelyje valstybių teikė el
ektrą ir gasą. Šiomis dieno
mis jis iš bendrovės pirmi
ninko pasitraukė ir dabar vi
są laiką paskirs rinkiminei 
agitacijai.

Willkie kandidatūra iškilo 
labai staiga, tik prieš kelias
dešimt dienų. Jo kandida-

turą iškėlė jauni žmonės ir 
jiems pasisekė. Respubliko
nų partijos suvažiavime Will- 
kie šalininkams vadovavo 
Minnesotos g u b e r n atorius 
Staasem, 33 metų amžiaus 
vyras, pasižymėjęs griežto
mis permainomis savo vals
tybėje. Daugiausia palanku
mo Willkie asmeniui suva
žiavime reiškė svečiai, bet ne 
delegatai. Sakoma, kad pir
mą kartą respublikonų suva
žiavimas buvęs toks laisvas, 
kuriame patys delegatai gal
vojo ir veikė be jokių poli
tinių bosų įsakymu.

Willkie yra labai 
kalbėtojas, sugebąs 
išreikšti savo mintis
traukti minias. Jo šalininkai 
dabar skelbia, kad jį parin
ko partijos kandidatu ne 
partija ir jos vadai, bet pa
tys žmonės, kad jis žmonių 
kandidatas, todėl jam prana
šaujama geras pasisekimas. 
Ir demokratai pripažįsta, 
kad respublikonai pasirinko 
tvirčiausią kandidatą. Vice
prezidento vietai respubliko
nai nominavo senatorių Me- 
Nary.

geras 
aiškiai 
ir pa-

New Yorko mieste yra 509 
viešbučiai su 126,632 
čiams kambariais.

sve-

į Lietuvos vidaus reikalus, 
už atsiuntimą okupacinės ka
riuomenės. Mitingo kalbė
tojai savo kalbas baigė to
kiais šauksmais: Tegyvuoja 
garbinga Raudonoji Armija! 
Tegyvuoja galinga Sovietų 
Sąjunga! Tegyvuoja Stali
nas, žmonių išlaisvintojas ir 
vadas! Tegyvuoja Lietuvos 
komunistų partija!

Mitingo dalyviai nė žode
liu nesveikino vadinamos 
Lietuvos liaudies vyriausy
bės, nors jos atstovai ir sė
dėjo mitingo prezidiume. Jie 
nesveikino Lietuvos kariuo
menės nei jos vado. Daugu
mą mitingo dalyvių, kaip la
bai patikimi šaltiniai prane
ša, sudarė nelietuviai. Ame
rikiečių laikraščių korespon
dentai, kaip „Chicago Daily 
Tribune” praneša, masiniuo
se mitinguose Pabaltijo val
stybėse didžiausią džiaugs
mą ir pasitenkinimą reiškia 
žydai ir kiti svetimtaučiai.

Birželio 30 d. į Maskvą, 
Sovietu komisarų tarybos 
nirmininko isakvmu. išvvko 
Vincas Krėvė - Mickevičius, 
ri liepos 1 d. Maskvoje, sto
tyje, pasitiko Molotovo įga
lioti asmenys, aukšto laips
nio komisarai. Krėvė Mic
kevičius yra Paleckio vy
riausybėje ministerio pirmi
ninko pavaduotoju ir užsie
nių reikalų ministeriu. Kas 
jam nauja Maskvoje padik
tuota ir nurodyta, dar ne
žinia, bet gal už kelių dienų 
jau žinosime. Viena aišku, 
kad iš šios keįįonės; nieko 7 
gera lietuvių tautai nesitiki
ma.

Užsienių reikalu vicemini- 
steriu paskirtas Pijus Glo
vackis, niekada užsienių rei
kalų ministerijoje nedirbęs, 
jau nuo gimnazijos laikų da
lyvavęs komunistiniame ju
dėjime, ne kartą suimtas ir 
baustas už išdavikišką val
stybės darbą. Tai visai jau
nas vyras, kuriam nebuvo 
jokios progos pasiruošti to
kiai svarbiai užsienių reika- 
lų viceministerio vietai.

Naujoji „vyriausybė” lie
pos 1 d. pranešė skubiai ren
gianti pabėgėliu turtams 
konfiskuoti, civilinės metri
kacijos ir žemės reformos į- 
statymus, kuriuos ji pati pa
ruoš, priims, skelbs ir vyk
dys. Pabėgėliais, žinoma, vy
riausybė laikys visus tuos, 
kurie turėjo pasišalinti iš 
Lietuvos, kai į ją įsibrovė, 
sulaužant visus duotus pasi
žadėjimus, svetima kariuo
menė. Civilinės metrikaci
jos įstatymas jau buvo ir 
Merkio vyriausybės paruoš
tas. Žemės reforma buvo 
vykdoma ir anksčiau, buvo 
pasiruošta šiemet pravesti 
žemės reformą ir Vilniaus 
krašte, tad vadinama naujo
ji vyriausybė dar neparuošė 
nieko nauja kūrybinio, iš
skyrus griovimo darbus.

Maskvos komisarai taip 
sutvarkė, kad jau organizuo
jamos profesinės darbininkų 
sąjungos, kuriose anksčiau 
komunistai buvo susisukę 
priešvalstybinės veiklos liz
dus ir per jas demoralizuo
davo visus Lietuvos darbi
ninkus. Dabar tos profesi
nės darbininkų sąjungos bus 
darbininkams privalomos ir 
jose jie neturės jokio laisvo 
žodžio, bet turės aklai klau
syti komisarų nurodymų.

Iš Sov. Rusijos vis grįžta 
anksčiau iš Lietuvos pabėgę 
Lietuvos atsižadėję ir iš
tremti komunistai, kurių ne
mažą skaičių sudaro nelie
tuviai.



L-July m. 5 d., 194(
Liepos-July m. 5 d., 1940 u|

2

Maironis

NEDAUGEL MŪSŲ
Iš Tėvų Žemės

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams .
Jungt. Valst. pusmečiui
Užsienyje metams .......
Užsienyje pusmečiui ....
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

$2.00
$1.10
$2.75
$1.50

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

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

Advertising rates on application.

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Būsime tvirti, jei riš vienybė;
Stokim į darbą vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
Piktieji laukia jos prapuolimo. 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes patys slegiami nusiminimo.

Vienas Bendras Tikslas

Vienok tėvynė dar nepražuvus: 
Užšvis jos vėlei garbė spindėjus, 
Praūš ta audra, kaip ir nebuvus, 
Pakils saulutė mums patekėjus.

Nežiūrint oficialinių pranešimų iš Lietuvos, kad So
vietų Rusijos komisarų pastatyta Lietuvos žmonėms vy
riausybė elgsis pagal įstatymus, prisilaikydama teisinių 
nuostatų, mūsų nuomonė paskutinių įvykių Lietuvoje at
žvilgiu nei kiek nepasikeitė. Patys lietuviai neturėjo jo
kio žodžio sudarant vyriausybę. Atlėkęs iš Maskvos ko
misaras padiktavo ir pirštu prikišamai nurodė, kas turės 
tarnauti Maskvos komisarams ir jų įsakymus pildyti.

Vienas pirmutinių naujos vadinamos vyriausybės žy
gių buvo—leidimas komunis'ų partijai ir jaunųjų komu
nistų sąjungai veikti. Jokia kita politinė partija, grupė 
ar sąjunga neturi teisės ir laisvės nei žodelio pasakyti. 
Visokius viešus susirinkimus gali šaukti ir ruošti tik ko
munistai. Jų rengiamose manifestacijose visiškai nekal
bama apie nepriklausomą Lietuvą, tik siunčiami sveikini
mai svetimos valstybės vyriausybei, svetimai kariuomenei. 
Lietuvos kariuomenei, laisvos ir nepriklausomos valsty
bės sargybinei ir aiškiam laisvės simboliui, nesiunčiami 
joki sveikinimai, jos vadui nereiškiama jokių linkėjimų.

Kaune ir kituose miestuose Lietuvos laisvės parda- 
vikų ir svetimos jėgos garbintojų susirinkimuose nematy
ti Maskvos paskirto ministerio pirmininko Paleckio ar ki
tų ministerių paveikslų. Ten nešami tik Stalino, Molo
tovo, Vorošilovo ir kitų Rusijos vadų paveikslai. Vadina
mi lietuvių liaudies vadai tuose susirinkimuose nieko ne
reiškia. Tad labai mulkina save ir savo skaitytojus iš
eivijos komunistinė spauda, keldama naujas asmenybes 
į padanges. Ne, jos nieko Maskvos tarnams nereiškia.

Lietuvos seimas paleistas, bet apie naujus rinkimus 
nieko nekalbama. Komisarų paskirtas teisingumo minis- 
teris pasmerkė buvusio seimo sąstatą, kaip neatitikusį 
tautos nusiteikimams ir interesams, bet nieko nepasakė, 
kokiu keliu bus sudarytas naujas seimas, jei iš viso dar 
tokia įstaiga bus palaikoma. Paskutiniai vyriausybės žy- 

kad busimasis seimas galės susidaryti tik iš 
komunistų.

Lietuvon iš Maskvos ir kitų Rusijos vietų gabenami 
Lietuvos išsižadėję ir tik Rusijai tedirbę asmenys ir so
dinami į labai aukštas vietas. Net valstybės kontrolie
rium paskirtas ilgą laiką Rusijoje gyvenęs, iš Lietuvos 
kalėjimų prieš septyneris metus paleistas asmuo, kuris 
nuo pat nepriklausomybės kovų pradžios dirbo ir agenta- 
vo svetimai valstybei.

Maskvos paliktas Lietuvos kariuomenės vadas šiomis 
dienomis pareiškė, kad Lietuvos kariuomenė pasilieka ir 
toliau. Girdi, prireikus, ji gins Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, tačiau kariuomenės santvarka būsianti pri
derinta „naujai valstybės santvarkai”. Bet kada gi Lie
tuva išgyveno didesnį laisvės ir nepriklausomybės neteki
mo laikotarpį, kaip dabar? Koks gali būti kariuomenės 
laisvumas, kai šalies vyriausybė turi priimti ir vykdyti 
svetimos valstybės įsakymus? Skaudu sakyti, bet turi
me būti atviri: Lietuva nebeturi laisvos kariuomenės. 
Taip, Lietuvos buvusios kariuomenės eilėse yra tūkstančiai 
kilniausių tėvynainių, kuriems Tėvynės laisvė yra nepaly
ginamai brangesnė, nei jų pačių gyvybė, bet jie šiandie 
bejėgiai.

Bejėgiai šiandien ir visi Lietuvos žmonės, nes jie iš 
visų pusių apsupti svetimos didžiulės kariuomenės ir gau
sybės svetimos valstybės šnipų, kuriems ranka rankon 
pagelbsti vietiniai pardavikai, daugumoje svetimtaučiai. 
Bejėgė šiandie visa gražioji Lietuvos šviesuomenė, kuri iš
auginta per 22 laisvės metus, kuri buvo pasiruošus dirbti 
savo valstybei ir tautai visomis savo išugdytomis jėgo
mis.

Skaudžios tai žinios, bet juk jos lietuviams ameri- 
Prieš 25 metus teko pakelti 

Dabar
Turime praeitį, žinome klaidas, nu- 

kelius. Visa tai turi gyviau paska- 
Lietuvcs žmonėms ir visai lietuvių 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Tegul gi mūsų dvasia neliūsta, 
Norint ne kartą širdį ir skausta;
Sukilę, naktį varykim rūstą, 
Kad vėl šviesesnė ateitis raustų.

Dr. A. Rakauskas Vienuolyne

—Lietuvai kasmet reika
linga bent 1,000 naujų kvali
fikuotų amatininkų. Amatų 
mokyklos kasmet išleidžia 
apie 400 mokinių, tačiau apie 
50 nuoš. jų nedirba savo pa
siruoštoje srityje. Manoma, 
kad naujas Amato verslo į- 
statymas prisidės amatinin
kų klausimą sunormuoti.

—Ligšiol daugelis kraštų 
gyvulius pirkdavo iš Danijos 
ir Olandijos. Dabar dėl su
sidėjusių aplinkybių šios val
stybės savo gyvulių į užsie
nius negalės išvežti. Ryšium 
su tuo, visi šių valstybių gy
vulių pirkėjai pradeda kreip
tis i Pabaltijo valstybes, jų 
tarpe ir į Lietuvą. Dėl to 
numatomas didelis gyvulių 
pareikalavimas. Atitinkamos 
ištaigos rūpinasi gyvulių 
veislės pagerinimu.

vaikai, kurių 121 iki 
amžiaus ir 143 iki 3 
Vaikų mirtingumas 
dėl siautusios gripo

kiečiams turi būti žinomos.
kovos dėl laisvės darbas be ypatingo prityrimo, 
jau visai kita dirva.
jaučiame drąsesnius 
tinti darban į talką 
tautai vėl susilaukti
Lietuvių katalikų organizuotos visuomenės vadovybė, ži
nome, jau turi atitinkamus planus darbui. Reikia, kad ir 
visi laisvai nepriklausomai L’etuvai ištikimi lietuviai būtų 
gerai susibūrę į savo vieningus centrus, kad iš visur spin
duliuotų vieninga veikla. O dirbti bus lengva, nes prieš 
visus vienas tikslas: Laisva ir Nepriklausoma Lietuva.

Kiekvienas, kurs nori savo 
tikslą pasiekti, turi turėti 
tinklą „laiko dulkėms, tiems 
kiekvienos dienos likučiams 
ir smulkiems likučiams nuo 
kiekvienos valandos” sugau
ti, kurias didesnė žmonių 
dalis palieka nieko nepripil- 
domoje gyvenimo tuštybėje.
Tas, kurs renka ir sunaudo- ties.

ja visas atspėjamas valan
das, pusvalandžius, netikėtas 
šventes, pertraukas, likučius 
tarp vieno ir kito darbo ir 
bergdžią vėlinančių žmonių 
laukimą, susilaukia stebėti
nų pasėkų, greičiau už tuos, 
kurie nesupranta tos paslap-

S. Marden

Ilgametis A.L.K. Federaci
jos centro pirmininkas, K. 
Susivienijimo vyr. daktaras- 
kvotėjas, veiklus visuomeni
ninkas, dr. Antanas G. Ra
kauskas šią savaitę įstojo į 
Marijonų vienuolyną, kurio 
naujokyne turės prabūti vie- 
neris metus ir po to ruošis 
tapti kunigu. Čia, pasinau
doję „Draugo” bendradarbio 
A. Skiriaus surinktomis ži
niomis, mėginsime supažin
dinti skaitytojus su dr. A. 
Rakausku, pradėjusiu naują 
gyvenimo žygį.

Dr. A. Rakauskas gimė 
1895 m. lapkričio 17 d. Šakių 
apskrityje, Kudirkos Nau
miesčio parapijoje, Leipalo- 
tų kaime. Tėveliai Jurgis ir 
Petronėlė Matijošaitytė bu
vo ūkininkai. Jo kūdikystės 
dienos praleistos gražiaja
me Lietuvos kaime. Jaunu
čiam, vos šeštus metus ei
nant, teko mokytis pas kai
mo „daraktorių” ir nuo 1901 
m. jau pradėjo skaityti mal
daknygę. Neturėjo jokios 
baimės melstis iš lietuviškos 
maldaknygės, nors caro val
džia tai draudė, persekiojo, 
darė kratas, o sugautuosius 
smarkiai baudė. Tas lietu
vius neatbaidė nuo lietuviš
kos maldaknygės ir laikraš
čio, bet dar labiau uždegė 
juos skaityti.

Nuo 1905 m. iki 1910 m. 
lankė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją, kurios baigė tik 
dvi klases, nes aukštesnių 
klasių dar nebuvo.

Jaunučio Antano svajinga 
siela nerimo baigus apylin
kės mokyklas. Jis svajojo 
apie kunigystės, daktarystės 
ar mokytojo pašaukimus. Bet 
Lietuvoj tai pasiekti buvo 
sunku, nes kaimiečio sūnui 
istoti į aukštesnes mokyklas 
kelias buvo beveik užkirstas. 
Antanas svajoja apie Ame
rikos laisvą kraštą, kur jo 
broliukas jau gyveno. 1913 
m. birželio 24 d. palieka savo 
mylimą tėviškę, tėvelius ir 
atvyksta į Ameriką. Keletą 
metų padirbėjęs ir pramokęs 

anglų kalbos, pradeda stu
dijuoti. 1916 m. įstoja į Val
paraiso aukštesniąją moky
klą, kurią baigė 1921 metais. 
Karo metu, 1918 m. dar lan
kė Šv. Tomo militarinę aka
demiją, St. Paul, Minn.

Dr. A. Rakauskas, baigęs 
aukšt. mokyklą, tuo dar ne
sitenkina, ryžtasi siekti 
mokslo viršūnių. Matydamas 
trūkumą lietuvių daktarų ir 
norėdamas patarnauti lietu
vių visuomenei, jis pasirenka 
studijuoti mediciną.

1924 m. įstoja į North
western universitetą Chica- 
goje. Northwestern univ. bu
vo ir dabar yra vienas iš žy
miausių Amerikos universi
tetų. 1929 metais gauna B. 
M. Medicinos Bakalaurato) 
mokslo laipsnį. Vieneris me
tus ištarnauja internatą šv. 
Pranciškaus ligonin. Evans
ton, Ill., ir 1930 m. kovo 25 
d. gauna M.D. — Medicinos 
Daktaro laipsnį. Nuo 1930

m. birželio 21 d., išlaikęs Illi
nois valstybinius egzaminus, 
pradeda eiti Chicagoje sun
kias ir atsakingas gydytojo 
chirurgo pareigas.

Studijas dr. A. Rakauskas 
pertraukė kelis kartus, tais 
laikotarpiais, kurie sudaro 
beveik ketveris metus, jis 
pasišventė lietuvių kultūri
niam darbui, dirbo spaudos 
ir organizacinį darbą. 1919 
m. buvo „Lietuvos” dienraš
čio redaktoriaus pagelbinin- 
ku. Vėliau buvo dienraščio 
„Draugo” vieno puslapio re
daktoriumi. 1921-22 m. re
dagavo „Tėvynės Balsą”, 
tuomet ėjusį Wilkes-Barre, 
Pa.

Spaudos darbą A. Rakaus
kas labai pamėgo, daug ra
šė į „Moksleivį”, „Giedrą”, 
„Draugą”, „Lietuvą”, „Tė
vynės Balsą”, „Vytį”, „Dar
bininką”, „Garsą” ir k.

Daugiausia dr. A. Rakaus
kas savo brangaus profesi
nio laiko pašventė lietuvių 
katalikų organizaciniam vei
kimui. Dar tik atvažiavęs į 
Ameriką, 1914 m., įstojo į 
Lietuvos Vyčių Sąjungą, o 
studijuodamas, 1916 m. pri
klausė prie Kat. Moksleivių 
organizacijos,—abiejose teko 
eiti valdybos pareigas.

1933 m. ALRK Federaci
jos kongresas Chicagoje iš
rinko dr. A. Rakauską Fede
racijos centro pirmininku. 
Tas garbingas ir atsakingas 
pareigas jis dar ir dabar te
beina.

1934 m. suorganizavo lie
tuvius katalikus daktarus ir 
buvo tos organizacijos pir
mininku.

1937 m. ALRK Moterų Są
jungos centro valdyba pa
kvietė dr. A. Rakauską eiti 
tos sąjungos vyriausiojo 
daktaro kvotėjo pareigas. 
1938 m. gegužės 9-12 d.d. 
LRKSA seimas Pittsburghe, 
Pa., dr. A. Rakauską išrinko 
vyriausiu Susivienijimo dak
taru kvotėju, o 1940 m. ge
gužės m. 52 seimas, Worces
ter, Mass, toms pačioms pa
reigoms, perrinko dar dviem 
metams. Dr. Rakauskas vi
sas organizacines pareigas 
atlieka nepaprastu stropumu 
ir nuoširdumu.

Redaguodamas „Tėvynės 
Balsą”, dr. A. Rakauskas su
sipažino su Nauj. Anglijos 
dainininke Elena Narinkaite. 
Tų pačių metų rudenį Anta
nas ir Elena Visagalio Die
vo akivaizdoje prisiekė my
lėti vienas kitą amžinai. Per 
metų eilę abiejų pastangomis 
Chicagoje, Ceceroj ir kitur 
suruošta daug gražių kon
certų, iš kurių Elenos Ra
kauskienės 
les dar ir 
atsimena.

Skaidrio
nimo laime daktarui Dievo 
Apvaizdos neilgai buvo lem
ta džiaugti^. 1938 m. spalių 
17 d. Visagalis pašaukė Ele
ną savo pasaulin. Su pasku
tine užertų aįnt jos karsto 
žemių sauja daktaro A. Ra-

skambias daine- 
šiandien žmonės

šeimyninio gyve-

—Vilniaus sveikatos cen
truose kasdien maitinami 
apie 650 vaikų, susirandami 
tinkamesni butai, papildo
mas inventorius, kurio pra
džioje beveik visai neturėta. 
Sveikatos centrams Vilniuje 
tenka kiek kitaip veikti, ne
gu kurioje kitoje Lietuvos 
dalyje, kur gyvenimas yra 
normalus.

—Kūdikių Gelbėjimo Dr- 
jos išlaikomoje „Lopšelio” 
prieglaudoje dabar globoja
mi 263 
1 metų 
metų, 
pernai
epidemijos buvo kiek padidė
jęs, šiemet jis siekia 3 nuoš.

—Lietuvos Taupomųjų 
Valstybės kasų premijas už 
geriausius meno kūrinius lai
mėjo dailininkai Pundžius, 
Palys, Puzinas, Tarabildienė 
ir Jonynas.

—Lietuva, karo metu par
duodama žemės ūkio praduk- 
tus aukštesnėmis kainomis, 
dar aukštesnėmis kainomis 
turi pirktis reikalinių pra
monės dirbinių ir pramonės 
žaliavos. Tebejaučiama že
mės ūkio ir pramonės gami
nių kainų disproporcija. Pa
dėtis yra pagerėjusi ta pras
me, kad visus gaminius ga
lima nesunkiai parduoti.

—Išvežimui į užsienius ge
gužės mėnesį buvo susidarę 
javų pertekliai, bet, dėl dide
lių pareikalavimų atgautose 
srityse, manoma, kad javų 
perteklius išsilygins. Vidaus 
prekyba buvo gyva.

—Vilniuje birželio mėnesį 
įvyko didžioji meno paro
da, kurioje Vilniui paro
dyta, ką Lietuvos menas per 
20 metų yra pasiekęs. Pir
moji lietuvių meno paroda 
Vilniuje buvo 1906 metais. 
Ten ir koncentravosi lietuvių 
meno gyvenimas. Dabartinė 
paroda yra mūsų meno grį-, 
žimas į dabartinį lopšį.

—Akc. B-vė „Metalas” Vil
niuje gamins savo fabrike 
dviračius. Pradėjus dvira
čius gaminti Lietuvoje, žy
miai sumažės jų importas.

—Odų fabrikas Vilniuje į- 
rengs vilnoms iš senų kailių 
gaminti skyrių.

—Pernai „Maistas” supir
ko rekordinį gyvulių skaičių. 
Didžiausias „Maisto” pirki
mo objektas 1939 m., kaip ir 
visais kitais metais, buvo 
kiaulės. Jų supirkta per 
670,700. Tai yra „Maisto” 
veikloje rekordinis skaičius. 
Pereitais metais „Maistas” 
supirko apie 72,000 raguočių.

—„Maistas” turėjo 25,- 
078,879.43 brutto pelno. Iš
laidų „Maistas” viso turėjo 
24,365,844.68. Tokiu būdu 
gryno pelno pereitais metais 
buvo 713,034.75 lt.

—Šiuo metu, užpirkus pa
kankamai cukraus užsienyje, 
numatoma, cukraus pakaks 
iki naujo gamybos sezono. 
Be to, praėjo cukraus atsar
gų sudarymo psichozas. To
dėl nuo gegužės 29 d. visoje 
Lietuvoje cukrus vėl laisvai 
pardavinė j amas.

—Vilniaus miesto savival
dybė netrukus pradės leisti 
Vilniaus miesto istorijai ir 
kultūrai skirtą periodinį lei
dinį „Vilnių”, kuris bus iliu
struotas Vilniaus miesto is
toriniais ir kultūriniais pa
veikslais.

—Nuo šiol sekmadieniais 
ir kitu švenčių dienomis Vil
niaus Katedroje, Šv. Dvasios 
ir šv. Jokūbo bažnyčiose mi
šios (suma) įprastomis va
landomis bus laikomos lietu
viams. Be to, atvykus į Vil
nių maldininkų ekskursijai, 
sakytomis dienomis suma 
bus laikoma ir Kalvarijų 
bažnyčioje.

—Veterinarijos Akademi- 
. _____ .. .... .......įa už nuopelnus Lietuvos ve-
dar kiek galima pasidarbuoti, terinarijos mokslui, seniau- 
Amerikos lietuvių religinėje šia Lietuvos generolą Bulotą 
ir tautinėje srityje—taip at- išsirinko veterinarinės medi- 
sakė dr. Rakauskas. cinos garbės daktaru.

kausko sielą prislėgė gilus 
liūdesys. Nuo tos dienos jis 
giliau pasinėrė misticizmo 
bangose, pradėjo kasdien 
maitintis Amžinąją Duona— 
šv. Komunija ir maldomis 
bažnyčioje, ligoninės koply
tėlėj, prie žmonos kapo ir 
namuose. Jis tikėjo ir tiki, 
kad nuoširdi gili malda pa
deda a.a. Elenos sielai ir jo 
paties gyvenimui.

Savo profesinį gydytojo 
darbą dr. A. Rakauskas at
likdavo nepaprastu atsidėji
mu, sąžiningumu, kruopštu
mu, rūpestingumu. Todėl iš 
daugybės jo padarytų opera
cijų nė viena nebuvo mirties 
priežastimi. Asmenys, kurie 
šaukėsi daktaro Rakausko 
pagalbos, už jo sėkmingą gy
dymą visą laiką palieka dė
kingi ir apgaili, kad dabar 
netenka gero savo šeimos 
gydytojo.

Iki šių metų birželio vidu
rio daktaras Rakauskas bu
vo Šv. Kryžiaus lietuvių li
goninės daktarų štabo na
riu. Visam 
ir ligoninės 
Rakauskas 
darbštumo, 
religingumo pavyzdį.

Dr. A. Rakauskas buvo ir 
dar palieka nariu Chicago 
Medical Society ir Illinois 
State Medical Society. At
rodo, kad daktaras Rakaus
kas, baigęs TT. Marijonų ku
nigų seminariją ir misijonie- 
riaudamas ar profesoriauda
mas, galės gauti teisę ir gy
dytojauti.

Norint sužinoti, kodėl dak
taras A. Rakauskas paliko 
gydytoj avimo pelningą pro
fesiją ir kodėl įstojo į TT. 
Marijonų vienuolyną, buvo 
paklausta:

Kokie buvo motyvai pasi
rinkti vienuolišką gyveni
mą?

„Svarbiausia—pašaukimas 
būti kunigu. Tą pašaukimą 
jau iš jaunystės jaučiau, bet 
laikinai kiti argumentai bu
vo jį užslopinę. Po skau
džios tragedijos, — Elenutės 
mirties, visiškai atsidaviau 
maldai. Josios meilė mane 
vertė vis daugiau ir daugiau 
melstis. Pajutau maldos ga
lingumą ir reikšmę, pradėjau 
labiau ieškoti dvasinių turtų, 
naudingų jai ir man, siekti 
jai ir sau amžinos laimės.

—Bet juk galima tapti ku
nigu ir nestojant į vienuoly
ną?— Taip. Bet man vie
nuolynas, ypač TT. Marijonų 
vienuolvnas, daug artimes
nis. Jis dirba didžius dar
bus lietuvių katalikų religi
nėje ir tautinėje dirvoje. Per 
dešimt metų gydžiau žmo
nių kūniškas žaizdas, dabar 
ryžtuosi ruoštis gydyti žmo
nių sielų žaizdas. Būdamas 
kunigu, turėsiu progą savo 
praktiką, gyvenimo prityri
mą, panaudoti lietuviu gero
vei. Turiu didelį troškimą

daktarų štabui 
personalui dr. 
paliko gražų 
nuoširdumo ir

—Nuo pereito rudens Doi 
nuvos žemės Ūkio Akade llf] 1*1 T1 
joje įvestas vaistingųjų a įU*** 
galų kursas penktojo ir šef 
tojo semestro studentą 
Akademikai propaguos va 
tingų jų augalų plantacij 
kurioms sąlygos ir klima 
Lietuvoje palankus.

—Susisiekimo Minister! 
paruošė trijų tiltų staty 
projektus. Sakyti tiltai 
numatyti statyti netoli V 
rėnos, Alytuje ir Kaune, 
tų statyba kainuos apie 
000,000 lt.

—Naująją „Maisto” sk 
dyklą stato apie 150 dar 
ninku, kur jie neblogai 
dirba.

—Šiomis dienomis „Lie 
vos Cukrus” su cukrinių 
kelių augintojais jai bai 
sudarinėti sutartis, pa 
kurias šiemet viso kra 
cukrinių runkelių auginto 
turės cukraus fabrikams 
tiekti 251,500 
runkelių.

—Pramonės
Departamentas 
kooperatyvui „Stalius” ste 
ti baldų ir kitokių medžio 
dirbinių fabriką.

—Karo atbėgėliai yra 
skirstomi į jiems gyve 
skirtas vietas. Lietuvos 
donasis Kryžius lenkų se 
joje nukentėjusiems nuo 
ro šelpti yra įregistravęs 
978 asmenis, reikalingus 
terialinės paramos. Vilui 
srityje ateivių iš viso 
91,350 asmenų. Visus 
kalingus pagalbos iš mi 
savivaldybės žinios ir į 
rių prieglaudų dabar 
ims Lietuvos Raudon 
Kryžius.

—Š v i e t i m o Ministe 
Vilniaus srityje įsteigė 
valst. bibliotekų, kurių 
ventojai jau seniai la 
Vilniaus apskr. pradžios 
kyklų statybai skirta ši 
metais 300,000 lt., o kai 
rios mokyklos jau baigi 
statyti. Mokyklose bus 
žiūrima visų mokinių sveilL, 
ta. Tą darbą atliks svei m gerą biznį su bi 
tos punktų gydytojai. riis, tai ir Tu turi 

—Kauno Miesto Savii 
dybės žiegždrių dvare net 
kus bus pradėta statyti u prūnys, 
rinė dviejų aukštų ligo 
prieglauda, kuri kainuos a 
600,000 lt. šią vasarą s , . .„
tomos Kaune dvi naujos i lssPyriau P
kyklos, kurios šiemet
galutinai užbaigtos. Jų j i man greitą atsak 
tyba kainuos apie 2,000, 
litų.

—Šiuo jmetu Kauno m 
to Savivaldybė išlaiko a 
500 senelių. Nuolatinių 
kartinių pašalpų per me 
išmokama apie 170,000 
Šeimų prieglaudose nemol?“^1.1 
mus butus gauna 568 ži^ne10 uz 
nės. Bedarbiai aprūpini 
darbu prie viešųjų dar 
Beturčius Savivaldybė g 
nemokamai, šiam reikalu 
eilė ambulatorijų, sveika 
globos centrai ir eilė kiti 
staigų.

—Prie Žemės Ūkio Mil riui gi visas veidi 
terijos bus įsteigtas pi 5 išrasojo, nublanl 
fondas. Numatoma nuo i Į, visą kūną maig 
parduotų pieno produktų ši paliko bejėgį ir b 
skaityti 2 nuošimčius i ^os parimę ant la: 
gingoms pieninėms šelpti ’įėjo, ir išdavė jo dv:
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DARIAUS-GIRĖNO
MINĖJIMAS

5ęli,- prislinko m 
Kleopatra prie tėv 
^prie jo, plonučia 
piritais glostė jo žLietuvių Radijo Drauj ^Lais jo z 

nuo 1935 m. liepos 17 d. 1 T1?’ koral 
met mini mūsų tautos tra 1° raukšlėtos kai 
atlantinių lakūnų, Dariau 
Girėno tragišką mirtį.

Šiemet juos pagerbda
L. R. D-ja rengia septi mano tėveli, toli, to 
paminėjimą—specialią ri l
jo programą liepos 15 d.,1 Me, man gėda ..

^k, tėveli. Juk v 
to pasauly žmonii

madienį, 8:30 vai. vak.
Minėjimo programa s ji Kleopatrą, ir sus 

dės iš kalbu, sriesmių, d ' 
muzikos. Programa 
vai. 30 min. ir bus be jo 
komercinių rarsinimų. f brangius retus ’ 
smirdėsime iš WCNW stotj^ H .. Q į 
C 500 kU ). 101 park A ■ J 
New York, N. Y.

Išgirskime visi tą įspū^į^ 
gą

stambių kau]

'tvirko.
fcndo tėvo glėb;

prie jo krūtinė
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rogramą.
Vyt. Ubarevi
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li nukrito rankos, ji nu- 
| į fotelį bežodė, nuste- 
Įr išsigandus.
pikliui gi visas veidas 
kitu išrasojo, nublanko 
palo, visą kūną maigę 
tūliai paliko bejėgį ir be- 
Įrankos parimę ant laz- 
prpėjo, ir išdavė jo dva- 
kovą.
rėveli,— prislinko ne- 
|ai Kleopatra prie tėvo, 
fenkė prie jo, plonučiais 
jis pirštais glostė jo ži- 
blaukus, prilipo koralų 
■ prie jo raukšlėtos kak-

dienomis Vil- 
šv. Dvasios 

ažnyčiose mi- 
-rastomis va
ikomos lietu- 
įtvykus į Vil- 

ekskursijai, 
nomis suma 
ir Kalvarijų

os Akademi- 
i Lietuvos ve
rslui, seniau- 
nerolą Bulotą 
narinės medi- 
ktaru.

Šiemet f j 
L. R. D-ių 
paminėjitff'| 
jo program’;Į 
madienį, M

Minėjui 1 
dės iš kaM 
muzikos. I 
vai, 30 nH 
komercini'I 
smirdėsime j 
H500 kld 
New Yorlj

Išgirskii 
gą radijo

leliūsk, tėveli. Juk vi- 
t yra pasauly žmonių, 
ii, mano tėveli, toli, toli 
os.
hikrele, man gėda . . .— 
ė ilgų, stambių kaulų 
įs į Kleopatrą, ir susi
jęs pravirko.
^nuskendo tėvo glėby, 
plaudė prie jo krūtinės, 
jo brangius, retus jo 
!s dūžius, bet ji negalė- 
įguosti, nes ir jos min
ią valandą buvo audroj, 
Bi į tėvo kraitinę kaip į 
Bus cimborijos dukre- 
i slapčių įsupta siela 
H globo' Bet tarp to

visko Kleopatra pajuto, kad 
savo dvasinių kovų dėl mei
lės Eugenijui niekuomet ne
užslopins, neužgesins, nenu- 
blokš, nes perdaug jis įsigy
veno jos sieloje, perdaug su
kūrė neužmirštamų, širdį de
gančių ugnių. Tik dabar bū
tų viena išeitis, toli toli nuo 
jo pasitraukti, ir kodėl ne
pabandyti, kada per šį rusvą 
voką dvelkia išeitis?

—Ar ilgiau taip kentėti ?— 
pabudo gyvas klausimas, ku
rį gvildeno, skaldė į mažiau
sius gabalėlius, žiūrėjo išsi
gandusiomis akimis į numes-1 
tą laišką, išsitiesė virtinė 
minčių, tarp kurių ji slankio
jo neaiškiu šešėliu, siela bri
do Okeanų plotais.

Vienok bijojo tėvui atver
ti savo slapčias krūtinės an
gas, ir parodyti tūnančias 
tragedijas, dėl kurių ji nebi
jo kalnų nei vandenų, kad už 
jų pabėgtų ir pasislėptų, 
kad išsivaduotų nuo broliui 
banguojančio taip stipraus 
jausmo.

—Gėda man, gėda prieš 
tave, vaikeli... — prablaivė- 
damas pareiškė Kanklis ir, 
sugraibęs laišką, padavė 
Kleopatrai:

—Nešk tą laišką ir sude
gink. Nesakyk Eugenijui, 
kad vėl man netektų prakai
tuoti.

Kleopatra paėmė laišką, 
nusinešė į valgomąjį prie ka
minėlio, bet dar gundėsi per
žvelgti, įsigilinti, paskaityti. 
Pakartojo apie porą kartų 
brutališkumu d v e 1 kiančius 
sakinius, kurie kaip neatsi
kratomas magnetas užkibo 
už širdies, ir pasiliko.

Sąmonėje atmintinai įsi
kalė statūs ir šiurkštūs klau
simai, kurie gundė naujiems 
planams ir tuo persiėmusi 
Kleopatra užsirašė Laužie- 
nės antrašą. Paskum ištie
sė laiško lakštą, ir uždegė.

Žiūrėjo į rausvą plasdan- 
čią liepsnelę pradedančią ry
ti lakštą su juodomis kripė
mis, paskum žiūrėjo jau į 
aukštą, gelsvą ir be dūmų 
krutantį auksą, kurs greitai 
nyko, iš kurio liko tik anglis 
kriaukučiais besilankstyda
mas, į keistas, juodas figū
rėles besiformuodamas.

Susimąsčius stovėjo kaip 
gražus miražas, kaip svajo
nė. Viena ranka pasirėmus 
ant koklinio priemūrio, o 
dievinai puikus, laisvai susi
kaupęs jos veido profilis 
stūksojo sustingusioj pozoj, 
ir visai nepajuto, kai įėjo iš 
priebučio Eugenijus ir, pa
matęs ją tokioj scenoj, su
stojo tarpdury, ir gerte gė
rė jo akys jos gržį, jos die
viną susikaupimą, jos kilnių 
akių nulinkusį žvilgsnį, kurį 
tik Rafaelio Madona galėjo 
taip tobulai išlaikyti.

—Stebukle, mano, — susi
klostė jo širdies jausmingi 
posmai, atgijo dvasia, ir vos 
susigriebė prie jos nepribė
gęs, neapkabinęs, baltam ba
tiste grakščią figūrėlę kaip 
baltą drugelį nesusigavęs.

Bet nudavė šiurkščiu ir ne
pastatau, sudunksėjo žings
niai, kad išjudintų ją iš per- 
gilių minčių susikaupimo, 
kad jos mielų akių jūrą at
kreiptų į save, kad apsemtų 
švelnučiais glamonėjimais, ir 
bent tyliu požvilgiu prakal
bintų sužeistą širdį.

Ji atsigrįžo. Baltutė ir ža
vi kaip angelas lengvai atsi
duso, už puikių gražių blaks
tienų spindėjo užkibę bliz
gantys ašarų žiburėliai, dei
mantinėmis varsomis bespin- 
duliuodami. Abu liko bejė
giai, bežodžiai ir jinai, savęs 
nusigandus, pasileido kari- 
doriais, kaip balta snaiguolė 
sutirpo, išnyko. Tik jos kam
bario lakuotos durys užčiau
pė ir, kaip grabo vokas, iš 
jų abiejų tyraus jausmo pasi- 
tyčioj' t liūdesiuose surakino.

Bus daugiau)

Generolas Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas, kuriam š. m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentas A. Smetona buvo pavedęs sudaryti naują Lie
tuvos vyriausybę. Maskvos komisarai pareiškė, kad gen. 
Raštikis jiems nepriimtinas. Ką dabar veikia gen. Raš
tikis, nežinoma, nes apie jį iš Lietuvos nieko nepranešama.

Fra Angelico - Giovanni
Fra Angelico gimė 1387 m. 

Vicehio, netoli Florencijos, 
Italijoje. Jo tėvas dar jį 
mažytį pradėjo vadinti Gui
do ir taip jis per visą savo 
vaikystę buvo vadinamas 
Guido da Vicehio. Nedaug 
yra užsilikę žinių apie jo 
jaunystės dienas praleido 
Florencijos menininkų studi
joje ar dirbtuvėje, nes jau 
tuo laiku Florencija buvo 
žymus menininkų centras.

Jam padarė didelės įtakos 
savo gilia išmintimi, mokslu, 
didis ano laiko dominikonas, 
mokslininkas Giovanni Do- 
minici. Tuo laiku vyravo 
sekimas klasinės kultūros, 
tuo pačiu nusavinimas pago
niškų silpnybių, šis kilnus 
vienuolis kovai prieš šias 
blogybes steigė dominikonų 
vienuolijos namus po visą 
Italiją. Jo talentingas iškal
bingumas traukte traukė 
jaunuolius i steigiamus vie
nuolynus. Tų jaunuolių tar
pe buvo Guido ir jo brolis 
Benedetto. Guido įstojimo 
metu jau turėjo 20 metų. Se
kančiais metais, po priesai
kos, Guido jau buvo visiems 
žinomas kaip brolis Jonas— 
Fra Giovanni.

Vienuolyne buvo prakti
kuojama ir remiama ne vien 
tapyba, bet ir architektūra. 
Toje ramioje vienuolyno ap
linkumoje jaunasis dailinin
kas visu smarkumu atsidavė 
savo dailės darbui. Jis tapė 
paveikslus ne vien savo vie
nuolynui, bet ir kitiems re
liginiams namams, bažny
čioms bei privatiems asme
nims.

Gyvenimas vienuolyne ne
buvo vien tik malonumas. 
Kiekvienas brolis turėjo pa
reigų, kurias šventai reikė
davo pildyti. Vieni iš jų per
rašydavo, puošdavo knygas, 
kiti, pamokslininkai, skelbė 
Dievo, tiesos žodį žmonių 
tarpe, tuo tarpu kai Fra Gio
vanni tapė atskiras scenas iš 
Šv. Rašto. Jis taip pagarsė
jo ir pasižvmėjo savo skait
lingais darbais, kad popie
žius Eugen ins IV 1447 me
tais pasikvietė darbštų vie
nuolį į Roma. Jam ten nu
vykus, netrukus pasimirė, 
popiežius, kurio įpėdinis Mi

kalojus V nenutraukė pradė
to darbo. Ir taip Fra Gio
vanni per 4 mėnesius išdeko- 
ravo freskomis Vatikano 
koplytėlę.

Jis buvo palikęs Romą ku
riam laikui, bet vėliau ten 
grižo ir, sulaukęs 68 metų 
amžiaus, ten pat mirė. Bu
vo darbštus iki savo mirties. 
Popiežiaus įsakymu, palai
dotas netoli didžiojo alto
riaus šv. Marijos vienuolyno 
koplytėlėje.

Vėliau buvo iškaltas iš 
marmuro jo biustas ir pats 
popiežius lotyniškai įrašė 
šiuos žodžius:

„Negarbinkite manęs už 
tai, kad buvau antrininkas, 
Dievo įkvėpto grožio atvaiz- 
duotoias, bet dėlto, kad visą 
savo uždarbį atidaviau Kris
taus vargšams. Ir taip dalis 
to mano darbo palieka čia 
žemėje ir dalis danguje. Mie
stas Florencija, kuris yra 
Etrurijos gėlė, pagimdė ma
ne. Giovanni.”

Fra Angelico — Giovanni 
buvo paprastas, kilnus, nusi
žeminęs žmogus visuose gy
venimo reikalavimuose. Pa
sakojama, kai popiežius Mi
kalojus V pakvietė jį pas sa
ve pusryčių, šis nuėjo prašy
ti leidimo ten dalyvauti pas 
savo vienuolyno viršininką, 
visai negalvodamas, kad po
piežiaus valia yra aukštesnė 
už viršininko. Jis visą sa
vo gyvenimą neeikvojo savo 
energijos žemiškiems daly
kams. Visa, kas kilnu ir 
šventa, buvo jo siekis.

Jis už savo puikius, me
niškus paveikslus būtų galė
jęs likti ir labai turtingas, 
bet jis pasakė, kad didžiau
sias žmogaus turtas tai — 
pasitenkinimas kuo mažiau
siais reikalavimais. Taip pat 
pabrėžė, kad visi, kurie už
siima tapyba, turi ramiai, 
aprūpintai gyventi, pridėda
mas, kad tie, kurie dirba 
Kristaus darbą, nuolatiniai 
turi pasilikti su Kristumi.

Sakoma, kad jis niekuo
met nepaėmė teptuko į ran
kas nesukalbėjęs maldos. 
Jam paišant Nukryžiuotąjį, 
ašaros plovė jo veidą. Visuo
se jo kūriniuose aiškiai ma
tosi ir jaučiasi nuoširdi ir

Penktoji Kolona
Daugelis dažnai girdi apie 

„penktą koloną” (fifth col
umn), bet gal daug jų nesu
pranta, kas tie frontininkai- 
kolonistai yra, kas jie per 
vieni. Štai, vienas valdžios 
agentų, kuris yra gerai susi
pažinęs su jais, šitaip apie 
juos sako:

Komunistai ir bundistai 
atstovauja daugiau nei ko
kiai politinei partijai. Jų 
idėja ir gyvenimo siekis yra 
fanatiškas m a t e r i j alizmo 
garbinimas, naikinimas viso, 
kas yra dora ir gražu.

Jų noru yra išgriauti de
mokratinę tvarką, socialinę, 
politinę ir religinę laisvę ir 
lygybę. Jų vadai, kitaip kal
bėdami, meluoja, išsisukinė
ja parduotojiems svarbaus 
klausimo, kad tik nesusipra- 
tusį darbininką prie savęs 
pritrauktų.

Penktoji kolona pradėjo 
lysti į visus visuomenės 
sluoksnius ir melagystėmis- 
apgavimais čiulpia iš mūsų 
visuomenės gyvenimo syvus.

Jų nešvarioji propaganda, 
ar tai vienaip ar kitaip, ran
da progos įlysti net į kai 
kurias bažnyčias ir mokyk
las.

• Jeigu Amerikos piliečiai 
laiku nepradės veikti prieš 
tuos kirminus, tai. laikui bė
gant, jie gali sugriauti drau
gijinį gyvenimą ir tuomet 
gali būti per vėlu gelbėtis.

Nugalėti demokratijos 
priešus yra Amerikos pilie
čiu švenčiausias tikslas. Ši 
piliečių pareiga yra svar
biausia jų gyvenime. Yra tai 
apgynimas Amerikos laisvės 
nuo visokių „izmų”, kurie 
duoda žmonijai ne laisvę bet 
vergiją.

Amerikos k o n s t i tucijos 
rašytojai tikėjo Dievu ir Juo 
pasitikėjo, gi šie, komunis
tai, netiki jokiam dievui. Jų 
tikyba: piovynės, žudynės ir 
išnaikinimas. Argi kuris žu
dikas tiki Dievu? Taip yra 
ir su „frontininkais”, kurie 
atvykę daugumoje iš kitų ša
lių siunta iš nusiminimo, kad 
jie savo šaly negalėjo dau
giau žmonių išžudyti. Atvy
kę į šią laisvės šalį, jie mė
gina visais galimais būdais 
panaudoti savo žvėriškus su
manymus ir netik jie patys 
nusiminimo perimti, save žu
do, bet ir kitus, gerai nesusi
pratusius darbininkus veda 
pražūtin.

Paprastai jų kalbėtojai sa
vo kalbose žada daug laisvės 
—kalbos ir tikybos laisvę. 
Jie nori tik sau laisvės, tuo 
tarpu kitiems draudžia vis
ką, kas tik žmogui yra šven
čiausia. Jie nori būti laisvi, 
tuo tarpu kai patenka kas 
i jų rankas, jie juos išnaudo
ja ir apvagia. Jie nori lais
vės tikybai, kad galėtų pa

statyti Markso ir Stalino 
statulas ir jas garbinti.

Mūsų Konstitucija duoda 
laisvę visiems pildantiems 
valdžios įstatymus, bet ši
tiems asmenims, kurie siekia 
ardyti žmonių gyvenimą iš 
pamatų argi galima duoti 
laisvę? Amerika neturi to
kiem laisvės, kurių idėja 
skelbti pasaulio išnaikinimą. 
Išnaikinimą viso to, ką per 
šimtmečius žmonija buvo su
kūrus. Jie dirba dieną ir 
naktį, išsijuosę, meluodami 
ir juodindami kitus, patys 
būdami velnio pasekėjais ir 
kaipo jo ,, apaštalai” dega 
neapykanta prieš kiekvieną 
geriau susipratusį ir juos 
pažįstantį darbininką. Jie 
mėgina apjuodinti ir val
džioj pastatytus žmones, ku
rie seka jų žingsnius. Jie 
nesiliauja juodinę tų organi
zacijų, kurios kelia balsą j 
visuomenę, skelbdami pavojų 
iš visai tikėtos pusės.

Komunistų vadai yra susi
tepę melagystėmis, apgavi
mais, bet nepaisant to viso, 
iie neturėdami nei Dievo šir
dyje, nei gėdos, eina į žmo
nes ir skelbia savo pragaiš
tingas žmonijai idėjas. Ne
pamatysi jų veide sveiko 
juoko. Jų juokas bus išda
vikiškas, apgaulingas, mela
gingas, kuris žada vien pra
žūtį žmonijai.

Ir, štai, su kokiais ženk
lais jie neša pasauliui pra
žūtį !

Mums, Amerikos laisvę 
mylintiems piliečiams, reikė
tų susiprasti ir pasakyti 
tiems neprašytiems sve
čiams, svetimų idėjų, vergi
jos pančių nešėjams ir žadė
tojams pagoniškos laisvės, 
kad jiems šioje šalyje nėra 
vietos. Tevyksta jie ten, 
kur jie „laimingi”, kur jų 
idėja nėra varžoma. Ameri
kos valdymosi būdas yra 
mums geras ir mes nenorime 
idėjos, pastatytos ant žmo
nių kaukuolių, kurios, jei 
prabiltų, tai pasakytų, kas 
per laisvė yra jų „idėjinėse” 
valstybėse.

Amerikos piliečiai, kurie 
mylite demokratiją, kurie 
norite būti laisvi, kurie ne
norite, kad jums kokie „is- 
tai” plėštų iš širdžių tiky
bos, jūsų žodžio ir rašto lais
ves, tai budėkite! Budėkite 
ir veikite.

Mūsų tarpe yra išgamų ko
munistų, kurie, pasinaudoję 
šios šalies demokratine tvar
ka, laisve, knisa jos pama
tus. Mūsų „laisviečiai” de
dasi prie penktos kolonos ir 
neša ne tik lietuviams gėdą, 
bet ir didelę žalą.

Taigi, geros valios lietu
viams reikėtų saugotis tokių 
išsigimėlių ir juos išskirti iš 
lietuviškos visuomenės. Lie
tuviai, budėkite! T.

ma susikalbėti 37 kalbomis.
New Yorko miesto biudže

tas 1938 metų buvo $589,- 
080,576.64.

New Yorko mieste yra 1,- 
316,000 gyvenimui didelių 
namų (apartments).

1935 metais pastatyta 8,- 
915 namų, kurių vertė $108,- 
935,174.

1936 metais 627, 883,505 
asmenys naudojosi gatveka- 
riais, 375,826,345 žmonių 
naudojosi požeminiais ir vir
šutiniais geležinkeliais.

New Yorko miesto gyven
tojai 1936 metais suvalgė 
500,000,000 svarų žuvų, 139,- 
138 didžiųjų geležinkelio va
gonų su visokiomis daržovė
mis, 244,299,056 svarų svies
to, 212,096,702 svarų vištie
nos, 202,928,940 tuzinų kiau
šinių, 1,618,321,205 svarų vi
sokios mėsos, 1,363,938,800 
kvortų pieno ir Smetonos. 
Apskritai, miestas sunaudo
ja kiekvieną dieną 25,000 to
nus arba 50.000,000 svarų 
valgomų daiktų.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby Riven that License no. 
GB 2280 has been issued to the undersiRned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeveraRe Control Law at 
■137 RidRewood Ave., BorouRh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. VAUGHN 
■137 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2559 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o< 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2137 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB KOLPEN 
d-b-a Kolpcn’s Dairy

2137 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BEHRENS
425 Hicks St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section JOJ.-of 
the Alcoholic Beverage r 7^.~ ^w at 
404 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE
404 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. KUCK 
6015—4th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oz 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen

75 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2303 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND REINGOLD
2303 — 65th St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ 
d-b-a Los Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y

gili meilė, atsidavimas Kris
taus mokslui.

Jurgis Lafanestre, prancū
zų meno kritikas, apie jį pa
sakė: Jis savo darbais įam
žino viduramžių religijos 
idealą kaip tik tuo momentu, 
kada tai būtų žuvę ant vi
sados.

Kitas žymus meno kriti
kas Supino štai ką sako: Iš 
visų menininkų, tapytojų, 
kurie bandė tapyboje per
duoti žmogaus kūno formą 
su dieviškos gyvybės dvasia, 
atspindžiu, Fra Angelico— 
Giovanni yra vienas sėkmin
giausių tuo atžvilgiu. Jis 
yra, galima sakyti, vieninte
lis, kuris sugebėjo grynai 
dangiškas asmenybes per
duoti tokiu žavėtinu papras
tumu, kuris ir apvainikavo 
jo garbingąjį meną. Jo pa
veikslai yra visų pasaulio 
muziejų brangenybė. Jų pi
niginė vertė neįkainuojama. 
J. Amerikos Valstybės tetu
ri vieną jo paveikslą, kuris 
yra Bostone.

Jonas Subačius, 
dailininkas.

NEW YORKO MIESTO 
ĮDOMYBĖS

New Yorko mieste yra 9,- 
500,000 mylių ilgumo telefo
no vielų, kurių užtektų 380 
kartų apjuosti visą pasaulį.

Kiekvieną sekundę 175 as
menys telefonuoja ir per die
ną yra apie 6,000,000 telefo
no šaukimų.

New Yorke yra 4,554 my
lios ilgumo vandens didžiųjų 
dūdų, 3,000 mylių miesto va
lymo dūdų ir apie 300 mylių 
požeminių geležinkelių.

Kiekvienas keturias minu
tes gimsta vaikas. Kiekvie
ną valandą įvyksta vestu
vės.

New Yorko miestą kasmet 
aplanko apie 130,000,000 
žmonių.

New Yorko mieste yra 23,- 
628 automobiliai (taxi) judė
jime.

New Yorko uostas yra vie
nas didžiausių pasauly, 995 
mylio ilgio vandens pakraš
čio.

New Yorko mieste yra 8,- 
438 valgyklos, kuriose gali

NOTICE is hereby given that License No. 
L 725 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Tillary St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN L. GABRICK 
St. George Wine & Liquor Shop

2 Tillary St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
860 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lisense No. 
GB10110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE WEINIGER
524 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
74 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.



IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PITTSBURGH, PA.

Šv. Kazimiero Aukštesnioji 
Mokykla

Šv. Kazimiero aukštesnio
ji mokykla (High School) 
gražiai gyvuoja jau šešeri 
metai. Reta kuri parapija 
gali turėti savo aukštesniąją 
mokyklą. Kun. Magnus Ka
zėnas, parapijos klebonas, 
kaip tik turi tą ypatybę, kad 
jokių sunkenybių nebijo. Jo 
valia, kaip plienas; kai pasi
ryžta, tai ištveria iki jo dar
bai apvainikuojami pasiseki 
mu. Jis numatė, kad moky
kla reikalinga jo parapijos 
jaunimui, ir ji atsirado su 
visais reikalingais įrengi
mais: knygynu, chemijos ir 
biologijos labaratorijom, sale 
gimnastikai. Po dvejų gy
vavimo metų gavo Pennsyl- 
vanijos mokslo departamen
to užgyrimą; ją baigę moki
niai gali įstoti į kolegijas be 
jokių egzaminų.
arti 40 mokinių. Mokyklos 
personale yra 5 
pranciškonės ir du pasaulie
čiu. Mokyklos direktorės pa
reigas eina sesuo M. Paula.

Kasmet mokykla sugeba 
išleisti savo metinį leidinį 
„Casimron”, kuriame apibu- 
dte0 savo metų veiklą, šių 
• ,vų leidinį dedikavo sekan
čiai:

„Marijai Nekaltai Pradė
tai, Visų Motinų Karalienei 
ir mūsų brangiom Motinom 
kuriom po Dievo mes esam 
skolingi už neįkainuojamą 
paveldėjimą mumyse Katali
kiško Tikėjimo ir mokslo, 
mes, 1940 metų klasė, mei
lingai skiriame šį leidinį.”

Mokiniai jautriai savo dė
kingumą kun. M. Kazėnui iš-

Birželio 16 d. gražioj pa
puoštoj parapijos salėj įvyko 
mokslo metų užbaigimas, 
dalyvaujant dideliam skai
čiui tėvų ir svečių.

Šios iškilmės apvainikuo
tos atvykimu labai brangaus 
svečio J. E. Vysk. Petro Bu
čio, kuris suteikė abiturien
tams didelį garbę, įteikda
mas jiems mokslo atestatus. 
Gražiais patarimais nušvietė 
jaunimui kelią, kurį turėtų 
eiti.

WATERBURY, CONN.

AMERIKA Liepos-July m. 5 d.,

d.. 1940 m.

Ją lanko

Lietuvių apgyventoj Broo- 
klyno dalyj viešas knygynas 
padidintas, atnaujintas ir ta 
proga lietuviai turėjo savo 
programą. Kalbas pasakė 
kun. J. Valantiejus ir dr. M. 
Colney. Ta proga suruošta 
ir lietuvių liaudies meno pa
roda. Muzikos ir dainų pro
gramai vadovavo komp. Al. 
Meksis.

mos Mary wood kolegijos. 
Tik gaila, kad šios seselės 
nėra visų klebonų ir visų lie
tuvių žinomos ir įvertina
mos. Jųjų Kongregacija yra 
tikrai garbė Bažnyčiai ir 
kiekvienam lietuviui.

Kunigas kleb. Juozas Šu- 
kevičius dar jaunas kunigas, 
vienok turėjo drąsos pradėti 
savo parapijoje tokį didį ir 
kilnų darbą. Kai kurie ste
bėjosi ir dar stebisi jo tuo 
žingsniu. Bet stebėtis ne
reikia. Klebonui viskas taip 
gerai sekėsi ligšiol Tama
quos parapijoje, seksis jam 
ir šis naujas darbas. Patys 
parapijiečiai dabar mato, 
kaip klebonui rūpi jų gerovė, 
ir visi yra pasiryžę visame 
remti savo kleboną. Tokio 
gabaus klebono vadovybėje 
Tamaquos parapija vis 
žengs pirmyn. Visi linki my
limam klebonui ir jo parapi
jai tolimesnės pažangos ir 
pasisekimo jų darbuose.

Jonų Jonas.

Atėnuose, iškil- 
Graikijos mieste, 
ir mergaitės, su-

PHILADELPHIA, PA.

seserys Connecticut gubernatorius 
Baldwin šiomis dienomis pa
skyrė dr. M. J. Colney val
stybės naturapatų gydytojų 
egzaminų komisijos nariu 
trejiems metams. Savo pro
fesijoje dr. Colney jau 18 
metų. Jau 11 metų, kai dr. 
Colney yra Connecticut na
turapatų draugijos iždinin
ku. Kelinti metai jis yra ir 
šios šalies naturapatų gydy
tojų dr-jos vicepirmininkas.

Regina Dilionytė, gyvenu
si pas tėvus Terryville, Con
necticut, birželio 27 d. ište
kėjo už veiklaus waterburie- 
čio jaunuolio Vinco Klimo. 
Abiems jaunavedžiams linki
me daug laimės, saulėto gy
venimo.

Pagerbtas kunigas dr. V. 
Martusevičius

Birželio 16 d. vardinių pro
ga buvo pagerbtas kun. dr. 
V. Martusevičius. Iškilmin
gas bankietas įvyko parapi
jos salėj. Žmonių dalyvavo 
virš dviejų šimtų, be kitų 
svečių dalyvavo gerokas bū
rys kunigų: I. Valančiūnas, 
J. Čepukaitis, I. Zimblys, E. 
Paukštis, S. Mažeika, S. Rai
la, A. Stadalnikas M.I.C. Val
giai buvo priruošti parapi
jiečių, kurios ir prie stalų 
patarnavo. Programoje da
lyvavo choras, vadovaujamas 
muziko J. Mickūno, seserų 
kazimieriečių mokyklos mo
kiniai. Vakaro vedėju buvo 
kun. S.Raila. Visi maloniai 
sveikino solinezantą pareikš- 
dami geriausius savo linkė
jimus. Kun. V. Martusevi
čius visiems širdingai padė
kojo.

pasižymėjusi savo gražiu el
gesiu, aukštais idealais. At
sisveikinimo akte jie savo 
siekimus apibudina šiais žo
džiais:

„Seniau 
mingame 
berniukai
laukę aštuonuolika metų, bu
vo mokomi priesaika. Jie ją 
kartojo kasdien, tikėjo į ją 
ir stengėsi pagal ją gyventi. 
Tėvai mokė savo sūnus, ku
rie užaugę perduodavo iš ei
lės savo vaikams. Ir kiek
vienas, savo gyvenime ją re
alizuodamas, padarė savo 
miestą, tuos, Gražiuosius 
Atėnus.”

„Kaip šie Atėnų berniukai 
ir mergaitės, mes irgi turė
tumėm padaryti priesaiką, 
ne tik būti ištikimi mūsų 
tėvynei, bet ir tikėjimui, ir 
tinkamiausia priesaika būtų 
ta, kurią mes dažnai darome 
—priesaika Kristui Karaliui.

„Aš duodu garbės žodį 
būti ištikimas mūsų Dievui, 
mūsų Tėvynei, ir mūsų Baž
nyčiai ; būti ištvermingas 
savo pareigose, kaip katali
kas ir pilietis. Aš prisiekiu 
gyventi švariu, teisingu ir 
pavyzdingu gyvenimu; sau
gotis negražių kalbų ir žo
džių ir kitus raginti jų sau
gotis. Aš pasiimu ant sa
vęs pareigą raginti žodžiu ir 
pavyzdžiu gerus ir naudin
gus užsiėmimus liuoslaikiu.

„Aš prisiekiu teisingą 
žaismą, ne tik sporte, bet ir 
santykiaujant su mano arti
mu. Pagaliau, prižadu uo
liai siekti būti pasidžiavi- 
mu mūsų Katalikų Bažnyčios 
ir mano tėvynės iki pabai
gos, ir tokiu būdu sekčiau 
Kristaus pėdomis, mūsų 
Viešpaties, mūsų Vadovo, 
mūsų Karaliaus!”

dovanoti bažnyčiai naujas 
žvakides altoriui, kurios 
kaštuos iki 600 dol.

Birželio 16 d. įvyko iškil
mingas mokyklos užbaigtu- 
vių vakaras. Baigė trys mer
gaitės ir trys berniukai. Tai 
mokyklos trečioji laida, ir 
per visas tas laidas buvo 30 
mokinių, čia išeinamas aka
deminis bei komercinis kur
sas; moko penkios seserys 
pranciškonės.

NEWARK, N. J.

L. Vyčių New York ir New 
Jersey apskrities metinis lai
vu išvažiavimas įvyks penk
tadienį, liepos 12 d., S. S. 
Americana laivu iš Exchange 
Place, Jersey City, 7:30 vai. 
vak. ir iš Battery Park uosto 
New Yorke 8:30 vai. vak. 
Bilietai po 1 dol. Komisijai 
vadovauja K. Basanavičius. 
Laive bus smagūs šokiai.

Apskrities metinis suva
žiavimas įvyks liepos 14 d., 
sekmadienį, 2 vai. popiet, šv. 
Kazimiero par. salėje, 147 
Montgomery St., Paterson, 
N. J. Visos kuopos kviečia
mos atsiųsti atstovus.

K. V.

BALTIMORE, MD.

GRAND RAPIDS, MICH.

Amerikos Laisves Švente

„žodžiai negali išreikšti 
mūsų gilų dėkingumą Jums, 
Brangusis kun. Klebone, už 
Jūsų nesuskaitomas gerada
rybes mūsų gerovei, kurių 
mes šiandien pilnai negalim 
įvertinti. Bet, laikui bėgant, 
mes giliau suprasime mūsų 
skolą Jums, nes tada Kata
likiškas išauklėjimas pradės 
duoti vaisius—tas išauklėli- 
mas, kuris buvo galimas tik 
per Jūsų rūpestį ir pastan
gas.”

Jų įvertinimas mokyklos 
ir tėvų, kurie davė jiems 
progą baigti aukštesniąją 
mokslą, jie apibudina savo 
atsisveikinimo kalboje:

„Brangieji, pagaliau su
laukėme šios taip reikšmin
gos, seniai laukiamos dienos. 
Atsiekėme savo tikslą ir mū
sų ketverių metų darbas ta
po apvainikuotas atestatu. 
Mums tai duoda daug 
džiaugsmo, nes atbaigtas pa
grindinis i š s i m o k s linimo 
darbas, ir taip didžiuojamės, 
kad baigimo liudijimus gau
name katališkiškoj ir lietu
viškoj šv. Kazimiero mokyk
loje.”

K „Brangieji gimdyto jai, 
šioj iškilmingoj dienoj mūsų 
širdis taip pat krypsta į Jus 
pilnos dėkingumo už Jūsų 
mums parodyta meilę. Be 
Jūsų pasiaukojimo mūsų ge
rovei, gal mes šiandien čia 
nestovėtumėm garbės aureo
le apsupti, bet kur nors sun- 
kiamė darbe paskendę varg- 
tumem savo dienas dėl duo
nos kąsnio. Tėvai savo pa
sišventimu yra davę pasau
liui tuos garsiuosius žmones, 
tuos genijus, kurie sugebėjo 
apkeliauti pasaulį, išmatuoti 
jūrų gilumas, ištirti tolimą
sias žvaigždes, atrasti nie
kam nežinomas žemes. Taip 
ir mes jaučiame, kad jeigu 
ka nors vertingesnio pasiek- 
ri’-ne gyvenime, tai tik per 
Jūsų rūpestį ir pasišventimą. 

’T.a i Dievas Jums teikiasi už 
viską atlyginti — bus mūsų 
kasdieninė malda”.

TAMAQUA, PA.

Birželio 3 d. šv. Petro ir 
Povilo parapijai istorinė die
na, nes atvyko čia apsigy
venti ir darbuotis Dievo ir 
Tėvynės garbei, trys Nukry
žiuoto Jėzaus seserys. Sese
lės nuoširdžiai buvo priim
tos, kad jos tuoj jautėsi čia 
namie. Kiekvienas svarbus 
darbas reikalauja pasiauko
jimo. Uolus klebonas ir su 
juo bendradarbiaują parapi
jiečiai gerai suprasdami tai 
nebijojo pasiaukoti, kad į- 
vvkdytu Šventos Motinos 
Bažnvčios patarimą, būtent, 
duoti jaunimui katalikišką 
auklėjimą.

Kadangi vaikų dora yra 
tikėjimo saugojama, šios se
selės kaip tik darbuosis, kad 
tikėjimas giliai įšišaknytų 
vaikelių širdyse ir prote, y- 
ppač šiuose laikuose, kai be
dieviška propaganda sten
giasi išrauti Dievą ir Jo mei
lę iš jaunų sielų ir pasėti 
jose nepasitikėjimą ir neapy
kantą.

Pirmuoju tikslu seselių 
darbuotės šioje parapijoje 
yra auklėti jaunimą tikėjime 
doroje, ir mokyti gimtosios 
kalbos. Išeivijos tarpe se
selės stengiasi išugdyti vai
keliuose tėvų kalbos meilę, 
meilę tam kraštui, iš kurio 
tėvai yra kilę, ir kas nema
žiau svarbu, kad patys nesi
gėdytų lietuviais esą.

Seserys ne tik tikybą ir 
lietuvių kalbą dėstys, bet 
vadovaus ir chorui. Galima 
tikėtis, kad Tamaquos cho
ras tuoj pasieks pirmas eiles 
ir jo gražiu giedojimu galės 
gėrėtis ne tik Tamakviečiai, 
bet ir kaimynai.

Seserys paskirtos Tama
quos parapijai yra gerai pa
siruošusios aukščiau minė
tiems darbams. Dvasiniam 
auklėjimui jos jau gyvenimo 
ir patyrimo paruoštos, o ki
tus mokyti yra baigusios 
aukštesniuosius mokslus ir 
turi laipsnius iš plačiai žino-

Baigė mokslą
Visiems žinomų veikėjų 

Kaz. ir M. Vidikauskų duk
relė Albina baigė komercinę 
mokyklą, Kensington High 
School.

Kazimieras P. Baltrakonis 
baigė aukštąją meno mokyk
lą, Industrial Art School of 
the Pennsylvania Museum of 
Art. K. Baltrakonis tikrai 
yra gabus menininkas ir sa
vo tapyba pasižymėjęs. Lin
kime abiems baigusiems ge
riausių pasekmių.

Birželio 24 ir 25 dienomis 
Philadelphijoj vyko respubli
konų suvažiavimas, kuris vi
sus sudomino. Philadelphi- 
jos lietuviai atydžiai jį sekė.

K. D.

DANBURY, CONN.

Birželio 13 d. mirė Juoza
pas Masvolas, „Amerikos” 
skaitytojas. Birželio 16 d. 
iš šv. Juozapo bažnyčios pa
laidotas šv. Petro kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Muliolis.
Mirusio šeimai reiškiame 

užuojautą.

HARTFORD, CONN.

Kun. prel. J. Ambotas, ge
rai suprasdamas aukštesnio
jo mokslo įtaką bręstančiam 
jaunimui, didžiu dvasios su
gebėjimu ir rūpestingumu 
1935 metais įsteigė savo pa
rapijoj savą lietuvišką aukš
tesniąją mokyklą. Per pen- 
keris gyvavimo metus moky
kla yra išleidusi arti 100 abi
turientų. Ji turi savo or
kestrą. Gegužės 21 d. orkes
tras ir choras turėjo didelį 
koncertą, kurio pasiklausyti 
susirinko per 500 aukštes
niųjų mokyklų mokinių. An
gliškuose laikraščiuose jie 
buvo aukštai komentuojami.

Birželio 19 d. per iškilmin
gas pamaldas bažnyčioje 22 
šios mokyklos abiturientai 
gavo savo atestatus, §i klasė

Šv. Petro ir Povilo aukš
tesnioji mokykla gyvuoja 
nuo 1930 m. Jos įsteigėjas 
bei uolus palaikytojas yra 
kun. kleb. J. Lipkus, kuris, 
matydamas, kokie pavojai 
gręsia jaunimui viešose mo
kyklose, turėjo pakankamai 
drąsos atidaryti aukštesnią
ją mokyklą savo parapijoj, 
nors žinojo su kokiomis iš
laidomis ir rūpesčiais ta pa
reiga. Savo rimtais patari
mais bei globa veda jaunimą 
į gražią ateitį.

Šįmet mokykla išleidžia 
dešimtą laidą 
kurių yra 24. 
įsteigimo metų 
testatų įteikti.
sparčiai darbuojasi šv. Pran
ciškaus seserys.

abiturientų, 
Iš viso nuo 
buvo 200 a-

Mokykloje

DU BOIS, PA.

Šv. Juozapo Aukštesnioji 
mokykla įsteigta 1934 m. 
par. kleb. kun. M. J. Urbono 
rūpesčiu, šis nenuilstamas 
Kristaus darbuotojas šįmet 
švenčia savo 25 metų kuni
gystės jubiliejų ir ta proga 
abiturientai savo metinį lei
dinį ..Josephite” dedikavo 
Jam, kaipo dėkingumo iš
raišką.

Šv. Juozapo aukš. mokyk
la nėra per didžiausia, nes 
turi iš viso apie 40 mokinių, 
bet savo tikslą atsiekia, nes 
savo priaugančius parapijie
čius tinkamai išauklėja lie
tuviškoj ir tautinėj dvasioj. 
Jeigu šiandien parapijos baž
nyčia pilna ne tik sekmadie
nį, bet ir paprastom dienom, 
tai dėlto, kad turi savo kata
likišką mokyklą, nes tik šioj 
mokykloj jie turi progą ge
riau pažinti Dievą ir savo 
tautą. Mergaičių sodalija, 
galima sakyti, yra viena 
veikliausių lietuvių tarpe. 
Jos yra tikras ramstis klebo
no ir visos parapijos. Įvai
riais parengimais jos suge
ba sukelti tiek pinigų, kad 
apmoka visas didesnes išlai
das. Paskutinė dovana pa
rapijai—gumini takai bažny
čioje (rubberized linoleum), 
kurie kaštavo" 800 dol. Kle
bono jubiliejahs proga žada

—Šv. Petro minėjimas bu
vo sekmadienį. Mišias prie 
išstatyto Švč. Sakramento 
atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. A. Dubinskas. Nors 
buvo skaitytos Mišios, visi 
maldininkai jautėsi esą iš
kilmingoje šventėje. Altorius 
buvo papuoštas, visos švie
sos žibėjo, vargonai grojo. 
Diena buvo vėsi, nereikė pra
kaituoti.

—Moterų Sąjungos kuopa 
turėjo išvažiavimą į Bradū- 
no ūkį; vakare pradėjo lyti.

—Siuvėjų dirbtuvėse dar
bų mažai ir kainos už dar
bą mažos. Darbininkas turi 
uždirbti nors 40c į valandą, 
bet tik smarkieji uždirba, 
lėtesni negali uždirbt. Kon- 
traktoriai grąsina atleisti iš 
darbo. Unija nesutvarko at
lyginimų už darbą, toks pat 
mokestis už paprastą dar
bą ir už patiklesnį, kuriam 
reikia daugiau laiko.

—Komunistai, kaip ant ša
kės pakelti džiaugiasi ir ki
tiems perša tą džiaugsmą, 
kad rusai paėmė Lietuvą.

J. K.

BRIDGEPORT, CONN.

—Birželio 22 d. susituokė, 
p. Stanislauskaitė, dukrelė 
vietinio kolonijos veikėjo J. 
Stanislausko. Šliūbą sutei
kė kleb. kun. J. Kazlauskas; 
solo pagiedojo p. Duginaitė.

—Birželio 29 susituokė pa
rapijos choro du nariai: Pet
ras Radvilas ir Ona Tuskiu- 
tė. Šliubas buvo iškilmingas, 
choras atgiedojo visas mi
šias; solo pagiedojo Al. Dul- 
biūtė ir Fr. Steponavičius. 
Petras buvo choro pirm., o, 
Onutė šįmet yra choro vice
pirmininkė. Choras įteikė 
gražią dovaną ir pareiškė 
Petrui ir Onutei gražius lin
kėjimus. Vestuvėse dalyva
vo kleb. J. Kazlauskas, varg. 
A. Stanišauskas, daugybė 
jaunimo ir jaunųjų draugų.

Jaunavedžio tėveliai Rad
vilai yra seni ir rimti 
Bridgeporto kolonijos ir pa
rapijos rėmėjai, turi dar vie
ną dukrelę ir vieną sūnų. 
Jaunosios tėveliai yra Lie
tuvoje, Onutė gyveno pas tė
velio brolį Antaną Tuską, 
kuris yra Bridgeporto lietu
viams gerai žinomas; jis vei
kia visose organizacijose ir 
parapijoje, taipgi ir p. Tus- 
kienė. Jie ir rūpinosi Onu
tės vestuvėms. Choras linki 
Petrui ir Onutei gražaus šei
myniško gyvenimo ir kviečia 
nepalikti choro, bet ir toliau 
dirbti su jaunimu.

Choristas.

Liepos ketvirtą kiekvienas • 
Amerikos miestas, miestelis 
ir kaimas mini šios šalies 
laisvės gimtadienį. Ypatin
gai šiuo metu žmonės bran
gina tą laisvę ir lygybę, ku
rią mums 1776 m. liepos 4 
deklaracija suteikė.

Šitas nemirštantis doku
mentas pirmą kartą istorijoj 
pažymėjo išsipildymą vilties 
geresnės žmoniškos draugi
jos, apie ką kitų šalių filo
sofai per tūkstantį metų kal
bėdavo. Prasidėjo nauja 
Amerikos istorijos gadynė.

Nepriklausomybės Dekla
racija sekė Amerikos koloni
jų kovą su Anglija. Pradžio
je šitos kolonijos visai nei 
nemąstė apie pilną atsiskyri
mą. Joms nepatiko visokį 
uždėti mokesčiai be jų pri
tarimo. Kada svetima armi
ja pasirodė šioj šaly, tik ta
da kolonijos pradėjo mąstyti 
apie nepriklausomybę.

1776 m. birželio 10 d. kon
tinentinis kongresas paskyrė 
komitetą pagaminti Nepri
klausomybės D e k 1 a r aciją. 
Thomas Jefferson iš Virgini
jos, John Adams iš Massa
chusetts, Benjamin Franklin 
iš Pennsylvanijos, Roger 
Williams iš Connecticut ir 
Robert R. Livingston iš New 
York buvo komiteto nariais. 
Bet pats rašymas to doku
mento buvo pavestas Jeffer- 
sonui, 33 metų amžiaus. Jef- 
fersono parašyta deklaracija 
buvo Kontinentinio Kongre
so priimta ir pasirašyta visų 
kolonijų atstovų 1776 m. lie
pos 4 d.

Net 56 delegatai iš tryli
kos kolonijų pasirašė Nepri
klausomybės D e k 1 a r aciją. 
Daugelis, kaip Thomas Jef
ferson. jos autorius, Benja
min Franklin, mokslininkas, 
diplomatas ir žurnalistas, 
Samuel Adams ir John 
Adams, politiški- vadai, Dr. 
Benjamin Rush, koloniališ- 
kas mokslininkas ir Francis 
Hopkinson, poetas ir kompo
zitorius, buvo plačiai žinomi 
kolonijose. Keli iš delegatų 
buvo visai nežinomi. Aštuo- 
ni pasirašytojai buvo sveti
mos kolonijose. Keli iš dele
gatų buvo visai nežinomi. 
Aštuoni pasirašytojai buvo 
svetimos kilmės ir daugiau
sia buvo sūnūs emigrantų tė
vų. Gwinnett ir Wilson buvo 
emigrantai.

Nepriklausomybės Dekla
racijoj pareikšta dvasia į- 
kvėpta irgi mūsų Konstituci
joj, mūsų Teisių Biliuje ir 
šios šalies kituose raštuose, 
dokumentuose ir darbuose. 
Kaip mūsų žemė, taip ir ši
ta dvasia yra augantis daly
kas. Nors Nepriklausomy
bės Deklaracija laikė visus 
žmones lygiais, bet tik prie
das prie Konstitucijos išlais
vino šios šalies vergus, ir tik 
po baisaus naminio karo.

Šiandien vis mes kovojame 
už didesnę laisvės teisę, kirs
dami nedarbo ir skurdo pan
čius visose šalies dalyse. 
Kaip buvo 1776 m., taip ir 
šiandien, žmonėms rūpi de
damos pastangos griauti ir 
valdyti mūsų demokratiją. 
Dabar, kaip ir tada, šios ša
lies žmonės deda visas pa
stangas bendrajai gerovei.

Prieš kelias savaites šios 
šalies prezidentas šaukė įvai
riausių nusistatymų atsto
vus pamiršti savo skirtumus 
ir išvien dirbti apsaugojimui 
šios tautos. Du vyrai, Wil
liam S. Knudsen ir Sidnel 
Hillman, emigrantai, šian
dien atstovauja mūsų ekono
minės struktūros stipriau
sius elementus — kapitalą ir 
darbą. Užlaikymas lygybės 
ir teisingo pasielgimo idealų 
suteikia mums žodžio, spau
dos ir tikėjimo laisves.

Šiandien mes visi privalo
me atsiminti tuos idealus, 
kurie įsteigė šitą mūsų ame
rikonišką civilizacij;es Pripa
žindami laisvę, mes:* Ii pri-

valome laikyti bendrąjį 
virš visų grupių inte 
Pripažindami didžiumos 
džią, nepamirškime ma 
teisių. Visi žmonės tu j$ moksleiviams 
gias teises ir nei viena įiiėlės" draugijos 
privalo naudotis prog praeitą sa- 
naikinti teises kokių ^posėdį pas ižd. 
žmonių. Išnaikindami “ 4 ~
teises, pavojun statome 
žmonių teises. Atsimin jjgijos susirinki- 
kad laisvė mums nepe 
dama, mes ją turime už 
nyti. Nei viena gent 
negali džiaugtis pavs į J. B. Kon- 
laisve, jeigu neprisilaik ‘ * 
reigų ir atsakomybių 
rias laisvė mums uždėt ^įimaSi

Kiekvieno piliečio už( ____
teisingai ir išmintinga jpRAKTIS 
suoti; svarstyti viešus 1 
simus, remti tokius kai 
tus, kurie laiko žmoni 
rovę virš partijos, gru 
asmeniškų interesų, 
vieno piliečio užduotis 
ti visiems kitiems, neps 
tikėjimo, spalvos ar t 

: kos kilmės, tas visas 
ir gerą norą, ko pats , 

. dauja; nuolat užmoki 
dalį valdžios išlaidų 
teisingą dienos darbą,! 
ginklais jeigu reika 3 Sukaktuvinin- 
mūsų paveldėjimą J jiems labai 

Kiekvieno nepiliečio ibendro gyveni- 
ga, kuris mano apsig; Jų kelius tegu 
šioj šaly nuolat, tapti 
čiu kaip tik greit g 
kad jis netik galėtų dži 
Amerikos demokratijc ji LIETUVOS 
svėmis. bet atlikti j< UISITE 
ginti, išvystyti ir paj — 
šalies gerovę. Si įvyko komu-

Minėdami savo ta jos, kuriose no- 
nepriklausomybę tegu agti „išlaisvin- 
truputį pamąsto apie 
kratijos pareigas.
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GEN. KONSULO LA 
„AMERIKAI”

Dienraštis „Laisvė” 
-dienos nui

Jono Grigolaičio. Pali - 
to laiško pridedama . jį į~v“[f 
golaičio pastaba, kad i 
asmenį gali paaiškinti 
vos Generalinis Konsi 
Budrys. Šiuo pareiskl

1. Paprastai asmuo 
remiasi kitu asmeniu 
piasi i šį pastarąjį ari 
perspėja. Tačiau p. 
laitis nei vieno, nei k 
padarė.

2. Užsienių Reikalų 
terijos „Žinyne”, kur: 
trauktos visų tos Mi: 
jos ir prie jos esam 
Telegr. Agentūros , 
tarnautojų pavardės, 
pavardės nėra.

3. Iš buv. „Eltos” t 
sužinojau, kad „Elta” 
kuri laika tokį koresi ? u, ™ 
tą Klaipėdoje. Aš as ** • 
kai tokio asmens nep 
nu, niekuomet iš jo 
laiškų nesu gavęs.

kalbėjo Vyt. 
sris savo kalbo- 
Ištavos, o tik 
padėtį ir karo 
toji „padėtis” 
Mama. Jis 
?liją ir Prancū- 
agmusias Hitle- 
jo,kad Stalinas, 
i sutartį su Hit- 
tos dvi valsty- 
Mžj Jungtinių 

kam per
ekle svetimi

hlbėtoju buvo 
kris išgarbino 
ft ir naująją 
... Kal- 

kad „naujoji 
iteteigė demo- 
■G, skaito de-

kad nežinodamas api( gausybės su- 
zistenciją, nesu jam ^Sovietų ko
šęs. Gi apie p. Grų ^°vas tokios
zistenciją, nesu jam ^Sovietų ko
šęs. Gi apie p. Grį; ^°vas tokios 
laišką, tilpusi „Laisvė svaisčiojo, 

L ^ei buvo už- 
l į mokyklas, 

j &, Pakarklis

žinojau tik iš to 
numerio.
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sams lo 
tylėjo, 
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no, nors 
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Tel. Harrison 6-16

ANGLYS
h kaitros už jūsų pini- 
hsq ’kaimynai naudoja

B. d. SHAWKO
(Ašakūnas)

GRABORIUS
BALZAMUOTO

l ’ S

Laisniuotas New 
ir New Jersey y

Jei žmonija kuomet XIAUSIOS RŪŠIES 
davo, tai tik dėlto, ki 
rasdavo žmonių, kur 
jo drąsos nedaryti to 
re visi. —M. Pečkai

310 John St
Harv’son, N.

■ V.

MBER coal
jgTUVIV kompan

’freet? 1
74661
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B. Narimantas.
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ma jos padėtis.
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tar-
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JOSEPH GARSZVA

Grab orius — Balsamuotojas PUBLIC

Tel.; EVergreen 7-1645

General
®

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

®

®

jus, kun. N. Pakalnis, kun. 
f Lekešis, kun. J. Balkūnas

®
® 
® 
®

J.A.V. automobilių aukų 
per šių metų 5 mėnesius pa
daugėjo 5 nuošimčiais.

Anglų pranešimu, šiuo me
tu Australijoje yra 7,000,000. 
gyventojų.

® 
® 
® 
® 
®

® 
® 
® 
® 
® 
®

Aleksandras ir Mikolina 
jaičiai liepos 4 d. šv. Jur-

enas į valome laikyti fe, 
itelis ----

man-1 teisių. Visi 
, ku- gias teises ir^ 
ios 4 j privalo naudofe

dalį’ valdžios if 6 katalikišk1^ draugijų vei’ 
teisinpa dieni*®as’ artimas „Amerikos” 

jas.

, linkime jiems labai 
ug gražių bendro gyveni- 
> metelių. Jų kelius tegu 
Ii laimė, džiaugsmas, Die- 
: palaima.

Indijoje išleistas įstaty
mas, pagal kurį kiekvienas 
vyras turės priverstinai 
nauti kariuomenėje.

New Yorko valstybės 
publikonai delegatai, dalyva
vę respublikonų konvencijoj,

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

atsilankiusi į 
administraciją, 
už laimėjimii

Manhattan Liquor Store

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius Ir 

Balsamuotojas
NOTARY

AUKA „AMERIKAI”

htruoju kalbėtoju buvo 
asiūnas, kuris išgarbino 

sužinojau, kad f etU Rusiją ir naująją

Lietuviams moksleiviams 
naikinti teisej'felpti „Motinėlės” draugijos 
žmonių. Išm jntro valdyba praeitą sa-

virs visų grę. 
alies Į Pripažindami

loku-
irijoj I teises, pavojuj aitę turėjo posėdį pas ižd. 
ilties žmonių teises, i |u. N. Pakalnį ir aptarė 
augi- ’ ’ ’ ' ‘
filo-

atin- džią, nepamilt MOTINĖLES” VALDYBOS
----- POSĖDIS
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VIETOS ŽINIOS t

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

vo vedybinio gyvenimo 25 
etų sukaktį. Pamaldose da
tavo jų dukrelė Petronėlė, 
,ug artimųjų, draugų, pa- 

dauja’ nuoht* famų- . A; sPaičys yra uo"

tik išl^03 durys i mokyklas, 
a gi Paleckis, Pakarklis

5Liepos-July m. i
jepos-JuIy m. 5 d., 1940 m.

kad laisvė raugijos svarbius reikalus, 
dama, mes ją tu ietims draugijos susirinki- 

į kal-lnyti. Nei įas įvyks tuo pat laiku, kai 
įauja negali džiaugtis 1S Kuni^l Vienybės seimas, 
mė. laisve, jeigu ta, ?sėdy j e dalyvavo vysk. P. 
lekia-|reigų ir atsaį Qčys’ kun- dr- J- B- Kon- 
oloni- ' “ ’ 'T
įdžio 
.i nei 
skyri- 
zisoki 
l pri- 
armi- 
ik ta- 
ąstytii

Queens ir Manhattan tune
lis bus baigtas šį rudenį. Au
tomobilistai turės mokėti 25 
centus už važiavimą per tu
nelį.

suskilo į dvi pusi. Buvo ma
nyta, kad susitaikys, bet vė
liau pasirodė, kad nėra vil
ties juos suvesti vienybėn. 
Dalis delegatų buvo už 
Dewey, kita už Willkie į 
J.A.V. prezidentus.biednuomenės žmonės, kaip 

gi jie išėjo mokslus? Lietu
voje prie visų vyriausybių 
labai stambus nuošimtis 
moksleivių buvo atleidžiami 
nuo mokslo mokesčio, net 
knygos duodamos dykai. Už 
vieną pasisakymą Gasiūnui 
reik atiduoti kreditą. Jis sa
kė: „Nieko nematau blogo, 
jei Sovietų Rusijos komisa
rai duoda patarimus Lietu
vos dabartinei vyriausybei, 
nes tie patarimai atrodo ge
ri.” Dėkui—ir tamsuoliams 
pašalintas neaiškumas, kas 
Lietuvą valdo, nes komunis
tų spauda rėkia, kad į Lietu
vos politinį gyvenimą „gero
ji” Maskva nesikiša, o da
bar jau ir vienas jų vadų tą 
kišimąsi pripažįsta. Gerai, 
ponai, kad nusiimate kaukes.

Kalbėdamas apie apie 
Raudonąją Armiją ją labai 
išgyrė ir sakė, kad ji sumuš 
Hitlerį jo paties žemėj. Bet 
užmiršo pakomentuoti Raud. 
Armijos karą su Suomija, 
gal ir jam būtų pasirodę, 
kad netaip jau galinga toji 
armija.

Trečias kalbėtojas buvo iš 
Lietuvos atvažiavęs kažkoks 
Rubin. Matusevičius (iš pa
vardės sunku spręsti, kokios 
tautybės yra, bet kalba ir 
akcentas aiškiai išduoda jį 
esant žydu). Lietuviškiems 
komunaciams, tur būt, jau 
trūksta lietuvių. Matusevi
čius lygino buvusią vyriau
sybę su dabartine. Skučas 
jam pabaisa, budelis, suėmi- 
nėjęs politinius nusikaltėlius, 
žandaras, kuris visus plakė. 
Reikėjo pridėti, kad dar šau
dė žmones, kaip Stalinas sa
vo draugus Tuchačevskį. 
Putną, Jegodą ir kitus, tai 
Skučo paveikslas būtų bu
vęs aiškesnis. Bet kalbėto
jas tai praleido, matvt, kad 
netaip jau didelis budelis bu
vo, jei nieko nešaudė ir ne
plovė, o gal tuos ,.nuopelnus” 
užmiršo? Povilaitis susek
davęs kiekvieną komunistini 
susirinkimą, baisus kiekvie
nam nusikaltėliui, todėl bai
sus ir komunistams. Apie 
Raštikį pasakė, jog jis buvęs 
„ekskomunikuotas”, kad ru
sams lojalus buvęs bet nu
tylėjo, kad Sovietai ne
priėmė jo kandidatūros min. 
pirmininko vietai. Naująją 
vyriausybę blankiai apibudi
no, nors sakėsi, kad tik jis 
vienas apie ją žinąs. Palec
kis esąs geras žmogus, pui
kus žurnalistas, tik pigius 
žurnalus leidęs. Jį pažinęs 
iš laisvamanių kuopos. Apie 
Mickevičių bepasakė, jog iki 
1926 m. buvo tautininku, bet 
išstojo, nes jam Smetona ne
patikęs. Jo raštai buvę var
žomi. jo surinktos patarlės 
sunaikintos. Kiek žinoma. 
Mickevičiaus raštai niekuo
met nebuvo varžomi, o pa-j 
taries taip pat išleistos, bet 
neplatintos todėl, kad ėjo 
prieš dorą. Jei Matusevi
čius, kaip sakosi, buvo uni-

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor
Viena New Yorko kriaučių 

siuvykla gavo užsakymą pa
siūti 500,000 J.A.V. karei
viams drabužių.

j bet Bimbos smegenys aplais
tyti komunizmo nuodais ir 
nepajėgia to suprasti. Savo 
kalba baigė džiaugsmu, kad 
kunigams bus panaikintos 
algos ir jie turės eiti arti, 
pridėjo, kad naujoji vyriau
sybė sukiš į kalėjimus visus 
priešingus komunizmui. Tai 
Bimbos naujoji demokratiš
ka, laisva Lietuva, kurioj lie
tuviai sėdės kalėjime, o vi
sokie kitataučiai ir išsižadė
ję Lietuvos ir iš kalėjimų pa
leisti priešvalstybiniai gaiva
lai valdys Lietuvą.

Aukų surinkta 81 dol.; 
kam jos bus skiriamos, nepa
aiškino. Lietuvos darbinin
kams dabar bus „rojus” tad, 
aukos, rodos, nebūtų reika
lingos.

NOTICE is hereby Rtven that License No. 
GB 17304 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 R’BNER 
d-b-a 3rd Ave. Liquor Store

5407 3rd Ave., Brooklyn,

Kazys Baltrušaitis, Ap
reiškimo par. draugijų 
veikėjas, artimas „Ame
rikos” bičiulis, New Yor
ko Apylinkės Lietuvių 
Dienos komiteto pirmi
ninkas.

„Darbo žmonių naudai”, 
išleistas komunistų „rojaus” 
manifestas, kuriame įsako
ma visiems darbininkams 
dirbti ne 6 dienas savaitėje, 
bet 7 dienas ir ne 8 vai. į 
dieną, bet 12 vai. Mat, Sta
linui reikia daugiau kulkų 
pagaminti. Ir vis tie kapita
listai kaltinami!

Kun. Jonas Kartavičius, 
Maspetho par. vikaras, 
liepos 4 d. 10 vai. rytą 
atlaikęs Maspetho par. 
bažnyčioje i š k i 1 mingas 
mišias, kuriomis pradėta 
New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena.

rias laisvė m^
Kiekvienoj f -benesis, Kun. j. 

teisingai ir iįįi kun- J- Aleksiunas. 
suoti; svarsta; -----------------------
simus, remtitį SPAIČIŲ SUKAKTIS 
tus, kurie laifcj ----------
rovę virš parfe 
asmeniškų mį )aičiai liePos 4 d- šv- Jur" 
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ti visiems kij 
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teisingą dienoj; J : 
ginklais jeigu 
mūsų paveldėjo Sveikindami Sukaktuvinin- 

Kiekvienouqt s’ 1’~1 
ga, kuris mano 
šioj šaly nnolu 
čiu kaip tik p 
kad jis netik 
Amerikos 
svėmis, bet iį 
ginti, išvystyti | 
šalies gerovę.

Minėdami 
nepriklausom^ 
truputį parnasu V U* • ’ K U1CLU.VCL. ZJ111VJ1JL1LI O U.OXA ill"
ra 2^1^1375, daugiausia (kad ko- 

■ istai nesakytų, kad ma
ni) galima prileisti iki 4 
tų. Lauktas džiugesys po 
ių garsinimu rezultatų 
avė, kalbėtojai nepajėgė 
eiti entuziazmo, nors ir 
i stengėsi, kartais pakil- 

o juokas, tik neaišku iš 
ublika juokėsi, ar iš kal- 
jų pozos, ar iš jų kvailų 
mentų.

irmuoju kalbėjo Vyt. 
lackas, kuris savo kalbo- 
nelietė Lietuvos, 
tautinę padėtį ir karo 
žastis. Toji „padėtis” 
sunkiai įkandama. Jis 
erkė Angliją ir Prancū-

Dekla- 
asia į- 
stituci- 
liuje ir 
ištuose, 
rbuose. 
p ir ši
ls daly- 
usomy- 
ė visus 
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taip ir 
ūpi de- 
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šios ša
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ces šios 
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atsto- 
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irželio 26 d. įvyko komu- 
tų prakalbos, kuriose no- 

pasidžiaugti „išlaisvin- 
I Lietuva. Žmonių susirin-

ŽIAUGĖSI LIETUVOS
NELAISVE

GEN.KONS®

Dienraštis 
birželio- 
patalpino laish 
Jono Grigolaieiū. 
to laiško pri 
golaičio pastabi 
asmenį gali 
vos Generalinis 
3udrys. Šiuo

1. Paprastai 
remiasi kitu 
piasi i šį pasta 
jerspėja. Tais 
aitis nei vier^ kaip išauginusias Hitle- 

padarė.
2. Užsienių 

terijos „Žinyne"(u, išdavė tas dvi valsty- 
trauktos visu Išliejo tulžį Jungtinių 
jos ir prie josfstyhių adresu, kam per- 
Telegr. Agent: ojama visokie svetimi 
tarnautojų pan|ntai.
pavardės nėn

3. Iš buv.

et nutylėjo, kad Stalinas, 
rydamas sutartį su Hit-

kuri laiką tdįfUv°s „vyriausybę’’. Kal
tą Klaipėdoje.
kai tokio asm-K^ j- 

 

nu, niekuomet f1 J 4- 
laiškų nesu 
kad nežin 
zistenciją, nes 
šęs. Gi apie) 
laišką, tilpusi 
žinojau _ 
numerio.

Reiskn

Į pabrėžė, kad „naujoji 
sausybė atsteigė demo- 

Ar G. skaito de- 
ratišku vyriausybės su- 

u tai, kad Sovietų ko
ras Dekanozovas tokios 

alavo? Kažką svaisčiojo, 
biednuomenei buvo už-

TRU-EMBER COAL COMPANY
i ^LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Bro<
Telefonas: EVJrgreen 7-1661
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i, šian-
I ekono- B. J. 4
itipriau-
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o idealų BALZAI
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5S. Laisniu^j
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Jei žmonija^ 
davo, tai tH 
rasdavo žmoEŠ 
jo drąsos neo 
rė visi. -H

Brooklyn, N. Y<

versitete, tai bibliotekoj ga
lėjo Mickevičiaus suredaguo
tas patarles pasiskaityti. 
Apie dabartinį teisingumo 
ministerį pasakė, jog už sim
patijas Rusijai buvo pašalin
tas iš teisėjų tarpo. Matu
sevičius net nežino, kad Pa- 
karklis niekada nebuvo tei
sėju, bet prokuroro padėjėju 
ir iš tos vietos nebuvo pa
šalintas. Apie Kogano „nuo
pelnus” tepasakė tik jog bu
vęs geras džiovos daktaras, 
o kiek už vizitą imdavęs, nu
tylėjo. Kad nieko šis iš Lie
tuvos atvažiavęs nelietuvis 
nežino, pasirodė iš to, kad 
buvusį prezidentą dr. Grinių 
pakrikštijo Jonu, kada jo 
vardas Kazys. Be to, pridė
jo, kad Grinius buvo nuvers
tas per savo vardines, bet 
Jono vardinės birželio 24 d., 
o Kazio kovo 4 d., gi dr. Ka
zys Grinius pasitraukė po 
gruodžio 17 d. įvykio.

Paskutiniu kalbėjo Bimba, 
kuris savo 45 minučių kalbo
je bandė atsakyti į įvykusias 
prakalbas Maspethe. Tempė 
ant savo kurpaliaus ten kal
bėjusių argumentus, bet at
sakymas nepavyko. Daugiau
siai kibo į žodžius. Apkalti-; 
no Stilsoną keiksmais, o pats 
visokius keiksmažodžius var
tojo. Aklai patvirtino Sovie
tų kaltinimus Lietuvai. Jis 
nasakė, jog pritariąs Lietu
vos susovietinimui ir jei tai 
įvyks, jis prieš Staliną nu
siims kepurę (lyg iki šiol su 
kepure prieš jį stovėjo). Pa
skaitęs kažkokį laišką, ku
riame vienas Lietuvos lietu
vis skundžiasi dėl Lietuvos 
padėties ir tikisi, kad Lietu
va po visų įvykių susilauks 
šviesesnio rytojaus, Bimba į 
tai atsakė: „Lietuva laukė, 
kas Hėsis pasaulyje, tad su
laukė ir nusisuko sprandą”. 
Ar tai žodžiai patrijoto, ku
ris trokšta Tėvynei gero? 
Tai pardaviko žodžiai. Bim
ba už Maskvos nusišypsoji
mą pardavė sąžinę ir pradė
jo prekiauti Lietuva. Klingą 
ir Jurgėla tesugebėjo iškeik
ti. apžmeižti ir įvairiai iš
vadinti. I „Amerikos” red. 
oasakymą Maspethe, kad ka
talikai nepripažins naujos 
vyriausvbės, atsakė klausi
mu: ..Ar Paleckis prašė ir 
orašvs? Paleckis nepaisys 
katalikų”. Kokiai gi daliai 
Lietuvos naujoji vyriausybė 
tstovaus? Lietuvoje yra 

apie 83 nuoš. gyventojų ka 
Laliku, o jų pripažinimas ne
reikalingas . . . Menka val
džia. kuri remsis žydais ir 
’ri'omis mažumomis. Toliau 
kalbėdamas išsitarė, jog Ru
sios komisarai kišasi į Lie 
luvos valdymą, bet „nuzala- 
umo”. kad tai ne „griekas” 
nes komunistai esą interna- 
rionrlis'ai, t? i vieni kitiems 
^elbsti. Jei taip, tai ko Bim
ba dar dainuoja apie demo- 
^ratjia, laisva Lietuvą, jos 
nepriklausomvbę? Visiems 
aišku, jei kas nors svetimas 
uišasi i valstybės vidaus san-1 
tvarką, toji valstybė jau nu
stoja savo nepriklausomumo,

Kaip matyti iš plataus 
pranešimo apie Lietuvių Die
nos rėmėjus, labai gražus 
skaičius „Amerikos” skaity
tojų - bičiulių pagelbėjo, kad 
Lietuvių Diena liepos 4 d. 
puikiai pasisektų. Čia dar 
ne visi rėmėjai paskelbti, nes 
laikraštis spausdintas prieš 
liepos 4 d.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems parėmusiems. Tiks
lesnį sąrašą galėsime pra
nešti ateinančią savaitę, kai 
paskelbsime ir laimėtojus. 
Jūsų malonaus pritarimo 
niekada neužmiršime.

Liepos 1 d. iš Anglijos at
vyko olandų laivas Volen- 
dam, kuris vyksta į Austra
liją, Naująją Zelandiją ir ki
tas vietas. Laivas atgabeno 
223 keleivius, kurių tarpe ir 
viena lietuvė, Ona Usonienė. 
Pranešama, kad ji, aplankiu
si Brooklyne savo dukterį, 
balandžio mėnesį išvyko iš

New Yorko Volendam laivu, 
bet anglų pareigūnai jai ne
leido išlipti Anglijos uostuo
se. Ji pati spaudos atsto
vams pareiškė, kad anglai ją 
palaikę šnipe. Dabar Uso
nienė laikinai patalpinta El
lis saloje, kur bus sprendžia- dyn®s ir

__   . • TZ"i rxlx 1 n

Miami, Fla., policija netu
ri nei vieno ramaus popie
čio. Štai, vieną dieną inspek
torius Nelson nuvirto iš sė- 

■ sumušė akinius. 
Kiek vėliau užsidegė prie na
mo krūmai ir beveik visa 
policija buvo sušaukta gesin
ti.

Nuoširdi „Amerikos” skai
tytoja Em. Kurauskienė, gyv. 
Brooklyne, 
„Amerikos’ 
užsimokėjo
knygutę. Išreiškė džiaugs
mą, kad jai labai patinka sa
vaitraštis „Amerika”, tuo 
pačiu paaukojo $1.00 „Ame
rikos” leidimo reikalams. Už 
auką tariame širdingą ačiū.

Brooklyno policija ir aps
krities prokuroras O’Dwyer 
pradėjo valyti Prospect par
ką nuo visokių vagilių, ku
rie, ypač sekmadieniais, pra
dėjo kraustyti parko lanky
tojų kišenes.

Lėktuvų modelių vaikams 
iki 18 metų amžiaus kontes- 
tas įvyks liepos 13 d., Cun
ningham Park, Queens apsk. 
Kurie norės konteste daly
vauti, turi iki liepos 12 d. 
pranešti J. J. Mallen, Queens 
apskrities direktoriui.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius amen 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEEDAT 

Savininku

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

HAVEMEYER 0-O259
RALPH KRIJČH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N. Y.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS! Brooklyno Graboriai

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

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Lie. No. L886

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Dnodu automobilius Tertnvtmi, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

337 Union Av.,
Namas tas pats, 
tvarkymu pamainytas
buvusio 107 Union Avenue.

B’klyn, N.Y.
tik miesto pa- 

numerla

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYNE

I
TOTOTOIOIOTOTOIOTCTOTO  ?1 LOlQlOlOlQlOlOlO

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
VERONICA R. VALANTIEJUS

54-41—72nd Stret,

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.



AMERIKA
t

VYSKUPAS BŪČYS 
PASILIKO

J. E. vyskupas Petras Bū
dys, tėvų marijonų genero
las, dėl susdėjusių aplinky
bių neišvyko į Romą ir pasi
liko Amerikoje. Kada jis 
vyks j Romą, dabar nežino
ma. Šiuo metu vyskupas Bū
dys lankysis lietuvių įvairio
se kolonijose, nes turi daug 
pakvietimų. Visur jis lau
kiamas svečias.

LANKĖSI

Šiomis dienomis „Ameri
kos” redakcijoje lankėsi kun. 
dr. Alfonsas Jagminas, tėvų 
marijonų seminarijos rekto
rius. Jis viešėjo kiek laiko 
pas savo tėvelius Brooklyne, 
atvykęs trumpam laikui 
atostogų.

Liepos 1 d. įstaigoje lankė
si senas „Amerikos” skaity
tojas Pranas Svetikas, Ro- 
chesterio draugijų veikėjas. 
Jis šią savaitę drauge su ro- 
chesteriečiu M. Senkum vieši 
Brooklyne ir apsistoję pas 
„Amerikos” bičiulius Zau- 
kus.

M. Skrodenis, Brooklyn, N. Y.
M. Ashmont, Linden, N. J.
M. Simonaitienė, Brooklyn, N. Y.
A. Kurauskienė, Brooklyn, N. Y.
A. Drungis, Brooklyn, N. Y.
P. Radvinsky, New York, N. Y.
Ch. Poderis, Brooklyn, N. Y.
J. Lukša, New Haven, Conn.
A. Kadišius, Brooklyn, N. Y.
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn.
A. Pranis, E. Orange, N. J.
V. Rutkauskas, Philadelphia, Pa.
J. Dauksis, Port Washington, L. I.
A. Lusas, Waterbury, Conn.
M. Tacionis, Paterson, N. J.
M. Janušonienė, Brooklyn, N. Y.
J. Nickrocz, Waterbury, Conn.
U. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y.
A. Rabikauskas, Maspeth, N. Y.
Ch. Kuzmickas, Brooklyn, N. Y.
T. Sarapas, Brooklyn, N. Y.

Overzotas, Belaire, L. I.
Balsis, Brooklyn, N. Y.
Sijevičienė, Brooklyn, N. Y.
Petrulionis, Brooklyn, N. Y.
Žemaitis, Brooklyn, N. Y.

M. Zujus, Wilkes-Barre, Pa.
F. A. Zaleskas, So. Boston, Mass.
K. Pranulis, Waterbury, Conn.
J. Navitsky, Fairfield, Conn.
B. Sabeckienė, Linden, N. J.
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.
P. Žukas, Long Island, N. Y.
V. Černiauskas, Lawrence, Mass.
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.
S. Zurlis, Linden, N. J.
A. Žukauskas, Detroit, Mich.
A. Yaskus, Wilkes Barre, Pa.
J. Digrys, Great Neck, N. Y.
P. Palevičiūtė, New York, N. Y.
A. Paleckis, Pittsburgh, Pa.
J. Cross, Nashua, N. H.
A. J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.
V. J. Kudirka, Norwood, Mass.
J. Raugalis, Waterbury, Conn.
P. Juška, Chicago, Ill.
C. Balkus, Omaha, Neb.

Masaitis, Brooklyn, N. Y.
Serbentą, Brooklyn, N. Y.
Žalinskienė, Brooklyn, N. Y.
Adomaitienė, Brooklyn, N. Y.

J. Gedrim, Brooklyn, N. Y.
S. Pocius, Brooklyn, N. Y.
J. Butkus, Brooklyn, N. Y.
J. Markūnas, Brooklyn, N. Y.
E. Klumbienė, Brooklyn, N. Y.
Pr. šertvietis, Brooklyn, N. Y.
V. Valentienė, Brooklyn, N. Y.
E. Vaicekauskienė, Woodhaven, L. I.
V. Kens, Mrs., Great Neck, N. Y.
J. Žemaitienė, Waterbury, Conn.
P. Mažeika, White Plains, N. Y.
O. Žičkienė, Ozone Park, N. Y.
J. Žilis, Kearny, N. J.
A. Simulinas, New York City
J. B. Sečkus, Philadelphia, Pa.
T. Balčiūnaitė, Newark, N. J.
K. Tupikas, Bridgeport, Conn.
A. Maskolaitis, Brooklyn, N. Y.
El. Smetonienė, Woodhaven, N. Y.
M. Rubliauskienė, Brooklyn, N. Y.
M. Skabeikienė, Brooklyn, N. Y.
S. Dautartas, Bronx, N. Y.
G. Katiles, Brooklyn, N. Y.
S. Griganavičius, So. Boston, Mass.

(Bus daugiau)
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į prie Nežinomo 
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Kavai vyriausy- . 
L pasakė Vincas Jos kon 
Es. Jis pa-1 tuvos z 
Lgito kapo, ku- 
įdijamums vi
lu už Lietuvos 
kę, mes duoda- 
Į kad rūpinsimės 
L tai, už ką šis 
h ir paaukojo 
L Už tuos idea- j 
L žuvo pirmie- 
U Lietuvą, lai- j 
klausomą, mes 
baudai dirbsi-

Kaun

Brooklyno Apreiškimo parapijos mokyklos benas, gražiai pasirodęs New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos iškil
mėse. Benui dabar vadovauja kun. A. Petrauskas.

IŠVYKO PAILSĖTI LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

LANKĖSI PITTSBURGHE

F.

Dievo

NUOŠIRDI PADĖKA NAUJAME DARBE
MASPETHO ŽINIOS

11
mišių.

SUSIRINKIMAS

Praeitą savaitę Junior

APREIŠKIMO CHORO 
PASILINKSMINIMAS

PUIKUS ŠV. JURGIO 
DR-JOS PIKNIKAS

Jamaica 
Millburn 
Bellmore 
Beach ir

nariai 
daly-

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra komunija bus 
šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu. Visos narės prašomos 
nesivėluoti — dalyvauti.

Šiandien Šv. Valanda Švč. 
Jėzaus Širdies pamaldos į- 
vyks 7:30 vai. vak. Po pa
laiminimo bus Šv. Kryžiaus 
relikvijų adoracija.

S^JUNGIEČIŲ AUKOS 
NAUJU PATALPŲ 

FONDUI

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Alfonsas, išbuvęs 2 
laivyno mokykloje 
Island, grįžo pas to
kelių dienu poilsio, 
išvyks šešeriems me-

Liepos ir rugpiūčio mėn. 
sekmadieniais mūsų bažny
čioje mišparų nebus. Palai
minimas bus tuoj aus po 
vai.

v- Parapijos karnavalas ruo
šiamas liepos 20-29 d.d. Pa- 
r^njiiečiai jau stropiai šiai 
didžiulei pramogai rengiasi 
ir tikis labai gerų davinių.

V AXb .eU-*069 IJ U

RtPUBLK
CALIFORNIA

FORT

P. Svetiko žmona ir sūnus 
šiuo metu yra Lietuvoje, kur 
jie gyvena nuo 1935 metų. 
Tais metais Svetikas išsiun
tė savo sūnų mokytis į Lie
tuvos Prekybos institutą, ku
ri jis baigė ir dabar dirbo 
Fordo bendrovės atstovybė
je.

Svečiai rochesteriečiai at
silankė ir New Yorko apylin
kės Lietuvių Dienoje.

Kun. J. Balkūnas liepos 4 
d. praleido Pittsburghe, kur 
jis buvo pakviestas į seselių 
nranciškiečių naujų akade
mijos rūmų kertinio akmens 
šventinimo iškilmes. Per iš
kilmes kun. J. Balkūnas pa
sakė pamokslą.

Praeito penktadienio va
karą įvvko Apreiškimo par. 
choro draugiškas pasilinks
minimas. Susirinko beveik 
visi choro nariai ir linksmai 
besišnekučiuodami praleido 
vakarą, šokių mėgėjai sma
giai pasišoko prie naujai į- 
taisytų garsiakalbių.

Buvo atsilankę kun. kleb. 
N. Pakalnis ir kun. A. Pet
rauskas. Už šį malonų drau
gišką pasilinksminimą choro 
nariai dėkingi klebonui, ku
ris, už nuolatinį gražų giedo
jimą bažnyčioje apdovanojo 
chorą pinigine dovanėle, už 
ką ir suruošta ši pramogėlė.

J.

Parapijos naujos kleboni
jos statybos vieta—žemė bus 
pašventinta šį sekmadienį, 
liepos 7 d., tuoj po sumos. 
Parapijiečiai kviečiami gau
siai dalyvauti.

High School baigė lietuviai 
Joan Brady, Lorrain Budris, 
Ada Galčius, Stela Rama
nauskas, Daniel Dičkius.

Birželio 28 Public School 
72 Queens baigė: Edward 
Kučinskas, Francis Martike- 
vičius, Francis Urban, Eleo- 
nor Barton.

Visiems linkime išaugti 
gerais lietuviais ir pasiekti 
mokslo viršūnes.

Birželio 30 d. Altoriaus 
draugijos ruoštas autobusais 
išvažiavimas į Fort Salonga 
gražiai pavyko. Žmonių bu
vo apie 200. Buvo graži nuo
taika. Šimtametės pušys ir 
dažnas lietus sveikino atvy
kusius svečius. Buvo paruoš
ta graži pintinė su trimis 
laimėjimais, kuriuos laimėjo 
Mockevičienė iš Ridgewood, 
K. Valaitis ir O. Ručinskie
nė iš Maspetho. Visos dova
nos buvo suaukotos narių, 
todėl padaryta gražaus pel
no, kuris paaukotas naujos 
klebonijos statybai. Už au
kas, pasidarbavimą ir už at
silankymą draugija dėkoja.

Birželio 29 d. Bagočiūnų 
sūnus 
mėn. 
Rhode 
vėlius 
Dabar 
tams i laivyną. Linkime jau
nuoliui laimingai plaukioti 
po platųjį vandenyną. O. P.

Moterų Sąjungos 29 (Ap
reiškimo par.) ir 35 (šv. Jur
gio par.) kuopos praeitą mė
nesį turėjo surengusios savo 
pramogas „Amerikos Nau
jų Patalpų Fondui. Abi pra
mogos gražiai pasisekė ir 
abi kuopos iteikė po 22 dol. 
patalpų fondui.

Sąjungiečiu kuopoms reiš
kiame nuoširdžią padėką, 
turėdami šviesią vilti, kad jų 
pavyzdžiu paseks ir kitos 
draugijos.

XAVERAS STRUMSKIS
STAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAVA

Ona Stagniūnienė, katali
kiškų organizacijų veikėja, 
„Amerikos” labai artima bi
čiulė, šios savaitės pradžioje 
išvyko į Albany apylinkes, 
kur ji pasiryžusi ilgesnį lai
ką pailsėti. Neseniai p. Stag
niūnienė pasveiko iš ilgos li
gos ir dabar tikisi visiškai 
sustiprėti, ko mes iš širdies 
linkime. Drauge su ja yra 
išvykusios dvi dukterys.

Užėjus vasaros laikui mū
sų parapijoje viskas aprimo. 
Parengimų - išvažiavimų, nei 
senesnųjų, nei jaunimo drau
gijų, negirdėti. O gal kas 
rengiama? Reikėtų koks 
nors didesnis išvažiavimas 
surengti parapijos naudai.

LRKSA 134 kuopos mėn. 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, tuojaus po sumos, pa
rapijos salėje. Visi 
kviečiami skaitlingai 
vauti.

Amžinoji novena
Motinos Stebuklingo Medali- 
ko garbei įvyksta kiekvieną 
pirmadienį 7:30 vai. vakare 
lietuvių kalba, o 8:15 vai. 
vak. anglų kalba.

Angelų Karalienės parapi
jos Amžinojo Rožančiaus 
dr-jos svarbus ir trumpas 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, liepos 7 d., tuojau po 
9 vai. mišių. Visos narės 
kviečiamos skaitlingai atsi
lankyti, bus svarstomi svar
būs reikalai. Valdyba.

Praeitą šeštadienį, birželio 
29 d., įvyko šv. Jurgio drau
gijos piknikas Dexter parke.

Oras buvo nelabai geras; 
iš ryto lijo, po pietų buvo 
pusiau apsiniaukę, vakare 
pakilo didelis vakarų žiemių 
šaltas vėjas.

Nuoširdžiai dėkojame sekantiems „Amerikos” skaity
tojams ir rėmėjams, atsilyginusiems už laimėjimų knygu
tes, kurios sunaudotos Lietuvių Dieną, liepos 4 d.:

Kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y.
J. Paulauskienė, Maspeth, N. Y.
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.
M. Juozapaitytė, Brooklyn, N. Y.
K. Zaukus, Brooklyn, N. Y.
O. Stagniūnai, Brooklyn, N. Y.
S. Valatka, Elizabeth, N. J.
A. Jankus, Brooklyn, N. Y.
O. Paškevičienė, Brooklyn, N. Y.
V. Vaznis, New Britain, Conn.
B. Martick, So. Boston, Mass.
A. Urbelis, Brooklyn, N. Y.
M. Zdanevick, Brooklyn, N. Y.
U. Varneckienė, Brooklyn, N. Y.
D. Užusienis, Ozone Park, N. Y.
J. Lesunaitis, Waterbury, Conn.
A. Mačiulaitis, Bayonne, N. J.
A. Lubinskas, Brooklyn, N. Y.
K. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.

Gajauskas, Astoria, L. I.
M. Tribulauskas, N. Abington, Mass.
N. šaulinskas, Amsterdam, N. Y.
J. Dailydėnas, Brooklyn, N. Y.
J. Venslauskas, New York, N. Y.
J. Vaiciekauskas, Brooklyn, N. Y.
S. Breivienė, Bridgeport, Conn.
E. Burba, Philadelphia, Pa.

Iš pradžių žmonės rinkos 
pamažu, bet vakare atvyko 
labai daug žmonių, ypatingai 
jaunimo. Visi linksminos 
prie geros muzikos.

Nuotaika publikos labai 
gera, nebuvo jokių kiviršų.

P. Vaitukaitis.

Pranas ir Juozefina Gra
žiai ir Leonas ir Marijona 
Bukauskai labai nuoširdžiai 
dėkoja kleb. kun. N. Pakal
niui, kunigams Kruzui ir Pe
trauskui už suteiktą nepa
prastai gražų patarnavimą, 
atidengiant naują paminklą- 
kryžių šv. Marijos kapinėse, 
Flushinge birželio 8 d.

Apreiškimo bažnyčioje už 
Gražių ir Bukauskų šeimų 
artimųjų vėles gedulingas 
mišias atlaikė kun. N. Pakal
nis, kuriam patarnavo kuni
gai Petrauskas ir Kruzas. 
Mišių metu giedojo vargoni
ninkai Jankus, Dulkė ir Sa- 
kodolskis. Kapinėse kryžių 
pašventino pats klebonas. Po 
bažnytinių apeigų šalinskų 
(Shalins) įstaigoje įvyko 
pietūs, kuriuose dalyvavo 
apie 80 svečių. Šeimininkė
mis buvo Karušaitienė, Ka- 
siulaitienė ir Grybauskienė; 
prie stalu patarnavo Petrai
tytė ir Šalinskaitė. Svečių 
tarpe buvo iš Mt. Carmel at
vykę Rimokaičiai su šeima. 
Pietūs praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje.

Gražiai ir. Bukauskai, la
bai nuošir dužiai dėkoja vi-
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Lįiama vyriau- 
j kovoti už ne- 

I Lietuvą, bet 
.• pažadai išny- 

pienį komisa
rė leidžia Lietu- 
Ldidžiau s i ą 
koštą komediją, 
kai sulikviduos 
hitus lietuvius, 
p parašyti Lie- 
kdekretą.

K.

B.

siems prisidėjusiems, kad jų 
mirusių narių pagerbimas ir 
atminimas gražiausiai pasi
sektų, o labiausiai kunigams, 
vargonininkams, š e i m inin- 
kėms, patarnautojoms ir ma
loniesiems Šulinskams, kurie 
leido pasinaudoti jų sale.

Vladas Mučinskas, iki da
bartinio karo pradžios dir
bęs švedų laivų bendrovėje, 
kur ėjo lietuvių skyriaus ve
dėjo pareigas, šiomis dieno
mis pradėjo dirbti Electro
lux Corp., 136-56 Roosevelt 
Ave., Flushing, N. Y.; įstai
gos telefonas—FLushing 9- 
0116.

Electrolux aparatas gerai 
išvalo grindis, karpetus, kė
dės ir šiaip yra labai prak
tiškas. V. Mučinskas pasi
rengęs geriausiai patarnauti. 
Galima kreiptis į jo butą: 
105 Etna St., Brooklyn; jo 
telefonas—APplegate 6-7717. 
Šis aparatas bus parodytas 
dykai kiekvieno bute, kas tik 
pageidaus. Suteikiamas iš- 
gazavimas (dykai), apsauga 
nuo kandžių ir įvairių vabz
džių. Pasinaudokite proga.

Nassau apskrities, (L. I.) 
pajūriais vanduo surastas 
švarus ir tinkamas maudy
tis. Netinkamos vietos mau- 
rymuisi yra šios : 
Bay, Mott Basin, 
Creek, Baldwin, 
Creek ties Wicks 
Walls Pond.

iras iš Lietuvos 
j is birželio 27 
f ) oro paštu, 
liet labai reikš- 
1 ištrauka iš jo: 
Iženas pergyve- 
I Lietuvą dulkėse 

|s Rusijos atė
jai azijatai, 
pkų veidų ne- 
p į juos žiūrė- 
Įižia tik keikia- 
j* „kultūros”, 
Ii daug šnekė- 
taomas. Jau- 
fcasi. Vyres- 
T-i? lūpas. Jau- 

Jiota, kodėl jie 
l:!i Tėvynės lai- 
Ibuvo pasiruo- 
l'De vergauti, 
laite, kad Lie- 
renė, laisvoje 
Mėta, neturė
jo savo žodžio”, 
•suprasti, kaip 
tusia Lietuvos 
jiuri gimė lais
tyta laisvei. ' 
F ją užpuolė, 
Išgyventi di- 
|jmy dienas. Ji 
j ateityje kurs 
Ai

eitos sa 
kad lie] 
mas „L 
mas”, 
darė ri: 
rios par 
kad vis 
taip pra 
tų valdi 
tija tuo. 
tį „Ties 

I litinę pi 
kiai pai 
sąjungą 
Drauge 
jos vai 
pasirašė 
tuvių d 
stovai.

V 
Baske 

se” bus 
sąrašas, 
misarų 5 
žinoma, 
mo” atst 
kad jam 
čius ir k 

Liepos

valdžią 1 
ženklas.
blogesnio 
lietuvių 
ma taute 
vių išdav 
giamasi 
lietuvių 
ginančią 
savarank

Šiuo n 
simu neg 
jonės, r 
nuomonh 
ta ir mes 
ką, kas 
laisvinim

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6tb Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS:

Šventadieniais susitarus 
Tel Evergreen 8-9228

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROBIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Cboeolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIKN8 OorlaueiM pai
AI8KRYMA8 gaminta* namie 11 geriausio* įmetonoa ALUS U 

bravorų. Parengtiname priimami užaakymaL KBJHRUTI

JUOZAS GINKU8
495 Grand Street,

fi jaučia, kad 
Jto jie demo
in išnaudoja 
pvės laidoj i- 

Jateiti laikas, 
liauta iš jų 

|-jnių kiršini- 
ptuviai, par- 
| savo sąžinę, 
j Patirta, kad 
I Brooklyne iš 
f įstaigos jie 
f Rusijos vai
re norėdami 
f jie svetimy- 
F Jie dreba 
|^ą daryti, 

lisvas rankas

3&iai komu- 
jjūksta žmo- 
I Šiomis die
notas nese- 
Įatvykęs vie
la, kuris ko
ryje pripleš- 

wdapius apie 
pas laisvos 

shenę, šaulių 
T$ai „Lais- 
1 skaitytojai 
1 šio svetim- 

■ty nuodais.

Wti, kad ir 
pmienėje at- 
’las asmuo, 
|<ių atžvil- 
cios pažiū- 
kyrimas įt

Šią sa
kos uni 
aukštųjų 
rių ir pr 
kų pasis 

» karinės ] 
fesorių n 
tampa su 
propagan 
nereikia 
nereikia 
mosi j ėgi 
neva taik

Jokiu 1 
tarti va< 
tams, kai 
palieka p 
Jei valstj 
priklauso 
pinti, kat 
jai būtų 
ją ginti, 
būtinas ji 
rimą ją ti 
katingą, 
ką. Mes 
lietuvių ji 
na į karii

Komun 
bia, kad 
voje liaud 
kimus į s 
melas. L 
rėjo lais 
1920 mei 
Seimą ir 
Viename 
trys kom 
stovai, b( 
atimti, ka 
Lietuvos

Iki 1921 
vairiausiu 
grupės tu 
išstatyti i 
rašus ir 1 
Įėjo laisvi 
Šį sekmac 
nistų part 
ventojai i 
rinkimo. r. 
ve?
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