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Lengvi Užkandžiai, Kava, 
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Juozas Gįįj karas
495 Grand Street,

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

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

AngelŲ Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį 9 vai. mi
šių metu Amžinojo Rožan
čiaus dr-jos narės eis ben
drai prie Komunijos. Tuoj 
po mišių parapijos salėje 
bus trumpas susirinkimas. 
Bus aptariamas vėliavos 
šventinimo metinės sukak
ties minėjimas, Onų pager
bimas ir daugiau svarbių 
reikalų. Visos narės atsi
lankykite ir naujas nares 
atsiveskite. 0. S.
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DIDŽIULIS KATALIKŲ KONGRESAS
St. Paul. — Birželio 23 d. 

čia pradėtas Amerikos Tau
tinis Eucharistinis Kongre-

Eminencija kardinolas Dou
gherty. Dalyvauja per 20 
arkivyskupų, per 120 vys-

B end rad a r bi u 
Dėmesiui

Ryšium su Liepos Ketvir
tos švente, „Amerika” atei-

Stockholmas. — Čia gauti 
pranešimai iš Kauno ir Vil
niaus radijo stočių, kad bir
želio 22-23 d.d. visoje Lie
tuvoje gyventojai sukilo 
prieš savo pavergėjus bolše-

nus, atsargos karininkas, 
dar jaunas vyras. — Red.).

Kauno komendantas Bo
belis įsakė suregistruoti vi
sus turimus ginklus ir bol
ševikų pašalintiems pareigū-

nančią savaitę bus išliesta 
viena diena anksčiau. Visi 
bendradarbiai prašomi pasi
rūpinti savo raštus prisiųsti 
iki pirmadienio, birželio 30 
dieną.

Slovakija Paskelbė 
Karą

Berlynas. — Čia pranešta, 
kad vokiečių globojama Slo
vakija paskelbė karą Sovie
tų Rusijai.

Prezidento Tisso įsakymu, 
slovakų kariuomenė pradė
jusi žygius ir jau peržen
gusi Sovietų Rusijos valdo
mą pasienį.

Leningradas
Liepsnose

Stockholmas. — Čia birže
lio 25 d. gautas praneši
mas, kad Leningradas, So
vietų Rusijos antrasis mies
tas, paskendęs liepsnose. Jį 
bombardavo vokiečių lėktu
vai.

Pranešama, kad smarkiai 
degė ir Talinas, Estijos sos
tinė, kur aerodromus ir ki
tus bolševikų įsistiprinimus 
bombardavo vokiečių lėktu
vai.

Patys vokiečiai apie Le
ningrado bombardavimą nie
ko nesako. Jų vadovybė 
duoda labai trumpus pra
nešimus. Daugiausia skel
biama, kad pradėti žygiai 
visur sėkmingai atliekami, 
kad kai kuriose vietose su
tinkamas stiprus pasiprieši
nimas.

Rusų Lėktuvai 
Vokietijoje

vikus. Pirmiausia sukilo lie
tuviškos kariuomenės dali
niai, kurie buvo įjungti į 
Sovietų raudonąją armiją. 
Sukilėliams į talką stojo 
vietos gyventojai, kurie puo
lė pavergėjus tokiais gink
lais, kokiuos tik turėjo. Su
kilimo kautynėms vartoti 
net kirviai, dalgiai. Žmo
nės tiek buvo prikentę, kad 
jie nebesiskaitė nei su savo 
gyvybei pavojais, nei su pa
vojais artimiesiems.

N epriklausomybės 
paskelbimas

Į sukilėlių rankas labai 
greitai pateko Kauno radijo 
stotis, iš kurios pranešta, 
kad Lietuva pasiskelbia vėl 
laisva ir nepriklausoma val
stybe. Nepriklausomybės pa
skelbime visas kraštas kvie
čiamas nebeklausyti bolše
vikų įsakymų ir neleisti o- 
kupantams naikinti lietuvių 
nuosavybės. Visiems įsako
ma eiti savo pareigas. Ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybės priešakin, kaip 
pranešta, pakviestas pulki
ninkas Kazys Škirpa, o kraš
to apsaugos- minloteriu ge 
nerolas Stasys Raštikis. Nau
jos Lietuvos kariuomenės 
vyriausiu vadu yra genero
las Vladas Pundzevičius.

Bobelis — komendantas
Ta pati Kauno radijo sto

tis pranešė, kad Kauno ko
mendantu paskirtas pulk. 
Bobelis. Kol Škirpa atvyk
siąs iš Berlyno, kur jis ėjo 
Lietuvos pasiuntinio parei
gas ir buvo Lietuvos pilie
čių sąjungos rėmėjas, vy
riausybės priešaky esąs Pra
puolenis (Prapuolenio asmuo 
redakcijai nežinomas; gali 
tai būti buvęs Kybartų bur
mistras, gali būti ir jo sū-

nams sugrįžti į eitas parei
gas. Pranešta, kad Lietu
vos sukilėliams pavyko iš
gelbėti du gražiuosius Kau
no tiltus — Vytauto tiltą per 
Nemuną ir Petro Vileišio 
tiltą per Nerį, žaliasis til
tas, jungęs Kauną su Fre
da, prie pat geležinkelio sto
ties, bolševikų susprogdintas.

Birželio 24 d. lietuvis ra
dijo pranešėjas pristatė vo
kietį karininką, kurs prane
šė, kad į Kauną artėja vo
kiečių kariuomenė. Sukilė
lių vyriausybės atstovas 
kvietė lietuvius nuoširdžiai 
sutikti vokiečių kariuomenę, 
kuri padėjo Lietuvai nusi
kratyti raudonojo jungo.

Vilniaus užėmimas
Vilnių Lietuvos sukilėliai 

užėmė birželio 23 d., pirma
dienį. Visi gyventojai tuo
jau per Vilniaus radijo sto
tį pakviesti vyti bolševikus 
iš visur. Kauno radijo pra
nešimu, bolševikų kariuome
nė buvo didžiausioje pani
koje; pasitraukdami bolše
vikai naikinę dirbtuves, til
tus. Helsinkio radijo nu
girstu pranešima, Kauno gat
vėse lietuviams tekę grum
tis ir su žydais, kurie ap
šaudę lietuvius.

Kauno aerodromą vokiečių 
lėktuvai visiškai sunaikinę. 
Čia bolševikai turėję mil
žiniškus nuostuolius.

40,000 lietuvių išgabenta
Kauno radijo stotis pra

nešė ir labai liūdną žinią. 
Tvirtinama, kad per pasku
tines aštuonias dienas bolše
vikai išgabenę Rusijon apie 
40,000 lietuvių, kurie laiky
ti neištikimais bolševikams. 
Išgabentųjų skaičiuje 20,000 
surinkti Kaune.

sas, kurin iš visos Ameri
kos, Kanados ir Meksikos 
suplaukė per 200,000 kata
likų. Vietos ir artimų apy
linkių katalikų, dalyvaujan
čių kongrese, priskaitoma 
apie 300,000. Tad kongrese 
dalyvauja apie pusė milijo
no amerikiečių katalikų.

Labai iškilmingai pasitik
tas popiežiaus legatas Jo

kupų ir apie 4,000 kunigų.
Minnesotos gubernatorius 

Stassen paskelbė birželio 26 
d., ketvirtadienį, valstybine 
švente. Tai kongreso užbai
gos diena ir jos metu nu
matytos puošniausios iškil
mės. Vakare bus girdima 
popiežiaus Pijaus XII kal
ba per radiją.

Pulk Kazys Škirpa 
pirmasis Lietuvos ka
riuomenės savanoris-kū- 
rėjas, pavergtos Lietu
vos sukilėlių pakviestas 
Lietuvos ministeriu pir
mininku.

Maskva Daug 
Ką Slepia

Maskva. — Birželio 23 d. 
Maskvos radijas dideliu pa
sitenkinimu pranešė, kad An
glijos ministeris pirminin
kas Churchill prižadėjo An
glijos paramą Sovietų Ru
sijai kovoje prieš Vokietiją. 
Tačiau pranešime praleista 
viena stambi kalbos dalis, 
kurioje Churchill pasisakė 
buvęs ir esąs didžiausias 
komunizmo priešas.

Maskvos radijas taip pat 
pranešė, kad Amerikos vy
riausybė pasmerkė Vokieti
jos įsiveržimą Rusijon, bet 
ir vėl nutylėjo viena svar
bų pareiškimą, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių vy
riausybė nepritaria komuniz
mui, lygiai kaip ir nacizmui, 
kurie neleidžia ir nepripa
žįsta sąžinės laisvės.

PREZIDENTAS UŽ PARAMĄ RUSIJAI
milijonų dolerių, šis fon 
das buvo užšaldytas birželio 
14 d. įsakymu.

Prezidentas pabrėžė, kad 
Amerikos pagalba pirmiau
sia bus ir toliau duodama 
Anglijai. Jis iki šiol dar 
nėra gavęs jokio pranešimo 
iš Amerikos ambasadoriaus 
Londone Steinhardto.

Amerikos ambasadoriaus 
Maskvoje žmona jau yra iš
vykusi iš Maskvos ir yra 
kelyje į Ameriką. Dabar 
sustojusi Švedijoje. Iš vyku
sios ir kitos užsienio atsto
vybių tarnautoj žmonos. Bi
joma, kad netrukus Maskva 
bus bombarduojama.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt spaudos at
stovams pareiškė, kad jis 
stovi už bet kokią galimą 
paramą Sovietų Rusijai. Ta
čiau jam dar neaišku, kokia 
parama Rusijai reikalinga ir 
ar ji bus galima suteikti. 
Prezidentas pažymėjo, kad 
Sovietų Rusija dar nėra pra
šiusi paramos. Kai toks pra
šymas bus įteiktas ir kai 
bus nurodyta, kokių daiktų 
Maskvai reikalinga, tada bus 
svarstoma, kiek ir kaip ga
lima patenkinti tokį prašy
mą.

Valstybės iždas jau at
šaldė Sovietų Rusijos fondą, 
kurio šioje šalyje būta 40
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U gentai ir patai- 
įXpe --------
V.dresu tų lietuvių, 

.losi ir sielojosi 
aisvinimu. Jiems

— I -Onės tinka. Dar 
iadienį Anglijos- 
įkarą jie vadino 
jiu, ragino ame- 
remti savo vy- 
>s pastangose pa
ti jai. Kalbantie- 
)jimą karan bu- 
usiai vertinami, 
e skelbiami jau

dar labiau
DIF

Ai'

Koį

RUSIJOS KOMISARAI TEISINASI Hitleris Pats 
Vadovauja

„Pelenė 
J

Penktadienį, birželio 20 d,, 
par. salėje, bus didelė pra
moga, kurią rengia Gyvojo 
Rožančiaus dr-ja. Maspetho 
sodalietės vaidins 3 veiks
mų operetę „Pelenė.” Pra
džia 8 vai. vak. Bilietai po 
35c. Po vaidinimo šokiai. 
Rengėjos kviečia visus atsi
lankyti.

ire

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

PAGERBĖ KULBOKIENĘ
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Maskva. — Birželio 22 d. 
per radiją pasakė kalbą už
sienio reikalų komisaras Mo
lotovas, kurį neseniai Stali
nas ir pašalino iš komisarų 
tarybos pirmininko vietos. 
Molotovas sakėsi kalbąs Sta
lino vardu. Jis pareiškė, 
kad tos dienos rytą Sovie
tų Rusiją užpuolė vokiečiai. 
Jis pažymėjo, kad užpuoli
mas atliktas iš pasalų, be 
įspėjimo.

Molotovas pažymėjo, kad 
Rusija kruopščiai atliko vi
sas savo pareigas, kurios 
buvo sužymėtos Vokietijos- 
Sovietų Rusijos susitarime, 
kad Rusija nenusižengė sa-

vo pasižadėjimams, kad ji 
nepažalojo Vokietijos - Rusi
jos pasienio. Jis pareiškė, 
kad Hitlerio kaltinimai Ru
sijai yra grynas melas ir 
prasimanymai.

Baigdamas savo kalbą Mo
lotovas kvietė visus Sovie
tų gyventojus būti vienin
gais drauge su raudonąja 
kariuomene ir stoti po „di
džiojo vado ir draugo” Sta
lino vėliava. Jis tikrino,, 
kad naciai bus sunaikinti.

Berlynas. — Vokiečių ka
riuomenės vadovybė prane
šė, kad į Rusijos frontą iš
vyko kancleris Adolf Hit
ler, kurs pats vadovausiąs 
vokiečių kariuomenės žygiui 
prieš Sovietų Rusiją.

(Iš Maskvos pranešama, 
kad Stalinas netrukus per- 
imsiąs kariuomenės vado
vybę iš maršalo Timošenko 
ir pats vadovausiąs gyni- 
muisi).

J. A. V. SMERKIA KOMUNIZMU

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

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

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

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

Ačiū kalbėtojams už jų 
pareikštus man gražius lin
kėjimus.

Ačiū už puikias ir vertin
gas dovanas.

Ačiū visiems, taip gausiai 
atsilankiusiems. Trūksta 
man žodžių išreikšti mano
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Berlynas. — Vokiečiai pri
pažįsta, kad birželio 25 d. 
Sovietų lėktuvai buvo aplan
kę Karaliaučių, Klaipėdą, 
Varšuvą, Liubliną ir kitus 
miestus. Puolimai buvę ne
reikšmingi ir žuvusių skai
čius esąs labai mažas.

Maskva praneša, kad bom
barduoti Dancijas ir Kon
stancos uostas.

Mirė Senatorius

ANGLIJA REMS SOVIETŲ RUSIJA
savo nauju žygiu tikėjęsis 
suskaldyti vieningumą ir pa
siryžimą kovai prieš Hitlerį. 
Nors jis esąs aršiausias ko
munizmo priešas, nors Ru
sija padariusi daug klaidų, 
bet į tai Churchill dabar 
nekreipiąs dėmesio. Šiuo me
tu prieš Anglijos akis esąs 
tik vienas tikslas — sunai
kinti Hitlerį ir viską, kas 
su juomi sujungta. Kiekvie
na valstybė ir kiekvienas 
asmuo, kurie eina prieš Hit
lerį, turėsią Anglijos para
mą. Ir todėl Anglija teik
sianti ekonominę ir techni
nę paramą Rusijai, kovojan
čiai prieš Hitlerį.

Churchill pareiškė, kad jis 
buvo įspėjęs Staliną ne kar
tą apie gresiantį Rusijai 
pavojų ir jis reiškiąs vil
ties, kad jo perspėjimas ne
likęs be pėdsakų.

Birželio 22. d. rytą pas 
Anglijos užsienio reikalų mi
nister) Edeną lankėsi Sovie
tų Rusijos ambasadorius 
Maiski, su kuriuo turėtas 
ilgas pasikalbėjimas. Sovie
tų atstovybės žmonės Lon
done kalba, kad netrukus 
galinti būti sudaryta Ang
lijos - Sovietų karinė sąjun
ga. Anglijos pasiūlymas duo
ti pagalbą sutiktas Maskvo
je labai palankiai.

Londonas. —Vokietijos pa
skelbimas karo Sovietų Ru
sijai Anglijoje sutiktas la
bai palankiai. Visų supras
ta, kad vokiečių išstojimas 
prieš rusus duos daugiau 
laiko anglams ir amerikie
čiams pasiruošti, pasigamin
ti ir prisigabenti ginklų. Tą 
pačią dieną prabilo ir An
glijos ministeris pirminin
kas, viešai paskelbdamas vy
riausybės pažiūras prasiplė- 
tusio karo atžvilgiu.

Birželio 22 d. 3 vai. po
piet New Yorko laiku mi
nisteris pirm. Churchill kal
bėjo per valandą. Kalbos 
pradžioje jis pranešė, kad 
tos dienos rytą Vokietija 
užpuolė Rusiją ir J . jau 
eina mūšiai. Jo nuomone, 
Hitleris labai apsirikęs, jei

kiama, kad komunizmas, 
kaip ir nacizmas, paneigia 
svarbiąją žmonių teisę ir 
laisvę — garbinti ir išpa
žinti Dievą pagal žmogaus 
sąžinę.

Welles pareiškė, kad šiuo 
metu didžiausias pavojus 
esąs iš nacių Vokietijos, to
dėl bet koks pasipriešinimas, 
nežiūrint iš kur jis ateitų, 
yra sveikintinas, kaip pa
skubinantis dabartinių Vo
kietijos valdovų žlugimą. 
Hitlerizmo žuvimas užtikrin
tų Amerikos apsigynimą ir 
saugumą.

Kongrese Vokietijos pa
skelbimas karo Rusijai su
tiko įvairių nuomonių. Yra 
senatorių, kurie siūlo tuo
jau duoti visokią paramą 
Rusijai, bet yra ir kitaip 
manančių. Senatorius La 
Follette pareiškė, kad šiuo 
metu negalima užmiršti So
vietų Rusijos brutališkų žy
gių, užimant dalį Lenkijos, 
pavergiant Besarabiją ir Bal
tijos respublikas — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Senatorius 
Wheeler pareiškė, kad A- 
merika turėtų stovėti nuo
šaliai, kai diktatoriai susi
pešė tarp savęs.

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės vardu valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Sum
ner Welles birželio 23 d. 
paskelbė viešą pareiškimą, 
kuriame pasakyta, kad Vo
kietijos įsiveržimas Sovietų 
Sąjungon rodo, ko siekia 
Vokietija — pasaulio valdy
mo. Tačiau ten pat pareiš-

Anglai Laimi 
Sirijoje

Damaskas. — Anglijos ir 
„laisvųjų” prancūzų kariuo
menė Sirijoje šiomis dieno
mis pasiekė laimėjimų. Stam
biausias laimėjimas — užė
mimas Damasko miesto, Si
rijos sostinės.

Maršalo Petain vyriausy
bei ištikima prancūzų ka
riuomenė ir toliau tęsia sa
vo pasipriešinimą. Buvęs Si
rijos kariuomenės vadas ge
nerolas Weygand Afrikoje 
paskelbė, kad nuo šiol Pran
cūzija nebegalinti palankiai 
žiūrėti į savo buvusią są
jungininkę Angliją, kuri be 
jokio pagrindo pradėjusi ka
rą Sirijoje.

Gen. St. Raštikis, Lietu
vos kariuomenės savanoris 
kūrėjas, dalyvavęs nepri
klausomybės kovose, buvęs 
sužeistas, kentęs bolševikų, 
nelaisvėje. Nuo 1934 metų 
iškilo kariuomenėje kaip va
das ir buvo visos tautos 
gerbiamas. Kurį laiką buvo 
ir krašto ausaugos minis
teriu.

Gen. VI. Pundzevičius il
gą laiką buvo Lietuvos a- 
viacijos viršininku, o nuo 
1939 metų galo vyriausio 
štabo viršininku. Jis yra 
kariuomenės savanoris, ko
vojęs kautynėse dėl Lietu
vos laisvės. 

-------- —
Teks visiems lukterti, iki 

turėsime aiškų vaizdą, kas 
ir kaip atsitiko Lietuvoje. 
Šiandie turime suprasti, kad 
Lietuva bus smarkiai nute- 
riota. Pasitraukdami bolše
vikai naikino viską, kas tik 
jiems pakliuvo. Žmonėms 
reikės maisto, drabužių, vais
tų. Jei galėsime per Rau
donąjį Kryžių ar per savo 
įstaigas pagelbėti, būkime 
pasiruošę ištiesti pagalbos 
ranką.

Washington. — Birželio 22 
d. po sunkios vidurių ope

racijos mirė senatorius By
ron Patton Harrison, 59 me
tų amžiaus. Jis buvo kilęs 
iš Mississippi valstybės. Se
nate buvo arti 30 metų; pa
skutiniu laiku jis dažnai 
vadovaudavo senato posė
džiams, jei viceprezidentas 
Wallace neateidavo. Buvo į- 
žymus demokratų partijos 
vadas.

SUOMIJA PASKELBĖ KAR| RUSAMS
savo pa- 
priešinosi 
1938 m.
Lietuvos 
jis atsi- 
okupuotą 
pasirinko 

Pernai jis

įp akijai,
per

•itį ir
elią.
ros pasiuntinybės
le iki paskutinių-

Berlynas. — Birželio 25 d. 
Helsinkiu miestą suomių 
sostinę, kelis kartus lankė 
Sovietų lėktuvai ir bombar
davo. Sovietų puolimai at
remti. Prieš kelias dienas 
Suomijos vyriausybė buvo į- 
teikusi Maskvai griežtą pro
testą’ prieš kėsinimąsi pa- 

1 žeisti Suomijos teritoriją.

Sovietams neatsisakius nuo 
savo žygių, Suomija buvo 
priversta paskelbti karą So
vietų Rusijai, kuri 1939 m. 
gruodžio mėnesį buvo už
puolusi Suomiją. Suomių 
kariuomenė jau susitikusi su 
Sovietais ir mūšiai vykstą 
visu smarkumu.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

KOVA DEL LIETUVOS LAISVES

Lietuvos nepriklausomybė 1918 m. atsteigta pasaulinio 
karo pelenuose, griuvėsiuose ir kraujo latakuose. Tokia 
jos buvo dalia, taip lėmė Aukščiausias, palaiminęs lietu
vių liaudies didžiąsias kovas už savo tikybą, už savo kalbą, 
už savo žemę, už savo tautos gyvybę.

Lietuvai nepriklausomybės nedavė nei rusai, nei vokie
čiai, nei anglai, nei jokia kita valstybė. Ją iškovojo lietu
vis, iškentęs šimtmečius priespaudos. Apie tai negali būti 
jokios abejonės, jokių ginčų. Lietuva tik tada pripažinta 
nepriklausoma, kai jos liaudies geriausi vaikai nugalėjo 
visus jos priešus, kai visam pasauliui įrodė galinti kurti 
savarankišką kultūrinį, tautinį, ekonominį, valstybinį gy
venimą. Svetimieji pagerbė Lietuvą, kai pamatė, kad lie
tuvių žemė, aplaistyta lietuvių prakaitu ir krauju, davė ne
abejotinai vertingų vaisių.

Lietuvos nepriklausomybė pernai birželio 15 d. prismaug
ta labai negarbingai. Aplinkybės taip sudarytos, kad pati 
liaudis, pats sveikiausias tautos kamienas, neturėjo progos 
pasisakyti, ar laisvas ir nepriklausomas gyvenimas vertas 
aukščiausio pasiaukojimo. Didžiojo plėšraus kaimyno bol
ševikiškas dviveidiškumas ir vidaus padėties laikinų vado
vų nesusiorientavimas sudarė tas liūdnas sąlygas, kuriose 
tauta palikta dideliame neaiškume ir negalėjo parodyti vie
šo pasipriešinimo.

Šiandie vėl panaši padėtis, kaip 1914-1918 metais. Lietu
vos didieji kaimynai, Vokietija ir Rusija, vėl susitiko mir
tiname susirėmime. Lietuvos žemėje vėl ugnis, liepsnos, 
bombos, kraujas. Šį kartą per Lietuvą praūžė didžiausia 
karinė pajėga. Baisu skaityti šiurpius pranešimus apie į- 
vykusius mūšius Lietuvos žemėje. Tačiau negalima nuty
lėti, kad šiame naujame pasauliniame sąmyšyje lietuvių 
tauta parodė neužgesusius gyvastingumo ženklus. Vokie
čių kariuomenė dar nebuvo peržengusi Lietuvos sienos, kai 
visame krašte kilo didžiausia banga pasipriešinimų prieš 
žiaurų pavergėją — bolševikiškus maskolius.

Lietuvos kariuomenės daliniai, kurie buvo įjungti rau- 
clonbjonmrmijon, sukilo kaip vienas. Gyventojams pade
dant, lietuviai kariai užėmė Kauną ir Vilnių. Nelengvas 
buvo užėmimas. Šiame tautos žygyje prieš pavergėjus kri
to daug aukų, bet lietuvių pralietas kraujas negali nueiti 
niekais. Lietuvis turėjo savo gyvybės kaina užmokėti, kad 
pasaulis pamatytų tikrąjį lietuvių tautos veidą, jos sielą. 
Bolševikai visur skleidė šlykščiausią melą, kad 98 procen
tai lietuvių savo noru davėsi pavergiami. Šios savaitės 
pradžios kautynės Kaune, Vilniuje ir kitose Lietuvos vie
tose parodė, kad tikrovė visai kitokia, nei bolševikų ap
gaulingi šmeižtai. Lietuvių liaudis niekada nepritarė bol
ševikui pavergėjui.

Turime suprasti, kad Lietuva pateko nepapraston padė
tim Visas žinias sekime atitinkamu rimtumu. Nepasiduo
kime kraštutinumams. Visi suprantame, kad ji tik tada 
bus visiškai laisva ir nepriklausoma, kai jos žemėje stovės 
tik sava, lietuviška kariuomenė. Šiuo metu Amerikos lie
tuvių pareigos nesumažėjo. Privalome budėti lietuvių tau
tos sargyboje. Daugiau šaltumo ir susiklausymo. Kova 
dėl lietuvių tautos gyvybės turės būti vedama visą laiką. Ji 
bus laimėta, nes to nori lietuvių tauta, to siekia jos geriau
si, ištikimiausi vaikai. Lietuvių tauta išliks gyva ir. svei
ka, nes lietuvis dirbs, kurs ir kovos, o savo patrijotiniam 
darbui stiprybės Dievuje ieškos.

NEUŽMIRŠTINOS PAMALDOS

Dalyvavę šv. Patriko katedroje gražiose pamaldose už 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ilgai, ilgai nepamirš įspūdingų 
iškilmių. Tą dieną iškilmingų mišparų pamaldoms į erd
viąją katedrą New Yorke sugužėjo per 3,000 lietuvių. Jie 
atvyko ne tik bažnytinėmis apeigomis pasigėrėti, bet ir gi
lioje maldoje paskęsti už savo tėvų kraštą, už jo kaimynines 
valstybes — Latviją ir Estiją.

Pamaldų reikšmingumui nepaprastos svarbos suteikė pa
ties New Yorko arkivyskupo dalyvavimas. Drauge su juo 
atvyko ir jo pagelbininkas vyskupas. Apylinkės kunigai 
tvarkingai pasirūpino pamaldas gražiai pravesti. Mišpa
rus laikyti pakviestas prel. Jonas Ambotas. Arkivyskupui 
asistavo kun. J. Simonaitis (K. V. Rytų provincijos pirm.), 
kun. J. šeštokas ir kun. L. Voiciekauskas. Vyskupui McIn
tyre asistavo kun. K. Paulionis ir kun. M. Kemežis. Prela
tui Ambotui per mišparus asistavo kun. J. Balkūnas ir kun. 
J. Aleksiūnas.

Turiningas buvo J. E. vyskupo McIntyre pamokslas, ku
ris kėlė susirinkusių viltį ir kvietė visada siekti Kūrėjo 
pagalbos. Žavintis buvo J. E. arkivyskupo Spellmano žo
dis, kurį jis pasakė taip nuoširdžiai, taip jausmingai, taip 
širdį ir protą pagaunančiai. Džiaugėsi galįs garbingoje ka
tedroje priimti lietuvius ir jų draugus latvius ir estus, atė
jusius pasimelsti už sau brangius asmenis, už brangias tė
vų žemes;

Pamaldos visiems padarė giliausio įspūdžio. Jomis džiau
gėsi ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai, ir mūsų draugai lat
viai ir estai nekatalikai. Įžymūs latviai ir estai reiškė 
džiaugsmo įspūdingomis pamaldomis ir lietuvių nuoširdu
mu, pakviečiant ir juos būti pamaldų dalyviais. Džiugu, kad 
Kunigų Vienybės Rytų Provincija suruošė šias pamaldas, 
davusias didelės dvasinės naudos, sustiprinusias lietuviuo
se pasiryžimą tikėti į tiesos laimėjimą.

Berlynas. — Sekmadienio, 
birželio 22 d., ryto aušra į- 
rašė pasaulio istorijos kny- 
gon naują lapą. Auštant Vo
kietija paskelbė karą Sovie
tų Rusijai, su kuria artimai 
bendradarbiauta nuo 1939 
metų rugpiūčio 23 d., kai 
pasirašytas draugiškumo su
sitarimas.

5:30 vai. rytą propagan
dos ministeris per radiją 
paskelbė Hitlerio proklama
ciją, kurioje kreipiamasi į 
vokiečių tautą, į vokiečių 
kariuomenę ir pranešama, 
kad jau pradėtas kariuome
nės žygis prieš Sovietų Ru
siją, kuri apgaudinėjusi Vo
kietiją.

Štai kelios ištraukos iš. 
Hitlerio proklamacijos:

,,Sunkus man buvo žygis 
siųsti savo ministerį į Mask
vą, pasiruošiant prieš Ang
lijos apsupimą, nukreiptą 
prieš Vokietiją. Aš tikė
jaus, kad pagaliau bus į- 
manoma prašalinti įtempi
mą.

„Vokietija niekada neno
rėjo užimti Lietuvos. Nuga
lėjimas Lenkijos davė man 
progos vėl pasiūlyti taiką 
Sąjungininkams. Tai buvo 
atmesta, nes Anglija vis ti
kėjosi sudaryti Europoje są
jungą (prieš Vokietiją).

„Štai kodėl Anglijos am
basadorius Cripps buvo nu
siųstas į Maskvą. Jis buvo 
įpareigotas bet kokiose ap
linkybėse pasiekti susitari
mą su Maskva. Rusija vi
sada melagingai skelbėsi 
sauganti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

„Rusijos skverbimasis Ru
munijon ir graikų ryšiai su 
Anglija grasino pavojumi 
naujoms, didelėms karo sri
tims. Rumunija tačiau ti
kėjo, kad ji gali padaryti 
Rusijai nuolaidų, jei gaus 
Vokietijos ir Italijos-garan
tijas likusios teritorijos sau
gumui. Sunkia širdimi tai 
padariau; jei Vokietija duo
da garantiją, ji išpildo. Mes 
nesame nei anglai, nei žy
dai.

„Aš pakviečiau Sovietų 
užsienių reikalų komisarą 
Molotovą į Berlyną ir jis 
paprašė paaiškinti padėtį. 
Jis paklausė: „Ar garantija 
Rumunijai taip pat nukreip
ta prieš Rusiją.” Aš atsa
kiau: „Prieš visus.” Ir Ru
sija niekada nepainformavo 
mūsų, kad ji turėjo didesnių 
reikalavimų Rumunijai.

„Molotovas toliau klausė: 
„Ar Vokietija pasiruošus ne
padėti Suomijai, kuri vėl 
grasina Rusijai?” Mano at
sakymas buvo toks: Vokie
tija neturi jokių politinių 
interesų Suomijoje, bet an
tras Suomijos užpuolimas 
nebūtų pakenčiamas, ypatin
gai, kai mes netikime, kad 
Suomija gali grasinti Rusi
jai.

„Molotovo trečias klausi
mas buvo: „Ar Vokietija 
sutinka, kad Rusija duotų 
garantijas Bulgarijai?” Aš 
atsakiau, kad Bulgarija yra 
suvereninė valstybė ir kad 
aš nežinojau, kad Bulgari
jai reikalingos garantijos. 
Molotovas pasakė, kad Ru
sijai reikalingas išėjimas 
per Dardanelius ir reikala
vo bazių Bosfore.

„Po kelių dienų Rusija su
darė gerai žinomą draugiš
kumo sutartį, kurios tiks
las buvo suerzinti serbus 
prieš Vokietiją. Maskva rei
kalavo serbų kariuomenės

mobilizacijos.
„Kai aš vis tylėjau, Krem

liaus vyrai nuėjo vienu 
žingsniu dar toliau. Rusija 
pasižadėjo pristatyti karinę 
medžiagą prieš Vokietiją. 
Tai buvo tuo pačiu laiku, 
kai aš patariau Japonijos 
užsienio reikalų ministeriui 
Matsuokai sumažinti įtem
pimą su Rusija. Serbų ka
rininkai skrido į Maskvą, 
kur jie priimti, kaip sąjun
gininkai. Ašies laimėjimai 
Balkanuose sustabdė jų pla
ną įvelti Vokietiją ilgan ka- 
ran, o paskui drauge su An
glija ir Amerikos pagalba 
užsmaugti Vokietiją.

„Dabar atėjo momentas, 
kai aš nebegaliu žiūrėti į 
šiuos įvykius. Laukimas bū
tų nusikaltimas prieš Vokie
tiją. Per savaites rusai nu
sižengė pasienio riboms. Ru
sų lėktuvai perskrisdavo mū
sų sieną dažnai, norėdami 
įrodyti, kad jie čia valdovai. 
Birželio 17 ir vėl birželio 
18 d.d. buvo pasienio susi
rėmimų.

„Vokietijos kariuomenės 
dabartinis žygis neturi sau 
panašumo. Drauge su suo
miais mes stovime nuo Nar- 
viko iki Karpatų. Prie Du
nojaus ir Juodųjų Jūrų pa
kraščių vokiečių ir rumunų 
kariuomenės yra vieningos, 
Rumunijos ministerio pirmi
ninko Antonescu vadovybė
je.

„Mūsų uždavinys yra ap
saugoti Europą .ir taip iš
gelbėti visus. Todėl aš šian
die nutariau vokiečių tau
tos, Vokietijos ir visos Eu
ropos likimą vėl atiduoti į 
mūsų karių rankas.”

Hitlerio proklamacija bu
vo skaityta per radiją kelis 
kartus per dieną. Vokieti
jos užsienio reikalų ministe
ris Ribbentrop tą patį ry
tą susikvietę spaudos atsto
vus ir jiems pranešė apie 
pradėtą naują vokiečių žy
gi-

Keliose vietose vokiečių 
kariuomenė buvo jau pasi
judinusi kiek anksčiau, nei 
tautai per radiją pranešta. 
Vokietijos kariuomenės žy
giavimas pradėtas iš karto 
keliuose frontuose. Iš Ryt
prūsių pasijudinta Lietuvos 
link. Kita dalis ėjo Lietu
vos Brastos ir Gardino kryp
timi. Trečia kariuomenės da
lis drauge su rumunų ka
riuomene veržėsi į Besara
biją, kurią pernai atplėšė 
nuo Rumunijos. Vokiečių 
aviacija tuojau bombardavo 
rusų aviacijos stotis svar
besniuose miestuose. Bom
barduotų aerodromų tarpe 
buvo ir Kauno aerodromas, 
kur sunaikinta daug bolše
vikų lėktuvų.

Vokiečiai pradėtame kare 
prieš bolševikų valdomą Ru
siją vartoja tas pačias prie
mones, ’ kaip ir kituose sa
vo žygiuose. Pirmiausia į 
naikinimo darbą paleidžiami 
lėktuvai, po to motorizuotos 
dalys su didžiuliais tankais 
priešakyje. Žygiuojama tri
kampiais.

Pirmą ir antrą mūšių 
dieną vokiečiai Lietuvoje 
užėmė Kalvariją ir apylin
kes 15 kilometrų platume. 
Būv. Lenkijos valdytoje sri
tyje užėmė Lietuvos Brastą, 
Gardiną, Lvovą, Lucką ir 
Lomžą. Besarabijoje užim
tas Belgradas ir smarkiai 
pasistūmėta Kišenevo, Be
sarabijos sostinės kryptimi. 
Bombarduota Odesa.

aukštas procentas įvairių a- 
lyvų.

Ukraina turtinga įvairia 
pramone. Plieno dirbtuvės 
yra pačios stambiausios, ku
riose gaminti svarbiausi Ru
sijos ginklai. Joje didžiulės 
aluminijaus dirbtuvės. O ką

kalbėti apie derlinguosius 
kviečių laukus, kurie yra 
stambusis Rusijos gyvento
jų maitinimo šaltinis. Eko
nomistų nuomone, atkirti
mas Ukrainos nuo Rusijos, 
likusius 140 milijonų gyven
tojų išstatytų į skurdą.

Amerikos Aps 
mo BonaiLrių metų

RITĖTO ATSIŠAl

GAUSŪS UKRAINOS TURTAI

Sovietų Rusija gyventojų 
priskaito 170 milijonų. Uk
raina viena gausiau apgy
ventų Rusijos valdomų sri
čių. Joje gyvena apie 30 
milijonai. Bet Ukraina Ru
sijos gyvenime turi žymiai 
didesnės reikšmės, negu jos 
gyventojų palyginamasis dy
dis.

Ukrainoje iškasama 62 
procentai visos geležies rū
dos, gaunamos Rusijoje. Jo
je gaunama 43 procentai vi
sos plieno' gamybos, 72 pro
centai aluminijaus, 35 pro
centai manganese, 60 pro
centų anglies, 70 procentų 
cukrinių runkelių ir labai

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

Štai jau trečias sąrašas Lietuvių Dienos rėmėjų, arti
miausių „Amerikos” bičiulių. Šie žmonės nori paremti sa
vo laikraštį, kurs gyvuoja nuo 1933 metų gruodžio mėne
sio, iki šiol dar nėra apvylęs nė vieno savo skaitytojo. ,,A- 
merika” ištesėjo visus savo pasižadėjimus. Visą laiką ėjo 
kas savaitė, be jokios pertraukos. Tai skaitytojai mato ir 
nuoširdžiai įvertina. Malonu mums, kad skaitytojai, šalia 
savo prenumeratos mokesčio, suranda galimumo ir kito
mis progomis paremti savo mėgiamą laikraštį.

Lietuvių Diena įvyks Liepos Ketvirtą, kitą penktadienį, 
Klasčiaus parke, Maspethe. Iki to laiko sulauksime dau
giau jos rėmėjų. Kitame „Amerikos” numeryje skelbsime 
tolimesnį rėmėjų sąrašą. Liepos 11 d. numeryje paskelb
sime, tur būt, paskutinį sąrašą tų asmenų, kurie savo pa
ramą suteikė pačios Lietuvių Dienos metu. Iš anksto vi
siems didelis, nuoširdus ačiū.
Mr. Paul Peikus, Richmond Hill, N. Y................................. 1.00
Ona Baniulienė, Brooklyn, N. Y............................................ 1.00
Marcelė, Wisbariene, Brooklyn, N. Y................................... 1.00
L. Zemeckienė, Brooklyn, N. Y............................................ 1.00
M. Papečkienė, Paterson, N. J................................................ 1.00
Juozas Bačėnas, Kearny, N. J................................................ 1.00
K. EI. Vilniškiai, New Haven, Conn..................................... 2.00
Ant. Černiauskas, Brooklyn, N. Y.......................................  1.00
K. Marazas, Brooklyn, N. Y....................................................  1.20
T. Balchunas, Philadelphia, Pa.............................................. 1.00
A. Yosenleirtz, Bay Shore, N. Y............................................ 1.00
P. J. Montvila, Brooklyn, N. Y................................................ 1.00
Mrs. Mary Tamas, Lewiston, Mass....................................... 1.00
T. Barbšis, Brooklyn, N. Y......................................................  1.00
Helen Butkus, Brooklyn, N. Y.............................................. 1.00
Mrs. P. Kersulis, E. St. Louis, Ill.......................................... 1.00
Ant. Šinkūnas, Brooklyn, N. Y.............................................. 1.00
V. Urban, Maspeth, N. Y........................................................... 1.00
M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y..............................................  1.20
Mrs. Anna Kadish, Brooklyn, N. Y..................................... 1.20
Charles Poderys, Brooklyn, N. Y.......................................... 1.00
K. Budris, Maspeth, N. Y......................................................... 1.00
George Juškaitis, Brooklyn, N. Y........................................   1.20
Mrs. Maskolaitis, Brooklyn, N. Y....................................... 1.00
James Navitsky, Fairfield, Conn........................................... 1.00
Mrs. Ona Ruseckas, Reading, Pa.......................................... 1.00
St. Breivienė, Bridgeport, Conn.............................................  1.00
A. Stašinskienė, New York, N. Y.........................................  1.00
Ona Sijavičienė, (antrą kartą) Brooklyn, N. Y............... 1.00
Pranas Merliunas, Brooklyn, N. Y....................................... 2.00
Rev. J. V. Kazlauskas, Bridgeport, Conn.......................... 1.00
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn....................................... 1.00
K. Pranulis, Waterbury, Conn...................  1.00
Mrs. M. Mažeika, Ozone Park, N. Y.......................   1.00
Mrs. S. Shukis, Brooklyn, N. Y....... .......................   1.00
Mrs. A. Ligmont, Ozone Park, N. Y..................................... 1.00
L. Norvaišaitė, Chicago, Ill.................................................... 1.20
Mrs. A. Lazaunik, Great Neck, N. Y................................... 1.00
P. Pilvelienė, West Paterson, N. J......................................... 1.00
Dr. J. F. Paulonis, Brooklyn, N. Y....................................... 1.20
S. Zagreckas, Hoboken, N. J...................................................  1.00
J. B. Seckus, Philadelphia, Pa...............................................  1.00
M. Čižauskienė, Worcester, Mass......................................... 1.00
V. Medonis, So. Boston, Mass................................................. 1.00
J. Einingis, So. Boston, Mass......... ........................................ 1.00
Mrs. S. Tenis, Brooklyn, N. Y.............................................. 1.20
El. Matulionytė, Maspeth, N. Y............................................. 1.00
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y...........................................    1.00
M. Budėnas, Maspeth, N. Y.................................................... 1.00
B. Adomaitienė, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y......................................... 1.00
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
P. Lukas, Bay Ridge, N. Y. ............................................. 1.00

KOMUNISTAI KEIČIA ŠŪKIUS
Amerikos komunistų par

tija iki šiol Vokietijos - An
glijos karą vadino imperia
listiniu karu. Jų spauda 
Anglijos vyriausybės narius 
vadino plutokratais, imperi
alistais, darbo masių išnau
dotojais ir kitokiais var
dais. Komunistai visur skel
bė šūkius, kuriais kvietė A- 
merikos darbininkus smerk
ti tuos asmenis, kurie siūlo 
Amerikos paramą Anglijai. 
Jie puolė ir šiurkščiai smer
kė prezidentą Rooseveltą, 
kad šis artimai bendradar
biaująs su Anglijos minis- 
teriu pirmininku Churchilliu. 
Šalies prezidentą, guberna
torius jie vadino bankinin
kų atstovais, norinčiais A- 
merikos motinų sūnų au
kos.

Komunistams ir jų vado
vams iki šiol negailėjo pa
vergtų lenkų, čekų, norvegų, 
belgų, olandų, prancūzų, ser
bų, graikų, albanų. Jie gė
rėjosi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonių kančiomis, 
kai šias valstybes pavergė 
bolševikai. Jie nesijaudino, 
kad Rusijos bolševikai grū

do kalėj imuosna tūkstan
čius lietuvių, latvių ir estų. 
Jie tylėjo, kai Maskva vijo 
iš nuosavų patalpų Belgijos, 
Jugoslavijos, Graikijos at
stovus.

Amerikos komunistai ne
tarė pasmerkimo žodžio, kai 
didvyriška graikų tauta ko
vojo prieš daug kartų už 
save galingesnį priešą.

Komunistai kurstė sabo
tažą, darbininkų nevienybę 
šioje šalyje. Juk pati vy
riausybė Washingtone per 
savo atsakingus pareigūnus 
pareiškė, kad Amerikos gin
klų dirbtuvėse pražūtingus 
streikus organizuoja ir jiems 
vadovauja komunistai.

Šiandie komunistai kitą 
dainą traukia. Jie nieko ne
besako apie Stalino žygį 
1939 metų rugpiūčio 23 d., 
kai Stalinas pasirašė raštą, 
kurs sukūrė dabartinį pa
saulinį kraujo praliejimo la
taką ir visuotinį gaisrą. 
Juk Stalino apgaulė pražu
dė Lenkiją ir paplukdė Ed- 
ropą kraujuje ir nesantaiko
je. Tik Stalino apgaulė ir 
slapti norai bei kruvinos

įos sukak- 
įtiūis Ko- 
, išleido at- 
jams pa
ėjai ir Lie- 
įtokią pa
sukimas

Klausimas: Kas yr 
tinių Valstybių Aps 
Bonas? ■ 1 
Atsakymas: Tas B 
rodo, kad tamsta pa 
pinigus Jungtinių V 
valdžiai tautos apsij jokios ver- 
Bonas kiekvienais plikimą de- 
duoda 2.9 procentus-dokumen- 
nų, jei laikomi 10 n e lietuvių 
Kl.: Kodėl privalom J padėti ir 
Apsigynimo Bonus? 
At.: Todėl, kad pini, 
ba. Diktatoriams
reiškia nugalėjimą. 0 Tautos 
draugams sako: „Št 
ranka.”

Pastaba: Apsigyn 
nams ir ženkleliam 
eikite į arčiausį paš 
ką ar laišku prašyki 
macijų iš Treasurei 
United States, Was 
D. C.

įijkimą de-

.į{ lietuvių

;rietės,

į Lietuvos 
į kreipia-

j Lietuvos 
1918 metų 
Aktu buvo 

Tautos 
pasiaukoji- 
iarbu įgy- 

fjookupuo-
Kau ne šąli J dvidešimt 

Komisaru
Kaunas. — Pask 

dienomis, mėnesiu p 
tuvos sukilimą, Mas 
trapai buvo pradėj 
pavergtos Lietuvos £11'“ 
rų tarybą. Pašalinį “™ 
sų komisaras J. Vą 1 
vietinės pramonės 
ras M. šumauskas 
linio apsirūpinimo 
ras Glušauskas.

Teisingumo komis 
vilas Pakarklis irgi 
kė nemalonaus likii 
ševikams atėjus jis 
mutinis apsivesti bo 
kai. Vėliau jo žmoi 
lis ( 
padėtas kalėjiman. 
lienė prašė savo 1 
gelbėti brolį. Komis: 
karklis dėjo visas 
gas, bet čekistai jo 
nepaleido. Tada P: ®bro susi
nę atsisakė su vyru ri ir savo jė- 
ir atvyko į Vokieti;

Nesant duonos, (1 ir ją oku- 
bei avalynės, raudoi 
tuvos valdžia buvo 
garsiai šaukti apie 
ugdymą. Buvo suds 
skričių komitetai, k:negaudama 
ja „kultūra” turėjo nur, Lietuva, 
Lietuvių liaudies 
Kauno apskrityje b 
vesta Jankeliui 
Švenčionėliuose Aro 
jeršteinui, švenčion 
risui Klabukovui, U 
Ivanui Konovalovui, 
apskrityje Chaimui 
kui, Zarasuose Ivam įr prįe§ 
covui ir t.t.

Tauta (vir
beliu, ne
jautų, to- 
■ ybę ir pa- 
krikščioniš- 

įjos ir tvar- 
gš Maskvos

j Komunisti- 
io bandymai 
į komunis- 
estymai or-

.proletariato 
irisekė bol- 
į buvo be
ariu patrio- 

(Renigeris) sui R 'r svei- 
iėdami kitaip 
i Maskvos 
riesi atviro 
imi sutartis 
audodami dėl

jayvara, jie

išimtis kartų 
riešo užpul
ti jokių gam
tos paleng-

pasipriešinti

ris Tautos ir 
Ą visi Lie- 
ios Pasiunti- 
pliojimu, įtei- 
'ilstybių Vy- 
riestus prieš

Li e tu vos Vėl 
Berlyne

lyto vadina
mą įjung- 
«ietų Sąjun-

i agentų su- 
0as nutari- 
ai falsifikuo- 

j I Tautos va- 
^os teisinės 

, . - Mos, lygiupaprastoms^ apeigoj netJuJ.g 

-įtarimu pa-

Berlynas. — Birže
Lietuvos pasiuntin 

mus ir daržą susiri 
rys Lietuvos tremt:

i

ti. Jie iškėlė Lietu 
spalvę ir pastatė gal 
gybą.

Lietuvos pasiuntin 
mai pernai buvo 
Sovietų Rusijos pas 
bei, kai Maskvos 
daug kartų mėgino 
ta juos užimti. Rūf/;" 
likti tik tada, kai 
jos vyriausybė pati 
nisteriui Škirpai išs

niekšiš
ka bei ap- 
ftmonės, ku- 
* vyriausybė, 
^naujas po- 
Jrogdinti ir 

šitą naują 
rternacionalo 

civilizuotą

priemonė-Labai širdingai d< J.pnemone- 
išira ir lailrrnžti J0’ M&skvOS 

J iš šiandien 
^je. Jie iš

laišką ir laikraštį
ką,” kuriuos gavau.
nelaukdama siunčiu Jie Js 
pinigus už prenumera polydžio 
šau siuntinėti „Al 
per visus metus. A

Mėliu, Lie- 
-Jvenimą. Jie 
Myklas, uni-

Mrs. Albina Ma kult-_
Gindamiesi 

1 ioniunistinės 
figomis. Jie

Meriden, Conn.

svajonės sukurti pi figomis. Jie 
revoliuciją pavergė J aršiau, kaip 
nūs žmonių. Dabar laikais, 
sa tai užmirštama niekina mū-
šlykšti praeitis nori 
nioti šilkuosna. Bet -wo voll<k, 
niškumą ir asmens 1 ir raudonar- 
gerbianti ir mylinti 
neužmirš komunistų 
lių.

falsif ikuo-
Tautos valią.

mūsų istorijos p; 
tradicijas.

Bolševikai pav 
vą ištisu milžini 
mu. Tūkstančių 
nekaltų žmonių 
žiauriausiai kan! 
vežami Rusijon, 
ir be kaltės žudo: 
kalėjime visi yra 
rai ir moterys, 
moksleiviai ir 
suaugę ir net 
siems: ūkininkai 
siems s avo prot 
darbininkams, ta] 
ševikinių komisą 
šviesuoliams, šr 
ir niekinamiems, 
tuviams yra lyj 
kų atneštas sk 
pantų vykdomas 
priespauda, nes 
kovoja su visa L 
ta.

Tačiau Lietuvi' 
nugalėta. Nenų 
patriotizmas, ki< 
žimas kovoti ui 
vę, neįveikiama 
Mes visados tik 
Tauta. Tą mū 
patvirtina ir n 
bėtojai. Jie 1 
tarp Tautos ir 
kupantų yra ne 
praraja.

Tolygiai vien: 
riotiškai nusiste 
tuvos sūnūs ir d 
veną už Lietuvos 
linga Lietuvos 
darančioji žymių 
lį, yra pasmerk 
smurtą prieš Li 
sijungusi kovos 
laisvę šūkiu.

Lietuvos Res 
siuntinių nutar 
tas Europoje L 
tinis Komitetas 
vauti kovai už 
mos Lietuvos 
vadavimą iš be 
pacijos, derinti 
vių pastangas, 
į šį tikslą, gi] 
vauti Lietuvos 
ligi Lietuva y 
rūpintis visais 
vių Tautos ir t 
kalais.

Lietuvos Tai 
tas šiuo kreip 
nančius už L 
ietuvius, sveik 
ir kviesdamas 
remti kovą už 
priklausomybę, 
siunčia brolišk 
mą Lietuvai * 
bai, kuri sėk 
J.. Š. Amerik 
ir visoms kito 
Lietuvių Orgai 
tuose žemynuc

Mūsų i š e i - 
Jungtinių Ami 
bių lietuviai, ] 
da jautriai 3 
Lietuvos reika 
mi didelės dv 
džiaginės par 
vos Tautinis K 
tai pasitiki, 1 
je kovoje už 
vę, jie ir vė] 
patriotų eilės 
pagal savo išg 
raštu ar med 
— prisidedam 
su bolševikų 
vę atgavusioj 
ta suteiktos 
kados nepam:

Iškentė jusi 
vikų jungą, 
praeities, Liei 
kurs savo Ve 
nę, gražesnę, 

Lietuviai ii 
Nepamirški 

vo Tėvynės 
jos istorijos 

Remkite kr 
vą už Lietu- 
iš žiaurios b 
cijos, kovą 
priklausomą, 
tuvos Valsty 

Aukštai i 
šventos kove 
joje Didžioje 
maus Mairoi

^pagalba da- 
fjs rinkimus, 
fisti Lietuvių „Petys gi į 
f naikindami kas gali,



alinguosius^ n 
kurie yra

os gyvento- llio
Itinis. Eko-
me, atkirti-Klausimas?

Įjo - June 27 d., 1941 m.

JTINIO KOMITETO ATSIŠAUKIMAS 
■. _________________

įum su vienerių metų
nuo Rusijos, tinių Vaistu ikų okupacijos sukak-
įjonų gyven- Bonas? 
skurdą. Atsakymas; 
... —-Įrodo, kad 

pinigus J® 
valdžiai tat] patekus i kitokią pa- 

I Bonas atsiųstas atsišaukimas 
rėmėjų, arti-duoda M visai kitokios ver- 
•i paremti sa- uų> jei Mačiau atsišaukimą de- 
uodžio mene-IKI.: istorinį dokumen-
aitytojo. „A-Į Apsigynimąja*11 į apie lietuvių 
7isą laiką ėjo At.: Todėlika® Lietuvai padėti ir 
stojai mato ir ba. Diktat 
.itytojai, šalia reiškia 
lumo ir kito- draugams 5ciai 
į. ranka.”
ą penktadienį, Pastaba;
lauksime dau- nams „JĮ* 
?yje skelbsime Likite į aiįls’ 
eryje paskelb- bą ar lkl 
kurie savo pa-macijų kuri 1918 metų

5 JAI

Lietuvos Tautinis Ko
i', įs Europoje išleido at- 

imą. Vokiečiams pa- 
s karą Rusijai ir Lie

ir Tautietės, 
Lietuvių • Tautos 
valandą Lietuvos

ią
no
s Komitetas kreipia-
s.

[ausoma Lietuvos 

16-tos Aktu buvo 
ir visos Tautos 

valia, pasiaukoji- 
Tz ?auju ir darbu įgy- 
Raiir^, yra priešo okupuo- 

įgiau kaip dvidešimt 
ietuvių Tauta tvir- 
pažangos keliu, ne-

Iš anksto vi- United 
D. C. 

................  1.00 
.................. 1.00 
.................. 1.00 
.................. 1.00 . 

1.00 Kaimas, ...... ...... T nizllU, lit" .................. 1.00 dienomis.: ^uo k|tų Tautų> to_ 
.................. 2-00 uvos šit. av0 valstybę įr pa_ 
.................. 1.00 UraPai M viena krikščioniš- 
.................. 1.20 pavergto?,civilizacijos ir tvar- 
.................. 1.00 H Ml amų prieš Maskvos 
.................. 1.00 sų komik ų skverbimąsi į Eu- 

1.00 vietines H
............... 1.00 ras M. Še. Maskvos Komunisti- 
.................... 1.00 linio apt macionalo bandymai 

1.00 ras Glife - • ■ j - 1_
...................  1.00 Teismpgjas, kurstymai or- 
...................  1.00 vilas Pat į bolševikinį 
.................... 1.00 kė nemak įvesti 

1.20 ševikamsi
.................... 1.20 matinis ų ropaganda buvo be- 

1.00 kai. VėfisLv T ’ J ' _ ~ '
..................' 1.00 Rs (M eligingumą ir svei- 

1.20 padėtas L 
..................... 1.00 pienė pra 
..................... 1.00 gelbėti te.i 

1.00 karklis 4;
.................... 1.00 gas, bet ė 

1.00 nepaleido.
Y................ 1.00 nė atsisaii
............... atųtĮausia persvara, jie 
................  1.001 Nesant Lietuvą ir ją oku- 

1.00 bei avaljt-lias dešimtis kartų 
................. 1.00.. tuvos vi: Jsnio priešo užpul- 
.................. 1.00..garsiai saugota jokių gam- 
.................. 1.00..ugdymą, kurios paleng- 
.................. 1.00..skričiij ii Įįijnąsi,^ negaudama 
................... 1.20..ja „kulte 
................... 1.00..Lietuvių 
................... 1.00 Kauno iii 
................... 1.20 vesta k 
.................... 1.00 Švenčioti 
.................... 1.00 jeršteinui 
...................... 1.00 risui Ki: 
...................... 1.00 Ivanui fc 
.................... 1.00..apskrityje 
....................... 1.20 kui, ZaK 
........................1.00. covui iri 
........................1.00 
....................... 1.00.....Lietu 
..................... 1.00........... Į 
........................ 1.00...........1 
.........................1.00 
.........................1.00 Berlte 

|i Lietu® 
mus ir^ 
rys Lte 

į paprast# 
......................... ... , ti. Jie*įlejimuosna tukstan- , 
stuvių, latvių ir estų. 
Įėjo, kai Maskva vijo 
savų patalpų Belgijos, ] 
avijos, Graikijos at- , 
j. 
erikos komunistai ne
pasmerkime žodžio, kai 
riška graikų tauta ko- 
prieš daug kartų už 
galingesnį priešą.

munistai kurstė sabo- 
darbininkų nevienybę 
šalyje. Juk pati vy- 

;ybė Washingtone per 
atsakingus pareigūnus 

:iškė, kad Amerikos gin- 
dirbtuvėse pražūtingus 

ikus organizuoja ir jiems 
ovauja komunistai, 
iandie komunistai kitą 
rą traukia. Jie nieko ne- 
ako apie Stalino žygį 
9 metų rugpiūčio 23 d., 
Stalinas pasirašė raštą, 

"s sukūrė dabartinį pa
ninį kraujo praliejimo la- 
cą ir visuotinį gaisrą, 
k Stalino apgaulė pražū- 
Lenkiją ir paplukdė Ert- 

pą kraujuje ir nesantaiko- 
Tik Stalino apgaulė ir 

■norai bei kruvinos

Lietuvoje komunis-

per- 
proletariato 

į” nepasisekė bol-

eš Lietuvių patrio-

Negalėdami kitaip
Lietuvos, Maskvos 

griebėsi atviro
Laužydami sutartis 
, pasinaudodami dėl 

i kilusio karo susi- 
oadėtimi ir savo jė-

iš svetur, Lietuva, 
galėjo pasipriešinti

, ami visos Tautos ir 
bės valią, visi Lie- 
spublikos Pasiunti- 
riru įgaliojimu, įtei- 
tnų Valstybių Vy- 
ns protestus prieš 
okupaciją ir prieš 
sudaryto vadina- 

10” nutarimą įjung
tą į Sovietų Sąjun-

A ŠŪKIUS

[įševikų agentų su- 
i padarytas nutari- 
jėdiškai falsifikuo- 
'etuvių Tautos va- 
’ėjo jokios teisinės 
lines galios, lygiu 

neturi ir neturės 
; tuo nutarimu pa
tai.
ška jėga, niekšiš- 
is, klasta bei ap
stai priemonės, ku- 
askvos vyriausybė, 
užimti naujas po- 

iropai sprogdinti ir 
įvykdė šitą naują 
įinio internacionalo 
ną prieš civilizuotą

mai £ 
Soviet 
bei, te 
daug te 
ta jas 
likti $ 
jos vf 
nisteri- pačiomis priemonė- 

zlodamiesi, Maskvos 
i siaučia iš šiandien 
vų Žemėje. Jie iš 

sugriovė, tolydžio 
žangos keliu, Lie- 
:inį gyvenimą. Jie 
ūsų mokyklas, uni- 
3, lietuvių kultū- 
nius, kesindamiesi 
Įjuos komunistinės 
dos įstaigomis. Jie 
ietuvą aršiau, kaip 

. ro - Koriko laikais, 
sekioja ir niekina mū- 

rčią. Jie falsifikuo- 
vių Tautos valią, 
;eroro ir raudonar- 
urtuvų pagalba da- 
lariamus rinkimus, 
a pažeisti Lietuvių 
garbę, naikindami

Late 
laišką ■ 
ką,” te 
nelate" 
piuig®.' 
sau ' 
per

jfi* 
Meri^

revolį';
nūs
sa

niotię

S'*, 
neu^ 
Iii! 

mūsų istorijos paminklus ir 
tradicijas.

Bolševikai pavertė Lietu
vą ištisu milžinišku kalėji
mu. Tūkstančių tūkstančiai 
nekaltų žmonių kalinami, 
žiauriausiai kankinami, iš
vežami Rusijon, be teismo 
ir be kaltės žudomi. Šitame 
kalėjime visi yra lygūs: vy
rai ir moterys, jaunuoliai 
moksleiviai ir moksleivės, 
suaugę ir net vaikai; vi
siems: ūkininkams, neteku
siems s avo protėvių žemės, 
darbininkams, tapusiems bol
ševikinių komisarų vergais, 
šviesuoliams, šmeižiamiems 
ir niekinamiems, visiems lie
tuviams yra lygus bolševi
kų atneštas skurdas, oku
pantų vykdomas teroras ir 
priespauda, nes bolševikai 
kovoja su visa Lietuvių Tau
ta.

Tačiau Lietuvių Tauta ne
nugalėta. Nenugalimas jos 
patriotizmas, kietas pasiry
žimas kovoti už savo lais
vę, neįveikiama jos dvasia. 
Mes visados tikėjome mūsų 
Tauta. Tą mūsų tikėjimą 
patvirtina ir nešališki ste
bėtojai. Jie liudija, kad 
tarp Tautos ir bolševikų o- 
kupantų yra neperžengiama 
praraja.

Tolygiai vieningi ir pat
riotiškai nusistatę yra Lie
tuvos sūnūs ir dukterys, gy
veną už Lietuvos ribų. Skait
linga Lietuvos išeivija, su
darančioji žymią Tautos da
lį, yra pasmerkusi Maskvos 
smurtą prieš Lietuvą ir su
sijungusi kovos už Lietuvos 
laisvę šūkiu.

Lietuvos Respublikos Pa
siuntinių nutarimu sudary
tas Europoje Lietuvos Tau
tinis Komitetas imasi vado
vauti kovai už Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės iš
vadavimą iš bolševikų oku
pacijos, derinti visų Lietu
vių pastangas, nukreiptas 
į šį tikslą, ginti ir atsto
vauti Lietuvos reikalus ir, 
ligi Lietuva yra' okupuota, 
rūpintis visais kitais Lietu
vių Tautos ir Valstybės rei
kalais.

Lietuvos Tautinis Komite
tas šiuo kreipiasi į gyve
nančius už Lietuvos ribų 
lietuvius, sveikindamas juos 
ir kviesdamas visokeriopai 
remti kovą už Lietuvos Ne
priklausomybę. Komitetas 
siunčia brolišką pasveikini
mą Lietuvai Gelbėti Tary
bai, kuri sėkmingai dirba 
J. . š. Amerikos Valstybėse 
ir visoms kitoms tos rūšies 
Lietuvių Organizacijoms ki
tuose žemynuose.

Mūsų išeivija, ypačiai 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviai, praeityje visa
da jautriai atsiliepdavo į 
Lietuvos reikalus, suteikda
mi didelės dvasinės ir me
džiaginės paramos. Lietu
vos Tautinis Komitetas šven
tai pasitiki, kad dabartinė
je kovoje už Lietuvos Lais
vę, jie ir vėl bus pirmose 
patriotų eilėse, kiekvienas 
pagal savo išgales — žodžiu, 
raštu ar medžiagine parama 
— prisidėdamas prie kovos 

bolševikų smurtu. Lais- 
atgavusioji Lietuvių Tau- 
suteiktos paramos nie-

su 
vę 
ta 
kados nepamirš.

Iškentėjusi žiaurų bolše
vikų jungą, pasimokiusi iš 
praeities, Lietuvių Tauta at
kurs savo Valstybę tobules
nę, gražesnę, teisingesnę.

Lietuviai ir Lietuvės!
Nepamirškite senosios sa

vo Tėvynės skaudžiausioj 
jos istorijos valandoj.

Remkite kuo kas gali ko
vą už Lietuvos išvadavimą 
iš žiaurios bolševikų okupa
cijos, kovą už laisvą Ne
priklausomą, Suvereninę Lie
tuvos Valstybę.

Aukštai iškeikime mūsų 
šventos kovos vėliavą, įrašę 
joje Didžiojo Atgimimo Dai
niaus Maironio žodžius: 
„Petys gi į petį, na, vyrai, 

kas gali,

Generolas Stasys Raštikis,
Ilgą laiką buvęs Lietuvos kariuomenės vadas. Iš Kauno 
pranešama, kad Lietuvos sukilėliai pakvietę gen. St. Raš- 
tikį krašto apsaugos ministeriu.

VAŽIAVOME LAISVES PASITIKTI
Lygiai prieš metus, gra

žią birželio mėnesio šešta
dienio popietį, Lietuvos Res
publikos Sostinės Vilniaus 
gatvėmis, iš rytų pusės, 
pradėjo žygiuoti svetimos 
kariuomenės nesuskaitomi 
pulkai. Tai buvo rusų ka
riuomenė, kuri antrą kartą 
mūsų tautos istorijoje oku
pavo mūsų gimtąją žemę, iš
braukdama Lietuvą iš gy
vųjų valstybių tarpo.

Niekas Vilniuje nesveiki
no raudonosios armijos, nie
kas jiems pražydusios gėlė
mis nenumetė Lietuvos Res
publikos sostinėje. Ji žy
giavo pavargusi, paniurusi, 
be dainų.

Sostinės gyventojai lyg 
siaubo apimti bėginėjo ap
sirūpindami drabužių ir mai
sto atsargomis, nes jau tu
rėjo patyrimą iš bolševikų 
ankstyvesnio šeimininkavi
mo Vilniuje.

Rusų kariuomenės pul
kams įsitvirtinus Lietuvos 
miestuose ir kaimuose, pra
sidėjo bolševikų samdytų 
agentų šėlimas visame kraš
te. Įskundimai, areštai, mo
terų ir vaikų vaitojimas dėl 
tėvų nelaisvės virto kasdie
niniu reiškiniu.

Žmonės bėgo, slėpėsi kur 
kas išmanė. Visų kraštų 
svetimšaliai su savo kon
sulais skubinosi palikti ne
laimingą kraštą. Aš su 
šeima vis lūkuriavau ir ati
dėliojau išvažiavimą, lauk
damas vis kokios nors tvar
kos.

Prisirišimas prie savo gim
tosios žemės ir žmonių kaž
kaip neleido pasijudinti. Jau 
į trečią okupacijos mėnesį 
galutinai įsitikinome, kad 
bolševikų santvarka suardys 
visą Lietuvos žmonių gyve
nimą ir juos padarys sovie
tinės valstybės vergais.

Jungtinių Amerikos Val
stybių Konsulo ir vicekon
sulo Kaune padedami, ap
sirūpinome reikalingais iš
važiavimo dokumentais ir 
rugsėjo 4 dieną vakare trau
kiniu iš Kauno stoties, 3 
šeimos — 9 asmenys, išvy-

„Sustoję į darbą už mylimą 
šalį,

„Prikelkime Lietuvą mūsų...
Lietuvos Tautinis Komitetas. 

kome į vakarus, Amerikos 
kryptimi.

Šimtinė lietuvių Kauno 
stotyje atėjusių mūsų išly
dėti pilnomis akimis ašarų 
linkėjo mums laimingos ke
lionės, vykstantiems Ameri
kon laisvės pasitikti. Visi 
be žodžių supratome, kad 
mėnesį anksčiau tautos ir 
valstybės duobkasiai su Pa- 
leckiu priešakyje iš tos pat 
stoties vyko į rytus Mask
von „Stalino saulės,” tai 
yra, nelaisvės retežių mūsų 
tautai parsivežti, o čia mė
nesį vėliau, simbolišku su
puolimu, būrelis silpnų lie
tuvių vyksta priešinga kryp
timi į vakarus, ateinančios 
iš ten Lietuvai laisvės pa
sitikti.

Nors gimtinės ir artimų
jų ilgesys lyg peiliais vars
tė krūtinę iš Tėvynės išva
žiuojant, bet paslaptingas 
džiaugsmas ir viltis sutik
ti laisvę ir padėti ją par
nešti savo tautiečiams tildė 
skausmą. Pasilikusieji in
stinktyviai jautė, kad mes 
sugrįšime tik į Nepriklau
somą Lietuvą, todėl reikš
mingai linkėjo greičiausiai 
grįžti.

Tas būrys mus palydėju
sių lietuvių, savo ašarotus 
žvilgsnius ir ištiestas ran
kas nukreipusių į vakarus, 
laisvos ir galingos Ameri
kos pusėn, atstovavo 3 mi
lijonų lietuvių slaptas vil
tis susilaukti laisvės iš va
karų demokratijų.

Atvykęs į Ameriką pir
mu savo uždaviniu laikiau 
papasakoti Amerikos lietu
viams apie įvykusią Lietu
vos Valstybės tragediją ir 
tas brolių viltis.

A.L.R. Katalikų Federaci
jos Centro pakviestas, per 
6 mėnesius aplankiau beveik 
visas lietuvių kolonijas A- 
merikoje ir, kaip mokėjau 
ir sugebėjau, žodžiu ir raš
tu apsakinėjau įvykusią Lie
tuvoje nelaimę.

Pasakiau daugiau šimto 
prakalbų tūkstantinėms mi
nioms ir mažiems klausyto
jų būreliams. Per tas sa
les, kur aš kalbėjau perėjo 
dešimtys tūkstančių žmonių, 
kurie išgirdo gyvą skaus
mingą žodį iš Tėvynės Lie
tuvos.

Klausėsi visokių pažiūrų 
ir nusistatymų žmonės, vie

ni pritarė, kiti abejingi 
kraipė galvas, treti su pa
šaipa palydėjo kalbą apie 
didį vargą ir nelaisvę gim
tojoje žemėje.

Dauguma buvo tokių, ku
rie užjautė Lietuvai ir jos 
žmonėms toje didelėje ne
laimėje. Visiems tiems nuo
širdžiai dėkoju ir prašau 
niekad neužmiršti Lietuvos 
ir jos nelaimingų žmonių.

Abejojančių mūsų iš Lie
tuvos atvykusiųjų praneši
mais prašau neužkietėti prie
šingame nusistatyme, bet 
tyrinėti iš Lietuvos ateinan
čias žinias ir tikiu, kad su 
geros valios pagalba sura
site tiesą. Užkietėjusiems 
Sovietų Rusijos ir jos bol- 
ševistinės santvarkos garbin
tojams, mano įsitikinimu, 
nėra kitų vaistų išsigydyti 
iš bolševizmo ligos, kaip tik 
nuvykti į Lietuvą dabar ir 
savo kailiu patirti bolševiz
mo eksperimentų. Paraga
vę bolševikų „rojaus,” tik
rai nebelinkės sau ir kitiems 
antrą kartą jo susilaukti. 
Dar yra viena neskaitlinga 
rūšis lietuvių čia Ameriko
je, tai už Rusijos pinigus 
dirbantieji bolševikų samdy
ti agentai. Tų nėra vilties 
susigrąžinti į mūsų tautos 
tarpą, nes anot Maironio, 
tai:
„Negarbūs pabėgėliai mūsų 

tautos,
Prabočių vaikai išsigimę!... 
Žinau, nesuprasite jūs skau

smo giesmės,
Jūs kūnai be dvasios ir 

žado!”
Pažvelkime į jų leidžia

mus laikraščius, paklausy
kime jų kalbų, — išgirsime 
tik piktą pasityčiojimą iš 
savo brolių kančių ir be 
jokios sarmatos ir kritikos 
krislelio garbinimą viso to, 
kas rusiška ir Maskvos kil
mės. Tai šliužų ir žemos 
rūšies parsidavėlių tipo tau
tos išsigimėliai Spiaut jiems 
ant brolio kentėjimų, moti
nos raudos ir tėvynės ne
laisvės !

Nelaimingos lietuvių tau
tos prakeikimas kris ant 
tų parsidavėlių galvos. Jų 
vardus mūsų ateitiies kar
tos minės su panieka ir pa- 
sibiaurėjimu. Gėda per am
žius bus jums, išdavikai 
mūsų tautos. Lietuvos oku
pacijos metinėse mes čia 
liūdėjome, o jie ant Lietu
vos kapo rusišką kazoką 
šoko ir išsijuosę garbino 
Tėvynės pavergėjus.

Mes nesistebėsime jų puo
ta, nes tai jų „džiabas,” už 
tai Maskva jiems pinigus 
moka.

Džiugu visiems lietuviams 
ir garbė mūsų tautai, kad 
tų išsigimėlių mūsų tarpe, 
palyginti, toks mažas skai
čius. Šimtai tūkstančių lie
tuvių — neturtingų darbinin
kų, kaip mūras, stovi už 
gimtosios žemės — Lietuvos 
išlaisvinimą. Tai mūsų pa
jėga ir pavergtų brolių vil
tis.

Garbė Amerikos lietuvių 
vadams — kunigams ir pa
sauliečiams veikėjams, ku
rie sugebėjo mases žmonių 
apsaugoti nuo klaidinančios 
bolševikų propagandos ir 
gudrių veidmainingų vilio
nių.

Aš, kaip lietuvis ir pa
vergtosios Lietuvos gyven
tojas, didžiuojuos lietuvių 
R. Katalikų dvasiškijos, pro
fesionalų, biznierių ir ly
giai vargingo lietuvio mai- 
nieriaus, tautos veikėjo, pa
triotizmu ir atsidavimu tau
tos reikalams. Dėkui Jums 
visiems už tą meilę Lietu
vai, tegul Dievas Jums at
lygina už visą pasiaukoji
mą. Kuo kas galite, gelbė
kite Lietuvai laisvę atgauti.

St. Gabaliauskas.

— Pagal „Tarybų Lietu
vos” statistiką, prie miškų 
darbų pristatyta 24,000 dar
bininkų. Lietuvos miškai 
grūdami „galingojon” Mas- 
kolijon.

KAIP BUVO PRIE BOLŠEVIKŲ
GYVENIMAS BUVO 
NEPAKENČIAMAS

Artimas „Amerikos” ben
dradarbis praeitą savaitę 
gavo laišką nuo savo bro
lio studento, kurs jį per
siuntė pro Vokietiją, norė
damas suteikti tikrų žinių 
apie skurdžią lietuvių dalią. 
Laiško autorius yra buvusio 
amerikiečio sūnus. Štai tas 
laiškas:
„Mielas Antanai,

Nesistebėk, kad šį laišką 
gauni iš Vokietijos, jei, ži
noma, iš viso jį gausi. Ma
tai, bandau taip Tau pasiųs
ti, kad nebūtų cenzūruoja
mas rusų, nes noriu bent 
trumpai nušviesti tą būklę, 
kurioje mes esame. Viską 
aprašyti būtų nepaprastas 
darbas, todėl bent iš dalies 
nušviesiu.

Kaip jau žinai, iš tėvų, 
kaip ir iš kitų, atėmė žemę, 
kurios buvo virš 30 hekta
rų. Taip bent jie skelbiasi 
ir sako, kad būsią galima 
savistoviai ūkininkauti ir 
neversią jungtis į kolchozus. 
Bet kaip iš tikro yra: sam
dyti beveik visai neįmanoma, 
nes darbininkams algas nu
statė 1,000-1,5000 rublių į 
metus ir dar beveik dvigu
bai tiek už juos įvairių mo
kesčių (draudimo ir kt.). 
Žemės mokesčiai tai tikrai 
pasakiški: 2,000 rublių per 
metus, o už praeitųjų 2 me
tų pelno mokesčių vėl 3,- 
000 rublių.

Už kiekvieną arklį po 200 
rublių į metus. Taigi, mo
kesčiai pasakiški. Tuo tar
pu pajamos: už pieną mo
ka, tai yra už sviesto kilo
gramą (2 svaru) po 5-6 rub
lius (seniau mokėjo 4-41.50c), 
Javų kainos tos pačios (pa
kėlė tik po pusę rublio už 
centnerį — tai daugiausia) 
Tuo tarpu bet ką nupirkti 
neįmanoma, nes kainos pa
keltos 10 ir net daugiau 
kartų: štai batai (auliniai) 
prieš rusų atėjimą kainavo 
35-40 litų, o dabar be 300 
rublių jokiu būdu negausi. 
Medžiagų kainos pakeltos 
nemažiau dešimties kartų, 
ypač vilnonių, kurių ir taip 
labai maža yra. Keista, bet 
ir maisto produktai krautu
vėse kelis kart pabango, nors 
ūkininkams arba visai ne
pakėlė už juos kainos arba 
juokingai mažai. Todėl dabar 
mieste pragyvenimas smar
kiai pabrango, pavyzdžiui: 
pietūs mažiausiai tris kartus 
— seniau kainavo 1 litas ar
1 lt. ir 20 et., o dabar be
2 r. 50 kap. ar 3 r. 50 kap., 
būsi alkanas. Be to, rei
kia imti dėmesin, kad litas 
nuvertintas ir už jį davė tik 
90 kapeikų.

Iš to gali maždaug sprę
sti apie mūsų gyvenimą. Per
spektyvos nekokios. Tėvai, 
aišku, negalės savarinkiškai 
išsiversti ir turės eiti kol
chozam Na, o ten nepa
vydėtina — visą derlių turi 
atiduoti valstybei, o patiems 
ir maistui mažai lieka, ne
kalbant apie drabužius, a- 
valynę ir kitus reikmenis. 
To tai tikrai nelinkime, nes 
mūsų tėvai seni jau iš tik
ro turėtų eiti pensijon. Čia 
jie to nesulauks, juk jie 
buvo „buožės.” Tau tikrai 
sunku įsivaizduoti kaip trak
tuojami buožės (jais laiko
mi ir 10-20 hektarų turį), 
apie tai jau nusako mokes
čių didumas.

Mums perspektyvos ir ne
kokios: kaip buožės sūnums 
neduoda stipendijų ir jokių 
kitų lengvatų. O iš kur ga
lima pragyventi; kol tėvai 
neatidavė paskutinės žemės, 
bent maisto dar gauname iš 
namų. Tarnystės ir jokio dar
bo gauti negalime, nes esa
me „buožės” sūnūs ir ne 
komunistai. Tad neužilgo ga
li tekti nutraukti ir mokslą. 
O ir baigus mokslą ne kaip 
teks gyventi.” ,

Viena „Amerikos” skai
tytoja gavo savo sūnaus 
laišką iš Biržų apskrities. 
Iš laiško aiškiai matyti, ko
kį skurdą bolševikų okupa
cijoje kentė ir kaimiečiai, ir 
miestelėnai.

Dedame svarbiausias iš
traukas iš laiško, rašyto ba
landžio 23 d.

„Mama, buvai prašiusi pa
rašyti apie mūsų šviežią 
valdžią. Mūsų šviežioj i val
džia ligi šiol buvo dar pa
kenčiama mums kaimiečiams, 
o miestelėnams nuo pat pra
džių blogai. Dabar mūsų 
valdžioje sėdi visi beraščiai, 
nemokslingi. Miesteliuose nuo 
pat pradžių nusavino dides
nius namus, krautuvių šei
mininkus išvarė, o jei kurie 
norėjo dar gyventi savuose 
namuose, tai davė vieną ne
didelį kambariuką ir už jį 
reikėjo mokėti labai dideli 
mokesčiai. Kaimiečiai nebe
gali pasisamdyti šeimynų, 
nes labai pakeltos algos. Už 
žemę labai dideli mokesčiai 
reikia grūdais mokėti. Krau
tuvėse bei kooperatyvuose 
labai viskas brangu. Kad ir 
brangu, tik nieko ir nėra: 
nei iš drapanų, nei iš ap- 
siavimų — visiškai nėra, dy
ki kooperatyvai.

Dabar už žemę grūdais 
reikės mokėti už pernykščius 
metus tik tiem, kurie turi 
dvidešimt penkius hektarus 
žemės, o už šiuos metus tai 
reikės visiems mokėt, kurie 
tik žemės turi. Nuo vieno 
hektaro reikia mokėt pus
antro centnerio grūdų. Da
bar keno šeimos maža, tai 
atsisako ir nuo žemės. La
bai spaudžia, mokesčius de
da, kad tik greičiau žmonės 
dėtųsi į kolchozą, kur su
vienija kelius sodžius ir lie
pia dirbti iš vieno, valgyt 
išvien ir kulti. Bet vistiek 
žmonės nepasiduoda ir ne
gali padaryti kolchozų. Ūki
ninkai, kurie turėjo virš 30 
hektarų žemės, tiems atėmė.

Parašyk laišką, kaip pas 
jus laikraščiai rašo apie 
Lietuvą, apie mūsų šalį, va
dinamą Rusiją? Kaip jums 
atrodo mūsų valdžia? Kaip 
čionai bus toliaus? Ar ilgai 
mūsų kraštą kankins, ar 
ne? , 

„NAVYNŲ TUKIME DAUG”

Vienas „Amerikos” skai
tytojas gavo giminaičio laiš
ką iš Zapyškio valsčiaus, 
rašytą bal. 24 d. Laiške 
tarp kitko taip rašoma:

„Mes girdime ir žinome, 
kas jūsų krašte dedasi: ar 
gera ar bloga. Negalime 
daug ko rašyti. Duodame 
žinoti, kad mūsų krašte jau 
šilta, žmonės vasarojų sėja. 
Jau ir pas mus atėjo sun
kūs laikai, vos tik galim 
pragyventi; dar duonos tu
rime, bet drabužių ir kito
kių stambesnių daiktų tai 
labai sunku įsigyti. Viskas 
brangu, o pinigų gaut nėra 
iš kur. Navynų turime daug, 
bet negalime mes jums jas 
išaiškint.”

KUN. J. KIDYKAS 
PERSIKĖLĖ

Kun. Jonas Kidykas, S.J. 
nuo birželio 20 d. persikėlė 
gyventi į Philadelphia, Pa. 
Todėl gerbiamieji kunigai 
prašomi pakvietimus su mi
sijomis ir kitais dvasiniais 
patarnavimais nebesiųsti į 
Chicagą, o sekančių adresu:
Rev. J. Kidykas, S.J.

St. Joseph’s Church
321 Will ings Alley 
Philadelphia, Pa,

— Įstaigos verčia ne
baigtų namų savininkus 
baigti statybą. O kai na
mas bus pastatytas, jis bus 
nusavintas ir atiduotas rau
donarmiečių karininkams bei 
čekistams.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Newark, N. J
Pagerbė kleboną

Birželio 22 d. švč. Trejy
bės par. klebonas kun. Ig
notas Juozas Kelmelis mi
nėjo 25 metų kunigystėje 
sukaktį, kuri pirmiausia at
žymėta bažnyčioje. 11 vai. 
kun. Ig. Kelmelis atlaikė ju
biliejines mišias, kuriose jam 
asistavo kun. K. Paulionis 
ir kun. Dr. Juozas Vaškas, 
Marianapolio kolegijos rek
torius. Į pamaldas atsilan
kė ir J. E. Newarko vys
kupas pagelbininkas Boland; 
vyskupui asistavo kun A. 
Milukas ir kun. J. Valantie- 
jus. Pamokslą pasakė kun. 
J. Balkūnas. Bažnyčia bu
vo pilnutėlė tikinčiųjų.

Turiningas ir iškalbingai 
pasakytas kun. J. Balkūno 
pamokslas apie kunigystės 
kilnumą labai jautriai nu
teikė visus atsilankiusius; 
iškilmėms didelio reikšmin
gumo suteikė vyskupo daly
vavimas. Vysk. Boland ta
rė žodį, kuriame sveikino 
jubiliatą ir perskaitė Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XII telegramą, kurioje 
sveikinamas kun. Ig. Kel
melis ir teikiamas apaštališ
kas palaiminimas kelbonui, 
parapijiečiams, seselėms vie
nuolėms ir vaikučiams.

Po mišių klebonas kun. 
Kelmelis turėjo daug svečių 
sveikintojų. Buvo atsilankę 
ir daug kitataučių kunigų, 
kaip prel. Knappe ir kiti. 
Atsiųsta daug telegramų, 
laiškų, įvairiausių dovanų.

6 vai. vak. par. salėje į- 
vyko kun. Kelmeliui pagerb
ti jubiliejinė vakarienė. Žmo- 

— nių buvo pilna salė. Gero
kam skaičiui teko laukti va
karienės programos užbai
gos stovint. Kleboną atly
dėjo komitetas ir gausus bū
rys kunigų. Rengimo komi
tetui daug pagalbėjo kun. 
Dr. J. Starkus ir kun. T. 
Poška. .

Programą pradėjo komite
to pirm. Marcelė Svetikienė.

do-

ar- 
iš

Vakaro vedėju pakviestas 
kun. Pijus Lekešis, artimas 
kun. juibiato draugas. Pro
grama buvo įvairi. Pirmiau
sia pasirodė par. choras, 
varg. St. Globio vadovybėje, 
sudainuodamas ilgiausių me
tų. Labai gražiai ir turtin
gai pasirodė seselių pran- 
ciškiečių išmokytos mergai
tės ir berniukai. Jie dai
navo, šoko, deklamavo, 
vanėles nešė.

Svečiais solistais buvo 
tistė Jonė Žukauskaitė
New Yorko ir varg. Ant. 
Giedraitis iš Providence, 
anksčiau buvęs Newarke. 
Art. Žukauskaitė jautriai su
dainavo gražiąsias dainas, 
„Vosilkėliai” ir „Tyliai ty
liai Nemunėlis teka.” Pasi
rodė ir muz. Pranas Dulkė, 
kurs padainavo pritaikintą 
sveikinimo dainą ir vieną 
komišką. Akompanavo jam 
komp. J. Žilevičius. Progra
mos užbaigoje dainavo par. 
choras, St. Globio vedamas. 
Choro nariai pasirodė draus
mingi, paklusnūs vedėjo pa
stangoms.

Sveikinimo kalbas' pasakė 
kun. S. Stonis (K. V. Rytų 
provincijos vardu įteikė do
vaną), kun. Dr. Juozas Vaš
kas (tėvų marijonų ir Maria
napolio kolegijos vardu), 
kun. Dr. J. Starkus, kun. 
Dr. Ant. Bružas, lasaliečių 
seminarijos rektorius, para
pijos draugijų atstovai. Pa
rapijiečiai ir draugijų at
stovai įteikė gausybes do
vanų. Sveikinimų telegra
momis ir raštu atėjo di
džiausias pluoštas — nebuvo 
įmanoma juos visus perskai
tyti. Sveikintojų tarpe bu
vo J. E. arkiv. Walsh, mies
to mayoras Murphy ir kiti. 
Be jau minėtų sveikintojų, 
dalyvavo kunigai J. Simo
naitis (K. V. Rytų Provin
cijos pirm.), J. Šeštokas, K. 
Paulionis, J. Valantiejus, Pr. 
Vaškys, J. Balkūnas, J. Alek- 
siūnas, J. Kartavičius, * V. 
Pinkus, V. Masiulis, T. T. 
Poška.

kė labai nuoširdžią padėką 
už dalyvavimą, sveikinimus 
ir dovanas. Linkėjo visiems 
daug laimės ir gausių Dievo 
malonių, pasižadėdamas ir 
toliau dirbti Dievo garbei, 
žmonių ■ sieloms išganyti ir 
lietuvių tautai.

Rengimo komitetą sudarė: 
pirm. M. Svetikienė, vice- 
pirm. A. Laukžemienė, rašt. 
J. Tamošiūnienė, ižd. Ant. 
Majauskas, nariai — Elzbie
ta Demskienė, M. Matulevi
čienė, P. Kasparaitienė, V. 
Valickas, St. Globys ir Sof. 
Drazdauskaitė.

Vyčių Pramoga
Artėja liepos 6 d. — me

tinis L. Vyčių apskrities pik
nikas, įvyksiąs Patrylow 
darže, Kenilworth, N. J. Pik
nikas labai įdomus — žaidi
mai, lenktynės, šokiai. Gros 
Lou Potts orkestras, 
tai atdari nuo 1 vai. 
Bilietai po 35c. Jų 
gauti pas vyčius.

Laukiame visų;
kad vyresnieji parems jau
nimą. Visi gausiai atvyki
me. K. V.

Var- 
popiet. 
galima

tikime,

Philadelphia, Pa
Kun. Dr. Martusevičiaus 

išleistuvės
Kazimiero parapijosŠv.

vikaras kun. Dr. V. Martu- 
sevičius paskirtas šv. Jur
gio parapijos klebonu, į mi
rusio garbingo atminimo kun. 
Ig. Zimblio vietą. Šv. Ka
zimiero parapijiečiai apgai
lestauja, išleidami malonaus 
būdo kun. Dr. ' V. Martuse- 
vičių iš savo tarpo, bet kar
tu linki ir sveikina užiman
tį atsakingas klebono pa
reigas šv. Jurgio parapijoj. 
Nėra abejonės, kad jurgie- 
čiai džiaugiasi šiuo pasky
rimu. Tegu Aukščiausias lai
mina
vičių naujose pareigose.

kun. Dr. V. Martuse-

Birželio 19 d., Dievo Kū
no šventėje, po iškilmingų 
pamaldų, Šv. Kazimiero baž
nyčioje, kurias laikė išvyks- 
tąs kun. Dr. V. Martusevi
čius, skaitlingas parapijie
čių būrys susirinko išlydėti 
savo mylimo vikaro. Lai-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Smarkus pyktis pasirodė ant rūstaus Tautgėlos 

veido, bet tai buvo bejėgingas pyktis, žandaras 
turėjo savo rankose stambų triupą. Tačiau Taut
gėla dar bandė jį išmušti.

— Sėskis, tamsta, — tarė jis Pomadinui, — nes 
matau, kad mūsų pasikalbėjimas turės dar kiek už
trukti.

Pomadinas atsisėdo. Savo širdyje jis turėjo džiū
gauti dėl tokio aiškaus laimėjimo, bet veidu nė- 
kiek to neparodė. Jis atrodė šaltas ir abejingas, 
dar gi jaučiąs kiek nemalonumo, kad jis čia sutruk
dytas.

— Pons Pomadinai, — pradėjo Tautgėla, — aš 
matau, kad tamsta esi gabus žandaras. Tai tams
tos įgimtas pašaukimas. Bet ir gabiesiems tenka 
kaikada suklupti. Savo gražiakalbingoje rolėje pa
miršai, kad pasiūlei man kyšiu išsipirkti iš susida
riusios nemalonios padėties. Ištikimam caro tar
nui nedera tai daryti — a? Ką gi į tai pasakysi?

Atrodė, kad triupas staiga perėjo į Tautgėlos ran
kas. Jis jau nė neslėpė trijumfuojančios šypsenos. 
Bezickas čia neramiai sukruto, bet Pomadinas nė 
akim nemirktelėjo. Jis tik nuolankiai šyptelėjo.

— Ponas valdovas buvo geras priminti man ma
no pareigas. Bet aš jas einu visados vienodai, net 
miegodamas ir — kyšius beimdamas, kaip ponas val- 
dr "^ipikčsi išsireikšti. Kyšio kol kas dar nepaė
miau ir negalima manęs kaltinti už prasižengimą, 
kurio dar neesu padaręs. Bet ponas valdovas sa
kote, kad esu jums pasiūlęs kyšiu išsipirkti. Taip, 
bet ar ponas valdovas žino, kad provakacija tai vie
nas iš stambiausių priemonių žandarmerijos veik
loje? Provokacija ne tik ne draudžiama, bet už
ginama ir patariama mums vartoti, nes ji kaip tik
tai atidengia visas paslaptis. Sakysim, jei ponas 
valdovas duodate man kyšių, tai jau tuomi pačiu 
prisipažįstate kaltu.

— Aha! — triukšmingai sušuko Tautgėla, — to
kiu pat būdu, jei kyšiaus neduodu, tai aš nekaltas!

_Visai ne, — atsakė žandaras, — tai tik parodo, 
kad nenorite prisipažinti . Kai dėl kaltes, tai ji pa-

kant pamaldas visų akys se
kė kun. Dr. V. Martusevi- 
čių, nes tai buvo paskutinės, 
kaip šv. Kazimiero parapi
jos vikaro. Daugelio maldos 
jam buvo paaukotos. Vos 
išėjus kun. Dr. V. Martuse- 
vičiui pro duris, mokyklos 
vaikučiai su sesele Uršule 
priešakyje apipylė jį gėlė
mis, nes jis buvo didelis 
mažųjų mylėtojas. Choras su 
savo vedėju J. Mickūnų ir 
sodalietės maloniai atsisvei
kino su kun. vikaru. Va
laitis savo puikiu automo
biliu vežė kun. Dr. V. Mar- 
tusevičių į šv. Jurgio para
piją; jį palydėjo apie 15 
pilnų automobilių.

šv. Jurgio parapijoj
Nuvežuš kun. Dr. V. Mar- 

tusevičių į šv. Jurgio par., 
palydovų būrys pripildė kle
boniją. Pasakyta atsisvei
kinimo kalbų. Gražią kal
bą pasakė kun. St. Raila, 
kalbėjo ir kiti, choras 
dainavo 
ną. 1 
naujasis 
vo labai 
daug kalbėjo. Ypatingai vi
siems įspūdžio padarė saki
nys: ,, Atsiprašau visų, gal 
kam nusidėjau, 
atsisveikinom. Šv. Jurgio pa
rapijiečių visai nebuvo, mat, 
jie nežinojo naujojo savo 
klebono atvykimo. Kun. J. 
Bagdonas, par. vikaras, da
lyvavo choro praktikoj, ruoš
toj klebonui priimti. Tad 
kun. Dr. V. Martusevičius 
visai netikėtai jurgiečiams 
prisitatė.

pa- 
dai-

Waterbury, Conn
Naujas vikaras

Šv. Juozapo lietuvių para
pija šiomis dienomis sulaukė 
naujo vikaro, kun. Alberto 
Zanevičiaus, kurs tik ką į- 
šventintas. Kurį laiką čia 
dirbęs kun. P. Lunskis iš
vyks į Mt. Carmel, Pa., kur 
jis pakviestas lietuvių par. 
vakaru.

Kun. Jurgis Vilčiauskas, 
waterburietis, tik ką įšven
tintas, paskirtas vikaru į 
Hartfordo liet, parapiją.

Pirmas mokslo metų 
užbaigimas

Šv. Vincento parapijos 
mokykla birželio 15 d. tu
rėjo pirmas išleistuves.

Iškilmės prasidėjo 9 vai.

tams sudainavus jausmingą 
ir liūdną „Sudiev.”

Nors tik dveji metai pra
ėjo, kai mokykla atidaryta, 
tačiau daug pažangos pada
ryta. Kleb. kun. M. Dau
mantas ir jo vikaras kun. 
A. Neverauskas nenuilstan
čiai darbuojasi mokyklos la
bui. Jų entuziastiška ir sun
ki darbuotė daug pagarbos 
ir nuopelnų atnešė. Jų pa
stangos nepasiliko be vai
sių. Mokykloje šiais metais 
lankėsi 155 mokiniai. Jie 
buvo mokomi ne tik valsty
bės nustatytos programos, 
bet kartu buvo skiepijama 
tikėjimo ir lietuvybės dva
sia.

Ši mokymo ir vadovavi
mo pareiga pavesta Nukry
žiuoto Jėzaus seselėms iš 
Elmhurst, Pa. Jų sunkus 
darbas, lietuviška dvasia ir 
pasiaukojimas parapijos la

gią tėvų kalbą. V 
pakildavo maldai, 
nų vyrų balsai g 
Rožančių, prašydi 
ningosios Dievo N 
tarimo. Gal ir š 
slaptai Devintinės 
damas šv. Rožai 
Marija užtartų v 
po žiaurių okupi 
spauda Lietuvą. I i 
maldos bus išklai Pr0'
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įlikaus-

,vJ atsisveikinimo dai-. 
Po to savo žodį tarė 

klebonas, jis 
sujaudintas, tad ne-

bu-

rytą. Graduantai ir jų tė-'bui visų pastebėtas. Para- 
veliai susirinko į bažnyčią pijiečiai joms dėkingi už jų 
išklausyti mišių, kurias at-’ pasidarbavimą vaikučių nau- 
našavo vikaras kun. Albi
nas Neverauskas. Pritaikin
tą pamokslą pasakė kleb. 
kun. M. Daumantas.

Vakare naujai ištaisytam 
auditoriume įvyko iškilmin
ga programa ir diplomų iš-

Sekmadienį, bir 
bažnyčioje pama 
paprasta tvarka, 
vai. mišių buvo 
mas Švč. Sakranu Dorothy 
Dr. L. J. Mendeli 
moksle gražiai i įietaVit- 
8 dienas aplanku } Visoky- 
garbinti Jėzaus 
Eucharistijoj, nei 
būtina šiais laik 
Tėvynę Lietuvą 1 
ro 1 
kuo pagelbės m 
Lietuvai.

įrtė, Stel-

•; Elena

Pakalnis 
vynę .Lietuvą u.irj pro- 
banga. Jėzaus S ?]S ber-

Tuom ir dalinimas.

Streikas
Birželio 16 d. Pennsylva- 

nijos ir McCahan cukraus 
dirbtuvių darbininkai išėjo 
į streiką, reikalaudami mo
kesčio pakėlimo. Birželio 19 
taip gi sustreikavo ir Frank
lino dirbtuvė. Visų trijų 
cukraus dirbtuvių streikuo
jančių darbininkų priskaito- 
ma apie 3 tūkstančius. Visi 
darbininkai vieningai laikos 
savo reikalavimų pakelti mo
kestį, atsižvelgiant į pakilu
sias maisto produktų kai
nas. Tai buvo priežastis, iš
šaukusi streiką. Darbinin
kai priklauso Amerikos Dar
bo federacijai. K. D.

toks entuziastingas, 
nenorinčiu vesti to- 
piktai susiraukęs ir

Pagaliau tarė:

aiškės teisme. Bet čia tamstos nieks nė nekaltina. 
Kalta jūsų dukrelė. Nenorite, kad ji nukentėtų, tai 
ir duodate kyšių.

— Bet aš kyšius neduodu, tik tamsta jo prašai! — 
riktelėjo Tautgėla.

— Aš jo dar nepaėmiau, — šaltai atsakė Poma
dinas, — o jei tamstai patariau duoti, tai tik dėl 
provokacijos. Jei tamsta užsispirs! skųsti mane už 
ėmimą kyšių, tai — atviras tam kelias. Tada kal
tinamųjų suole atsisės du kaltininku: tamstos duk
tė ir aš. Ji bus teisiama už revoliucinį veikimą, aš 
— už provokaciją, kuri kaip tiktai yra eilinė žan
daro pareiga. Ar tamstai dar neaišku, katras mu
dviejų bus apkaltintas ir katras išteisintas, dar gi 
su pagyrimu?

Ir vėl triupas išslydo iš Tautgėlos rankų, kaip 
šlapias ungurys. Nebuvo ką daugiau daryti. Da
bar jau ne Pomadinas, bet Tautgėla kietu balsu pa
klausė:

— Kiek?
Bezickas negalėjo atsigėrėti savo sėbro vikrumu. 

Jis išsižiojęs klausėsi dviejų oponentų ginčo. Dabar 
tai jau neslepiama šypsena išgirdo tą magišką žo
dį: kiek? Pomadinas nebuvo 
Jis net apsimetė įsižeidusiu ir 
liau tas derybas. Sėdėjo gan 
visai nesiskubino su atsakymu.

— Mūsų derybos nukrypo į tokią nemalonią sri
tį, kad aš nejaučiu nė mažiausio noro jas tęsti. Jei 
ponas valdovas yra linkęs tą draugišką pasitarimą 
vadinti kyšių žvejojimu, tai aš pasiryžęs šį posėdį 
palikti be pasekmių ir pasitarimus visiškai nutrauk
ti.

— Na, na, pons žandarai, nebūk toks išdidus. Ar 
gi nepažįsti juokų? — mėgino jį nuraminti visai jau 
suminkštėjęs Tautgėla.

— Čia ne juokai, tik bjaurus įtarimas, — purške- 
no pasipūtęs Pomadinas, ir juo anas labiau minkš
tėjo, juo šis daugiau pūtėsi: — žmogus nori nuošir
džiai kam patarnauti, o čia tau drebiama į akis ky
šių grobimą ir klastingai norima tas išnaudoti. Aš 
nelaukiau iš pono valdovo tokio aitraus nepalanku
mo. Tamsta suprantamai įsikarščiavęs ir dėlto do
vanotinai nesupranti savo padėties. Bet tektų jums 
tik nuošaliai atsistoti ir šaltai apsvarstyti, tai tuoj 
pamatytumėt, kaip skaudžiai mane skriaudžiate sa
vo įtarimais. Tik pagalvokite: susidarė pavojinga 
jūsų dukrelei padėtis. Aš jai daviau ko plačiausių 
galimumų iš to išeiti. Ji tuo nepasinaudojo — gar
bė neatleido — bet jau čia ne mano kaltė. Aš vis 
dėlto jai progą daviau ir ką gi už tai gaunu? Po
nas valdovas tuoj metėte kietą paniekos žodį: „prieš 
tokius, atsiprašant, ponus mano dukrelė nemeluos.” 
Ar malonu buvo tai išgirsti? Dabar vėl pasiūliau

kal-

bu-
Ta-

Pirmoji dalis programos 
išpildyta berniukų ir mer
gaičių iš žemesnių skyrių.

Antroje programos dalyje 
įvyko neužmirštantis vaiz
das — graduantų paskutinis 
bendras atsisveikinimas 
bomis ir dainomis.

Kalbėtojas šio vakaro 
vo kun. J. Šukevičius,
maqua lietuvių par. klebo
nas. Jo žodžiai giliai įsmi
go graduantų ir visų atsi
lankiusiųjų širdyse. Jis pa
reiškė savo nusistebėjimą 
didele pažanga mokykloje 
per taip trumpą laiką. Ži
noma, visa garbė klebonui 
ir šį faktą kun. Šukevičius 
gražiai išdėstė savo kalboje.

Kleb. kun. M. Dauman
tas išdalino graduantams di
plomus; už atsišymėjimą lie
tuvių kalboje ir religijoje 
Leonai Drulytei ir Marytei 
Burkevičiūtei suteikė Frack
ville par. klebono kun. Nor- 
buto aukotus auksinius me- 
dalikus.

Programa baigta graduan-

dai.
Sekantieji kunigai dalyva

vo iškilmėse: Daumantas ir 
Neverauskas iš Girardville;

Norbutas iš Frackville, 
Šukevičius iš Tamaqua, 
Laumakis iš St. Clair, 
Česna ir V. Vėžis ir du 

klierikai iš Mahanoy City. 
Buvo ir Motina Bonaventū
ra, Nukryžiuoto Jėzaus Vie
nuolyno viršininkė, kuri pir
mais metais mokė gradu- 
Elmhurst.

Gavo diplomus: Povilas Šu
kevičius, Juozas Čiuplis, Bla- 
žiejus Draugelis, Tadas Ka- 
sakaitis, Mykolas Subačius, 
Marytė Burkevičiūtė, Leona 
Drulytė, Anastazija ir Mary
tė Grebliauskaitės, Yvonne 
Bernoski, Irena Levulytė.

S.

P.
P.

benas. 
•j pasakė 
jbaijau- 
įoras su- 
įies dai- 
' klausy
klas lie
ke ga h 
; Kartais, 
sis Lie
jai) bal
as paro-

Baltimore, Md
Devintinių šventė visus 

žavėjo nepaprastu savo gra
žumu, primindama kūdiky^ 
stės dienas, kada buvo pri
imta pirmoji šv. Komunija, 
nors be ypatingų iškilmių. 
Tai buvo Lietuvoje. Tuo lai
ku buvo viskas ginama — 
spauda, laisvas žodis tik tu
rėjom šiokią tokią laisvę 
garbinti Aukščiausiąjį sava 
kalba. Malda augino ir 
brandino taip visiems bran-

„Kad ir mirsiu 
dovanosiu” — šie 
vo mano išgirsti 
N. Y. Grand St. 
lietuvių. Gi mes ti 
Dievas mums mi 
dovanos. Jei kas 
meniu, mes ats 
duona ir tai įvy 
šeštadienį. Viena . 
kuris atveža anglį 
sylvanijos nuvežė 
tuvei 4 tonus ana
lus į rūsį moterį ™ 
bėjo, kad jis nepi 
kad buvo kitais I 
pareikalavo pripilt 
skaityti 4 dol. V iino- 
nusileido, sakydan Jgeram 
svoris yra geras, 
čas pasiekė, to, 
gelis turėjo išsiin iteleisda- 
iš rūsio, aiškindi i lietuvių 
tai ne jo kaltė, n į 
rie anglys yra siu 
nebūtų jautusis ti 
kė, jei būtų nusilį nesino- 
už akmenį atsily nuo 
na... _ - _  J ffliųlė-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ii traukė

•_ lietuvių 
įpijos ka-

nngenybė 
į kalto
ji liudi-

įpriešin-

ši suda- 
; visiems

nelių, tegu Lietuvos v; 
lieka jums visuomet ari 
ir brangus.

Atsisveikinimo kalbą 
sakė Jonas Pries. Po 
bendrai sugiedoto Lie' 
Himno, sekė įteikimas 
dalių už atsižymėjimą 
kykloje. Čia mergaitės 
lenkė berniukus. Maryt 
sokytė gavo net 3 med 
Jonas Pries 2, kiti po 
ną.

Medalius skyrė C.YJ 
merican Legion, kleb. 
N. Pakalnis, sesuo Nicoč 
Jie buvo duodami už til 
Amerikos istoriją, mat 
tiką, elgimąsi, anglų ii 
tuvių kalbas.

Nežiūrint tvankaus 
publikos buvo veik 
salė. Atsilankiusieji p r 
ma buvo labai patenkin 
šios gražios programos 
ruošimo visas įvertir 
tenka darbščioms ir 
manioms seselėms don 
konėms. Jų pastangos 
rai vertos pagarbos ir 
tinimo. Jų tylus darba 
ša lietuvių išeivijai die 
vaisius auklėjimo, reli 
ir lietuvybės dirvoje, 
žiausio joms pasisel 
Garbė Apreiškimo para 
išlaikančiai šią mokyk

Buv

Siunčiu „Ameri įį. 
numerates mokest į^ius 
ir 1941 metus. Ta; ' ■ ■ ’ 
gą ačiū už paro<
Tviy ▼ 1 o ii Ir i n 4- I °

: pašoko

BUVUSIŲ SAVANOJ 
ATSIŠAUKIMAS

Ištieskime pagalbos n 
Kaip žinome iš okuj 

spaudos ir Lietuvos tr 
nių pranešimų, raud< 
okupantai išplėšė visas 
tuvos vaistines ir išgi 
gydytojus. Lietuvos g 
tojai pasiliko be medi 
pagalbos. Jiems yra i 
linga skubi medicinos 
galba ir drabužiai.

Šiuomi atsišaukiame 
sus brolius tautiečius 
šiai aukoti. Visų fondų 
šome visas aukas sk

kitą būdą iš bėdos išsisukti ir štai įtarimas gauti 
kyšių. Ii’ tai vis už gerą širdį. Išspręskite gi da
bar pats, gerbiamas valdove, ar prie tokių sąly
gų galima vesti kokias nors derybas?

Ir Pomadinas tiek atrodė neteisingai nuskriaustas, 
kad ir pats beveik tam įtikėjo. Taip kartais žmo
gus moka sau skriaudą įkalbėti.

— Na, na, pons Pomadinai, — beveik jį glamo
nėjo taškendamas per petį Tautgėla, — juk pats pa
sakei, kad aš buvau dovanotinai įsikarščiavęs. Da
bar aš matau savo klaidą ir pradedu pastebėti, kad 
tamsta turi gero žmogaus jausmus ir moki įeiti į 
nelaimingo tėvo padėtį, kad mano pasikarščiavimas 
suprastinąs ir atleistinas. Dabar jis praėjo. Mes
kime tuos kvailus įtarinėjimus į šalį ir toliau da
lykus šaltai svarstykime. Tai kiek?

Tas magiškas „kiek” vėl pasirodė scenoje. Da
bar ir Pomadinas jau suminkštėjo. Bet vis dar del
sė pastatyti kainą. Pagaliau, lyg nenoromis prabi
lo:

— Ponas valdovas gerai numanote, kad toki da
lykai skaičiuojami tūkstančiais.

čia Pomadinas nutraukė kalbą, lyg laukdamas 
pasipriešinimo, bet kadangi Tautgėla tylėjo, tai į- 
drasintas žandaras tęsė toliau:

— Už tokius nusikaltimus, kiek aš žinau įstaty
mus, gresia Sibiras. Todėl ir likvidavimo kaina tu
ri būti atitinkamai stambi. Ką pasakytumėt apie 
5,000?

Tautgėla kymiai atsiduso. Sunku buvo pasakyti, 
ar tai būta džiaugsmo, ar nusiminimo dūslio, taigi, 
Pomadinas ir Bezickas nematomai sparčiais žvilgs
niais. Valandžiukę tęsėsi nejauki tyla.

— Penki tūkstančiai tai stambūs pinigai, — tarė 
Tautgėla.

Tai buvo neskani pastaba. Pomadinas susirau
kė. Tas išdidus dvarponis visai nesupranta garbės. 
Derėtis už dukters galvą ii’ ne dėl per didžios kai
nos, tai nebajoriška. Bet — nieko nepadarysi. Taut
gėla, matomai, myli pinigus nemažiau už savo duk
terį. Teks pasiderėti.

— Bet, valdovai, — tarė žandaras, — aš maniau, 
kad tai maža kaina, tiek maža, kad man buvo gėda 
ją pasiūlyti, kad neužgaučiau tamstos garbės. Pra
šyti mažiau — tai būtų tiesiog mužikiška.

Tautgėla šyptelėjo.
— Tamsta labai gudrus. Nori pažaisti mano ba

joriškais jausmais. Bet sykį jau leidomės į pinigi
nes derybas, tai apie garbę nėra ką bekalbėti. Jau 
ji vis tiek suteršta ir pažeminta. Jau kad derėtis, 
tai žydiškai. Duosiu tamstai pusę.

— Kaip neskanu! — suniurnėjo Pomadinas, — 
gerai, kad tamstos dukrelė to negirdi.

Tautgėla supyko.

trybę laukiant. I siųsti Amerikos Raudon

“p Ro- 
' Pratimai, 
kimiausi

sisekimo.
Viktorija R 

Bloomfield, N. J.

— Ne tamstai spręsti apie mano gar 
dukters jausmus! Aš nieko neduosiu!

Tokio derybų rezultato Pomadinas 
mažiausiai tikėjosi ir buvo neprisirengę Pn’ 
eventualumo. Iš tiesų, kvaila padėtis. L 5 Lietuvos 
plėšikas, užpuolęs žmogų su revolveriu, g-iksinini-

— Atiduok pinigus, nes šausiu.
O užpuolikas šaltai atsako: „pinigų rities darė 

šauk!”
Susidaro nelemta padėtis.

kų. Koks desperatas gal ir šaus, bet dažr 
šikas kaip tik nenori šauti. Jis tiki į i 
volverio reputaciją: nusigąs ir viską ati 
čia tas kietagalvis kaip tik nesibijo. I sjTu" 
Tenka įtikinėti savo auką, kad žaisti su "^da1' 
pavojinga. ----

Tokios taktikos noroms - nenoroms gri ------
madinas.

— Bet, pons valdove, kaip tada bus? 
dideliam pavojuje.

— Ką jūs man galite padaryti?
— Bet tamstos dukrelė?
— Aš žinau, kad tėvo jausmai tai 

jūsų triupas, — atsakė Tautgėla, — bet 
pą išmušiu jums iš rankų!

Situacija visiškai pablogėjo.

aiškini-

Taip ir 
Yra plėši nuo- 

Brangios 
Tbuomet 
ipamirš-

Kryžiui ir prašyti sk 
užpirkti vaistų ir dra 
ir siųsti Lietuvon, 
fondu kviečiame sud 
gydytojų ir slaugių p 
nalą vykti Lietuvon su 
bia pagalba.

Buv. Lietuvos Kariu 
nės Savanorių gru

Kpt. P. Jurgėla, 
Adv. K. R. Jurg 
P. Mikalauskas, 
J. Gudelis, 
M. Sabenka, 
V. Daukintas, 
Dr. J. P. Gale.

GERAI PIRKTI 
©EITAI PARDUOTI 

Mos • insurance reikaluose šutai 
M padės tuose reikaluose pilnai 

o., .............  . ir patyręs brokeris—Situacija visiškai pablogėjo. Pomad ,
kad Tautgėla pradėjo kontrataką. Kaipįi, P. MACHULIS
rėmus?

— Aš išsyk galėčiau mesti kietą žai 
areštuoju. Bet čia kaip tik pagerbiu 
jausmą, kurį tamsta taip netiksliai vadin 
mūsų triupu. Taip, tai didžiausias t 
tamstos naudai. Kad ne tam jausmui p 
aš būčiau visai su tamsta nė nekalbėjęs 
dymų — ir imu kaltininką. Aš dėl to te 
mo net nusižengiau prieš tiesioginę žanda

— Kad tamsta nusižengei prieš savo į 
aišku, — aitriai pastebėjo Tautgėla, — 
mano tėviško jausmai tatai padarei. Nuf 
to, kad be įrodymų prikibai prie manęs ir 
terš.

—- Be įrodymų! Tamstos sūnus juk
— Vaikiški plepalai! Sūnus prieš tėv 

rį liudyti negali. Be to, jis nepilnametis.
— Bet tamstos dukrelė pati gi prisipaž “ GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 

pats Andrius Stuobrys patvirtins mano parduodamus rakandus ir
-L . o •- •• n 'dainas su kitomis krautuvėmis.— Stuobrys? Kur jus ji rasite? — n k--_______ U____________

tvirtu balsu paklausė Tautgėla.
— Mes jį jau turime, nė ne mirktelėję! 

melavo Pomadinas.
— Tai kur gi jis? — dar kvotinėje Ta 

jautė, kad žemė jau slysta iš po kojų.
(Bus daugiau)

Woodhaven, N.' 
^Virginia 7-1896

RAKANDŲ KRAUTUV

Street Brooklyn, N.
HEVergreen 7-8451

išmokėjimams be nuošimčių

NEGAUSITE PIGIAU
Petraičių Krautuvėse

utiene ir sūnūs
įkandus, o ne už išredymą



sudainavus jausmingą 
idną „Sudiev.” 
r s tik dveji metai pra- 
kai mokykla atidaryta, 
u daug pažangos pada-

Kleb. kun. M. Dali
ns ir jo vikaras kun. 
leverauskas nenuilstan- 
darbuojasi mokyklos la
jų entuziastiška ir sun- 

arbuotė daug pagarbos 
lopelnų atnešė. Jų pa
gos nepasiliko be vai- 
Mokykloje šiais metais 
isi 155 mokiniai. Jie 

mokomi ne tik valsty- 
nustatytos programos, 
kartu buvo skiepijama 
imo ir lietuvybės dva-
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DIETOS ŽINIOS
tarimo.

oamis j QLOS UŽBAIGIMO
IŠKILMES

spauda ; į . . . . . . . . . . . . . .
j salėje turėta pa-
o 22 d. Apreiškimo

lokyklos mokslo mė
ginio iškilmių pro-

■ >J

mokymo ir vadovavi- 
pareiga pavesta Nukry
po Jėzaus seselėms iš 
įurst, Pa. Jų sunkus 
as, lietuviška dvasia ir 
lukojimas parapijos la- 
visų pastebėtas. Para
mai joms dėkingi už jų 
larbavimą vaikučių nau-

bažnyį Mokyklą baigė: An- 
papraiį
vai. judrius Ilgūnas, Ed- 
mas šjį 
Dr.t;
moksle,
8 dite

jukas, Albertas Du-

Render, Jeronimas 
:as, Jonas Kulikaus- 
as Pries, Dorothy 

Ona Rackytė, Stel- 
garbte ričiūtė, Elzbieta Vit- 
Euchaį^, Marijona Visoky- 

Jurkūnaitė, Elena 
lite.
kun. N. Pakalnis 
kalba atidarė pro- 
Sekė puošnus ber- 

• mergaičių benas.

būtina į 
Tėvyjr

kuo įę 
Lietuį'

kantieji kunigai dalyva- 
škilmėse: Daumantas ir 
jrauskas iš Girardville; 
^orbutas iš Frackville, 
sukevičius iš Tamaqua, 
^aumakis iš St. Clair, 
Jesna ir V. Vėžis ir du 
ikai iš Mahanoy City. 
) ir Motina Bonaventū- 
Nukryžiuoto Jėzaus Vie- 
yno viršininkė, kuri pir- 
i metais mokė gradu- 
tiurst.
vo diplomus: Povilas Šu
čius, Juozas Čiuplis, Bla
is Draugelis, Tadas Ka
ltis, Mykolas Subačius, 
ytė Burkevičiūtė, Leona 
ytė, Anastazija ir Mary- 
Irebliauskaitės, Yvonne 
loski, Irena Levulytė.

„Ril;aimo kalbą pasakė 
dovanu 
VO
N. I f, keletą liaudies dai- 
lietnį^1 w

fisokyte. Labai jau- 
mažasis choras su-

Baltimore, Md.

kių diena. Nei valgių rei
kės pirkti, nei pintinių krau
ti. Įsidėkite dolerį antrą į 
piniginę ir važiuokite kar
tu su visa šeima į „Jūsų” 
pikniką. Ten, Dievo numy
lėtame kalnelyje įvyks di
delė pramoga. Paruošta bus 
visko Naujos Akademijos 
kafeterijoje: ir lietuviškų ir 
amerikoniškų valgių. Nėr 
abejonės, kad visa šeima bus 
pilnai patenkinta.

Vietos gražumas, gamtos 
puošnumas nereikalauja ap
rašymo, nes visi labai ge
rai žinot, kad Dievas visas 
grožybes joje įdėjo. Gamta 
pati paruošė Jums stalų — 
puikų žolyną.

Ta pačia proga bus ga
lima ekskursuoti po naują 
statybą — Šv. Pranciškaus 
Akademiją. Be abejo, visi 
domisi šia mokslo ir kul
tūros įstaiga, prie kurios 
statybos prisidėjo' savo au
komis. Nepraleiskite šios 
nepaprastos progos atsilan
kyti ir pasigrožėti gamta, 
pasilinksminti su savo šei
ma ir pažįstamais ir pama
tyti Jūsų sunkaus uždirb
to cento vaisių.

Tad kviečiame ir lauksi
mos visų.

Svarbu Žinoti

A.L.K. STUDENTŲ IR PRO- 
FESIJONALŲ S-GOS 

SEIMAS

ti, susijungti didesnėn vie- 
nybėn, nes yra vilties, kad, 
nors ir karo nualinta, Lietu
va atsikels laisva ir nepri
klausoma. Gavus laisvę Lie
tuvai, bus daug darbo ir 
tam darbui reikės daug vie
nybės ir pasiaukojimo.

Visi tad į istorinę Lietu
vių Dieną, į Klasčiaus par
ką, Maspethe, liepos 4 dieną.

T.

Matijošius Vincevičius, gyv. 
60-15—146 St., Flushing, N. 
Y. Palaidotas birž. 24 d. Li
ko žmona Sofija, sūnus Ka
zimieras, kuris dabar yra 
J.A.V. kareivis ir duktė Alice. 
Patarnavo grab. Juozas Le- 
vanda-Levandauskas.

Birželio 19 d. įvyko Mot. 
S-gos 29 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Jame buvo pa
tiekti raportai iš ligonių 
lankymo. Vis dar yra ser
gančių narių. Bankieto ko
misija patiekė žinių apie į- 
vykusį bankietą pas Šalins- 
kus. Bankietas pelno davė 
nelabai daug.

Liepos 13 d. nutarta su
rengti išvažiavimas autobu
sais į Forest Park. Išrink
ta atstovės į seimą — O. 
Dobrovolskienė ir S. Suba- 
tienė. Po susirinkimo šert- 
vytienė ir Ropienė visas na
res pavaišino ledais ir soda. 
Dovanas laimėjo Dobrovols
kienė ir Kašėtienė. Jei išva
žiavimo dieną užkluptų lie
tus, visi važiuosime pas po
nus Tereibezus, 180 Hale 
Avė. Koresp.

Liepos 5 - 6 d.d., šeštadie
nį ir sekmadienį, Mariana- 
polio Kolegijoje, Thompson, 
Conn., įvyks Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studentų ir 
Profesijonalų Sąjungos me
tinis seimas. Sąjungos val
dyba yra paruošusi įdomią 
posėdžių ir poilsio progra
mą. Visi s-gos nariai kvie
čiami dalyvauti svečiais, o 
kuopos raginamos išrinkti 
atstovus. Maloniai laukiami 
visi lietuvių katalikų stu
dentai, kunigai ir profesijo- 
nalai.

Liepos 6 d., sekmadienį, 
Marianapolio Kolegijoje į- 
vyks ir Marianapolio kolegi
jos alumnų susirinkimas, 
kurin kviečiami visi Maria
napolio Kolegijos alumnai.

Worcester, Mass.

nelių, tegu Lietuvos vardas 
lieka jums visuomet artimas 
ir brangus.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė Jonas Pries. Po visų 
bendrai sugiedoto Lietuvos 
Himno, sekė įteikimas me
dalių už atsižymėjimą mo
kykloje. Čia mergaitės pra
lenkė berniukus. Marytė Vi- 
sokytė gavo net 3 medalius, 
Jonas Pries 2, kiti po vie
ną.

Medalius skyrė C.Y.A., A- 
merican Legion, kleb. kun. 
N. Pakalnis, sesuo Nicodema. 
Jie buvo duodami už tikybą, 
Amerikos istoriją, matema
tiką, elgimąsi, anglų ir lie
tuvių kalbas.

Nežiūrint tvankaus oro, 
publikos buvo veik pilna 
salė. Atsilankiusieji progra
ma buvo labai patenkinti. O 
šios gražios programos pa
ruošimo visas įvertinimas 
tenka darbščioms ir su
manioms seselėms dominin- 
konėms. Jų pastangos tik
rai vertos pagarbos ir įver
tinimo. Jų tylus darbas ne
ša lietuvių išeivijai didelius 
vaisius auklėjimo, religijos 
ir lietuvybės dirvoje. Gra
žiausio joms pasisekimo! 
Garbė Apreiškimo parapijai, 
išlaikančiai šią mokyklą!

Buvusi.

FEDERACIJOS NARIAMS

ŠIRDINGAS AČIŪ

Birž. 22 d. Kings County 
ligoninėje mirė Katarina 
Zaica, 45 m. amžiaus, gyv. 
1060 Hancock St., Brookly- 
ne. Palaidota birž. 25 d. šv. 
Jono kapinėse iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios. Li
ko vyras Mykolas, sūnus Ka
zimieras ir duktė Ona. Pa
tarnavo grab. Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Širdingai dėkoju tetai ir 
tetėnui Kubiliams už man 
surengtą netikėtą priešves- 
tuvinę dovanų puotą birže
lio 7 d. savo namuose.

Taip pat ačiū prisidėju
sioms: J. Terebeizienei, L. 
Čižauskienei, Plaušinaitie- 
nei, Daubarienei, Dobrovols- 
kienei, Dumblienei, Bielskie
nei ir U. čisčilaitei.

Dar kartą ačiū visoms 
dovanų teikėjoms, kurių pa
vardžių, atleiskit čia nemi
nėsiu, bet savo širdy visa
da turėsiu.

Daug kartų ačiū sakanti
Aldona Montvilaitė.

Birž. 22 d. šv. Marijos 
ligoninėj mirė Viktorija Li- 
berienė, 60 m. amžiaus, gyv. 
189 Richmond St., Brook- 
lyne. Palaidota birž. 25 d. 
Švč. Trejybės kapinėse iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios. Liko vyras Petras, 
sūnūs Juozas, Antanas ir 
Bruno ir marti Julijona. Pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Muz. J. Čižauskas buvo 
sunkiai susirgęs. Šv. Vin
cento ligoninėje padaryta pa
vojinga operacija, po kurios 
sveiksta.

Linkime p. čižauskui grei
tai išsveikti ir vėl grįžti prie 
savo mėgiamo muzikos dar
bo.

L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 
27 d., 8 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje. Draugijų 
atstovai ir veikėjai prašomi 
dalyvauti, turim daug svar
bių reikalų aptarti

Sekr. M. Mikolaitis.

talonu buvo klausy- 
DievjjjPaažųjų tarimas lie- 

Iboje buvo be galo 
lisyklingas. Kartais, 
:ad klausais iš Lie- 

yežtų vaikučių bal- 
kurisi'au tas vienas paro- 

nkiusiems, kaip gra- 
tujgi'ma išmokti lietuvių 
lietuvių parapijos ka
bėjo 1 J? mokykloje, kuri 

žiausia brangenybė 
arpe. Anglų kalbo- 
rti dalykėliai liudi- 
lietuvių kalbos žino
jai nekenkia geram 
Ibos žinojimui. Dau- 

hlių galvoja priešin- 
gelistbaį klysta neleisda- 

vaikučių į lietuvių 
ką mokyklą.
Weenie Band suda- 

mažyčių visiems 
KeJei|erą įspūdį; nesino- 
už ateį jie pergreit nuo 

•įeitų. Popierinių lė- 
_ indų šokiai traukė 

o kostiumų gražu- 
onu buvo sekti rit- 
jaunųjų judesius.

gyvai pašoko

GAISRO AUKOS
dovani 
meniu, 
duona: V *1 v sestai

kad te 
pareit 
skaityc 
nušilti 
svoris?

1S TE 
tai m į 
rieaęį 
nebūtą)

DOVANŲ VAKARAS

BUVUSIŲ SAV ANORIŲ 
ATSIŠAUKIMAS

mintinių šventė visus 
jo nepaprastu savo gra- 
i, primindama kūdiky- 
dienas, kada buvo pri- 
pirmoji šv. Komunija, 
be ypatingų iškilmių, 

ouvo Lietuvoje. Tuo lai- 
ouvo viskas ginama — 
.da, laisvas žodis tik tu
ri šiokią tokią laisvę 
inti Aukščiausiąjį sava 
a. Malda augino ir 
dino taip visiems bran-

na.

i

SiĖ 
numeris 
ir IMI: ip” gyvai pašoko 
gą aci Kerchoff; solo gra- 
trybę k inavo Eleonora An- 
sisekt: te. Įspūdingai pra- 

ū :alikų Akcija, Ro- 
BloomL i ir Bendri Pratimai. 
---- -jų sielai artimiausi 

— Ne tamstai spręstu? falas „Aš Esu Lie- 
tautiški šokiai, ku- 
gyvai visiems pri-

pa-

į vi- 
gau- 
pra-

i

5

5

dukters jausmus! Ašite
Tokio derybų rezultato ? 

mažiausiai tikėjosi irta: skriaustos Lietuvos 
eventualumo. Iš tiesų, fe 
plėšikas, užpuolęs žmogus:

— Atiduok pinigus, net
O užpuolikas šaltai atet 

šauk!”
Susidaro nelemta padėtis 

kų. Koks desperatas gal^ 
šikas kaip tik nenori šauti 
veiverio reputaciją: nusi$: 
čia tas kietagalvis kaip tū- _ 
Tenka įtikinėti savo aufe 
pavojinga.

Tokios taktikos norom.'■? 
madinas.

— Bet, pons valdove, te? 
dideliam pavojuje.

— Ką jūs man galite pa^
— Bet tamstos dukrelė!
— Aš žinau, kad tėvo 

jūsų triupas, — atsakė Tai? 
pą išmušiu jums iš rankų!

Situacija visiškai pabkę 
kad Tautgėla pradėjo kori? 
rėmus?

— Aš išsyk galėčiau & 
areštuoju. Bet čia kaip 
jausmą, kurį tamsta taip

— jų pasilinksmini- 
J gražūs tautiški rū
tas lietuvaites darė 
sesnėmis. Taip ir 
joms visoms nuo- 
pasakyti: Brangios 
s, būkit visuomet 
tuviškos, nepamirš- 
■ažių lietuviškų dai-

Ištieskime pagalbos ranką!
Kaip žinome iš okupantų 

spaudos ir Lietuvos tremti
nių pranešimų, raudonieji 
okupantai išplėšė visas Lie
tuvos vaistines ir išgabeno 
gydytojus. Lietuvos gyven
tojai pasiliko be medicinos 
pagalbos. Jiems yra reika
linga skubi medicinos 
galba ir drabužiai.

Šiuomi atsišaukiame 
sus brolius tautiečius 
šiai aukoti. Visų fondų
šome visas aukas skubiai 
siųsti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir prašyti skubiai 
užpirkti vaistų ir drabužių 
ir siųsti Lietuvon. Visus 
fondus kviečiame sudaryti 
gydytojų ir slaugių perso
nalą vykti Lietuvon su sku
bia pagalba.

Buv. Lietuvos Kariuome
nės Savanorių grupė:

Kpt. P. Jurgėla,
Adv. K. R. Jurgėla, 
P. Mikalauskas, 
J. Gudelis, 
M. Sabenka, 
V. Daukintas, 
D r. J. P. Gale.PIRKTI

____ ________ PARDUOTI
okios apdraudos - insurance reikaluose sutan
oti pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai

pasiruošęs ir patyręs brokeris —
Į JOS. P. MACHULIS
— 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896

TMUS GERAI
ARBA GREITAI I

=j”i.Ta:;ruvii,i rakandų krautuve 
aš būčiau visai su tamstafe 
dymų — ir imu kaltiniu^ ■ 
mo net nusižengiau prieš

— Kad tamsta nusW 
aišku, — aitriai pastebėjo 
mano tėviško jausmai tatai? 
to, kad be įrodymų prikibair 
terš.

— Be įrodymų! Tamst?’

y

436

a

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

— Be įrodymų! Tams:?’ IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
— Vaikiški plepalai! kite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
ie;; |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fe uodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

i

rį liudyti negali. Be-toJ’
— Bet tamstos dukrelėj 

pats Andrius Stuobrys! 
mą? ,,

— Stuobrys? Kur jūs11 
tvirtu balsu paklausė W

— Mes jį jau turime, M 
melavo Pomadinas.

— Tai kur gi jis? - 
jautė, kad žemė jau slysta H

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENe ir SŪNŪS
<*

lūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

a

■a
s
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PATRIJOTINE PROGRAMA 
IŠ RADIJO STOTIES

Birželio 23 d. J. Ginkaus 
radijo programa iš WCNW 
stoties verta tinkamo įver
tinimo. Ryšium su naujais 
įvykiais Lietuvoje, progra
ma buvo pritaikinta laiko 
dvasiai. Perduota tautinė 
muzika tikrai turėjo pakel
ti klausiusių lietuvių nuo
taiką. Jaudinančiai veikė 
perduotos iškilmės prie žu
vusioms kariams paminklo, 
galingai skambėjo Lietuvos 
himnas, dar kartą visiems 
priminęs, kad Lietuva tikrai 
didvyrių žemė.

Birželio 14 d. per tą pa
čią Ginkaus vedamą radijo 
programą perduota labai į- 
domi, turininga ir giliai pa- 
trijotinė kalba. Kun. Balkū- 
nas kalbėjo per 15 minučių, 
paliesdamas lietuvių tautos 
kančias bolševikų okupaci
joje. Jis kvietė dirbti, au
kotis už Lietuvą, už lietu
vių tautos gyvybę, o savo 
stiprybei paramos ieškoti 
pas Aukščiausiąjį. Per tą 
programą lietuviai kviesti į 
pamaldas šv. Patriko kated
roje už kenčiančias Lietu
vą, Latviją ir Estiją, jie 
raginti atsilankyti į Baltijos 
Valstybių Laisvės susirinki
mą New Yorko mieste bir
želio 15 d.

Šios savaitės pradžioje 
naudingas žinias lietuviams 
perdavė ir J. Valaitis. Džiu
gu, kad radijas tarnauja 
tiesai apie Lietuvą ir lietu
vių tautą paskelbti.

Birželio 7 d. surengta di
delis priešvestuvinis dovanų 
vakaras (shower party) A. 
Montvilaiteį, jos tetos T. 
Kubilienės namuose. Atsi
lankiusių buvo per 50. Visi 
sunešė daug gražių dovanų. 
Pramogą surengė T. Kubi
lienė. Viešnios ir svečiai 
skaniai pavaišinti.

Čia augusi.

UŽUOJAUTA

Birželio 12 d. su šiuo pa
sauliu atsiskyrė Juozapas 
Arbačiauskas. Moterų S-gos 
29 kuopa savo narei Arba
čiauskienei reiškia gilią už
uojautą.

Kuopa užprašė šv. Mišias 
už J. Arabąčiausko vėlę.

Trijų aukštų name, 135 
Lafayette Ave., Brooklyne, 
birželio 24 d. kilo gaisras, 
prasidėjęs trečiame aukšte. 
Namas neturėjo pabėgimo 
kopėčių. Max Slobodov, 27 
metų, ir jo žmona Mildred, 
25 metų, mėgino išsigelbėti 
iš ugnies liepsnų, šokdami 
iš trečio aukšto lango že
mėn. Abu užsimušė. Mote
riškė buvo pirma išmetusi 
žemėn patalinę, bet į ją nu
šokti nepataikė. Trečias gy
ventojas, Samuel Bachrach, 
60 metų, sudegė savo kam
baryje. Kiti gyventojai iš
sigelbėjo, iššokdami pro lan
gus ant šalia esančio namo 
stogo.

Bayonne, N. J.

Pittsburgh, Pa.O 7

Lietuviu Diena—Šeimininkių 
Diena

Kiekvienas džiaugiasi su
laukęs vasaros. Kodėl? Va
saros gamta taip nepapras
tai žavinga, kad Visus vilio
te vilioja į save, ar tai bū
tų aukšto mokslo žmogus 
ar paprastas darbininkas, 
nes ten randa malonumo, 
pasitenkinimo ir grožio, taip 
pat tyrame ore pakelia sa
vo sielą ir atnaujina savo 
nusilpusią kūno energiją.

Stebuklai; Liepos 4 ne
paprasta diena — šeiminin-

Ar jau rengiesi Lietuvių 
Dienai? Liepos 4 dieną Klas
čiaus parke bus gausios mi
nios lietuvių!

Lietuvių Dieną bus daug 
žinių ir apie Lietuvą. Tai
gi, visi lietuviai atvykite.

Lietuvių Dienoje bus ži
nių iš vokiečių-rusų karo. 
Čia bus pranešta apie nau
jausią Lietuvos padėtį.

Visi patriotingi lietuviai 
vykite į Lietuvių Dieną. Su
darykite tampresnius ryšius 
neatlaidžiai kovai už lietu
vių tautos gyvybę.

SUTEIKĖ PARAMĄ

G. Juškaitis, brooklynietis, 
nuoširdus „Amerikos” skai
tytojas, kurį laiką sirgęs, 
dabar sumokėjo už dvejis 
metus „Amerikos” prenume
ratą, paaukojo $1.00 Inter- 
typo Fondui ir atsilygino 
$1.20 už Lietuvių Dienos 
knygutę, drauge paimdamas 
dar vieną laimėjimo kny
gutę išplatinti.

Nuoširdžiam rėmėjui reiš
kiame gilią padėką. Turint 
tokių uolių rėmėjų tenka 
tvirtai tikėti, kad liepos 4 
iškilmės praeis gražiausiu 
pasisekimu.

J. SUBAČIUS IŠVYKUS

LIETUVIŲ DIENA

New Yorko ir apylinkės 
(New Jersey ir Conn, val
stybių) lietuviams didžioji 
metinė šventė bus penkta
dienį, liepos 4 d.

Lietuvių Diena rengiama 
jau nuo 1929 metų. Jos lan
kytojai buvo vien lietuviai. 
Lietuviai, kuriems rūpėjo ir 
rūpi lietuvybę Amerikos lie
tuvių tarpe palaikyti. Čia 
susirinkdavo daugumoje jau
nimas - parapijų chorai, vy
čiai ir kitos lietuvių jaunuo
lių draugijos. Šiemet, kiek 
girdėjau, irgi dalyvaus daug 
jaunuolių su savo parapijų 
chorais ir vyčių kuopomis. Iš 
New Jersey valstybės žada 
gausiai dalyvauti. Elizabeth, 
Newark, Harrison - Kearny, 
Jersey City, Bayonne, Lin
den ir t.t.

Šiemet visi turėtų daugiau 
susidomėti Lietuvių Diena. 
Šiemet birželio 15 dieną reiš- 
kėm protestą Lietuvos gro
bikams ir šaukėmės pasau
lio žmonių užuojautos. Da
bar turėtume arčiau susiei

Dailininkas Jonas Suba
čius iš Richmond Hill, N. Y., 
yra išvykęs į So. Hills, Pitts
burgh, Pa., kur dirba dai
lės - papuošimo darbus Pran- 
ciškiečių naujos akademijos 
rūmuose.

J. Subačius turi paruošęs 
straipsnį apie renesanso dai
lininkus, kurį prisiusiąs „A- 
merikai.”

NAUJOKŲ REGISTRACIJA

Liepos 1 d., antradienį, 
privalo registruotis visi jau
nuoliai, kuriems nuo spalių 
mėnesio sukako 21 metai. 
Numatoma, kad tokių užsi
registruosiančių bus apie 
800,000. Registruotis reikės 
naujokų ėmimo raštinėse. 
Kur tos raštinės, geriausiai 
sužinoti pas policininkus.

MIRĖ

Naujas advokatas
Birželio 18 d. p. Jonas 

Bajus — John E. Bray bai
gė John Marshall College 
of Law; Jersey City, gauda
mas Bachelor of law laips
nį.

Bayoniečiai džiaugiasi su
silaukę naujo profesijonalo, 
kalbančio laisvai lietuviškai, 
dalyvaujančio lietuviškose 
organizacijose. Kadangi die
nos metu dirbo pašte, o va
karais mokėsi, tad paskuti
niu laiku jo veikla buvo 
sumažėjus, bet ateityje ti
kimės jį ir vėl matyti daž
niau savo tarpe. Mūsų or
ganizacijų priešakyje jau 
reikia naujo kraujo. Adv. 
Brajus tą gali padaryti.

J. Brajus priklauso 67 
vyčių kuopai, yra New Yor
ko-New Jersey apskrities 
valdyboje, piliečių klubo na
rys. Priklausė parapijos cho
re, sporto organizacijose ir 
joms vadovavo.

J. Brajus ir jo tėveliai 
seni Bayonnės gyventojai — 
77 W. 16 St. Jo tėveliai pa
vyzdingi lietuviai; visus sa
vo vaikus išmokslino. Viena 
duktė mokytoja. Kita New 
Yorke dirba. Jauniausias 
sūnus irgi eina aukštąjį 
mokslą ir už metij bus irgi 
advokatas. Garbingos to
kios lietuviškos šeimos!

Naujam profesijonalui Ba
yonnės lietuviai linki geriau
sio pasisekimo.

J. Liubinskas.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Birž. 23 d. mirė Rožė Ru
peikienė, 66 m. amž., gyv. 
71-33 Cooper Ave., Glendale, 
N. Y. Liko sūnūs Kazys, 
Pranas, William ir Stasys, 
ir dukterys Ona, Katarina 
ir Rožė. Palaidota birž. 26 
d. šv. Jono kapinėse.

Birželio 21 d. Flushing li
goninėje mirė 55 m. amž. 

t I

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Apakimas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street
Hafrlson, N. J.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborins—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary7 Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborins—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborins ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzeivicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborins
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEIUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Birželio - June 27 d„ 1Q JP
ir kitais reikalais. Parapijos 
draugijų vieningume daug 
glūdi ir parapijos darbuo
tės pasisekimai, tad svarbu, 
kad visi parapijiečiai išvien 
darbuotųsi.

Neseniai įšventintas ir mū
sų bažnyčioje laikęs pirmą
sias iškilmingas Šv. Mišias 
kun. Ed. Kyveris viešėjo pas 
mūsų kleboną, pereitą sek
madienį laikė šv. Mišias ir 
pasakė pamokslėlį. Labai 
smagu, kad jauni kunigai 
nepamiršta savo tėvų kal
bos.

Parapijos laimėjimų va
karai vyksta trečiadieniais. 
Žmonės į juos lankosi. Ir 
kas gi gali nesitikėti laimė
ti vieną kitą dolerį?PENKTADIENĮ

BETTS IR MASPETH AVENUES MASPETH, L. I., N. Y.

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

DAINŲ PROGRAMA 5 vai. po piety, KURIOJE DALYVAUJA BROOKLYNO IR MASPETHO 
PARAPIJŲ JUNGTINIS CHORAS

PAR4PIJŲ BENAI - LIETUVIŠKOS DAINOS - LAIMĖJIMAI
I

I

— : Įžanga Į Parką 40 centų

VISI BŪSIME VISI SUSITIKSIME!

Didžioji New Yorko Apy
linkės lietuvių pramoga vi
sai čia pat. Lietuvių Diena 
įvyks liepos 4 d. Klasčiaus 
parke, Maspethe. Vieta vi

siems žinoma — Maspeth ir 
Betts Avės, kampas. Kas 
važiuoja automobiliais iš į- 
vairių vietų, visiems patar
tina klaustis Maspetho Grand

Tel. STagg 2 - 7177

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

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

• Tel. EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

! Tel. EVergreen 4 - 7142 /
i SALDAINIŲ PALOCIUS i
I GERIAUSIOS RŪŠIES
I ILengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ;
Į PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas ; 
J AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- Į 
J riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: !

: . Juozas Ginkus
; 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;

Įt--------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------- j

St. Kas važiuoja požemi
niais traukiniais ar autobu
sais, tegu prisiartina prie 
tokios stoties, iš kur būtų 
galima gauti GRAND ST. 
gatvekarį, kuriuo važiuoti 
iki Rust St., iš kur Klas
čiaus salė aiškiai matyti.

Ši Lietuvių Diena iš ei
lės jau dvylikta. Kasmet jo
je būna kokių nors naujie- 
nybių. Tačiau visada joje 
vyrauja malonaus draugiš
kumo nuotaika, tikro lietu
viškumo aplinkuma. Parke 
ir salėje skamba lietuviška 
daina, liejasi lietuviško 
džiaugsmo upeliai. Šiemet 
programoje stambus pakei
timas — turėsime vieną di
džiulį, galingą, jungtinį cho
rą, kurį sudarys Maspetho, 
Apreiškimo, Angelų Kara
lienės ir šv. Jurgio parapi
jų choristai, šiam jungti
niam chorui vadovaus mu
zikas Pranas Dulkė. Jung
tinis choras uoliai ruošėsi 
per lietus, audras ir karš
čius. Dainuojantis jaunimas 
atsisakė nuo savo malonu
mo, bet pasiaukojo, kad tik 
geriau Lietuvių Dienos pro
grama praeitų. Be to, bus 
bendras visų dalyvių daina
vimas.

Visiems galingą nuotaiką 
kels smarkieji APREIŠKI
MO ir ANGELŲ KARALIE
NES parapijų benai. Mer
gaičių ir berniukų orkestran
tų gražiosios uniformos vi
sų malonų dėmesį patrauks. 
Gerus šokius mėgstančiai vi-

suomenei — vyresniesiems ir 
jaunuomenei — džiugu pra
nešti, kad be jokio poilsio 
gros pernai pasižymėjęs 
RHYTHM ROLLERS orkes
tras.

Ypatingas dienas šiuo me
tu gyvename. TĖVYNĖJE 
LIETUVOJE įvyko didelės 
reikšmės perversmas. Lie
tuvą prispaudę bolševikai 
prašalinti. Lietuva naujų 
svarbių įvykių akivaizdoje. 
Liepos Ketvirtą dieną turė
sime plačių žinių apie nau
ją Lietuvos padėtį ir apie 
tai bus programos metu ati
tinkamas pranešimas.

Aišku, kad bus įvairiau
sių margumynų, įdomybių. 
„Amerikos” bičiuliai gali 
maloniai žinoti, kad Lietu
vių Dienos rengėjai šios di
džiulės iškilmės pajamas 
skiria šios apylinkės ir vi
sos lietuviškosios išeivijos 
reikalams uoliai dirbančiai 
„Amerikai.”

Atsilankymas į Lietuvių 
Dieną reikš nuoširdžią dva
sinę ir medžiaginę paramą 
„Amerikai.” O kuris „A- 
merikos” skaitytojas neno
rėtų paremti savo laikraš
čio? „Amerika” yra ištiki
mų lietuvių amerikiečių laik
raštis. Pasirinkęs kataliky
bės ir lietuvybės dėsnius, 
„Amerikos” laikraštis pasi
ryžęs ir toliau nepajudina
mai tarnauti aukštam tiks
lui.

Visi „Amerikos” skaityto
jai būkite, prašome, didžiau

siais LIETUVIŲ DIENOS 
PROPAGANDISTAIS. Visur 
skelbkite apie būsimas iš
kilmes. Patys su artimai
siais atsilankykite ir savo 
kaimynus bei pažįstamus 
mūsų vardu pakvieskite. Iš 
anksto nuoširdus Jums ačiū 
už būsimą talką.

IKI MALONAUS PASI
MATYMO LIETUVIŲ DIE
NOS IŠKILMĖSE KLAS
ČIAUS PARKE, MASPE
THE!

Angelių Karalienes 
Parapija

Gyv. Rožančiaus dr-ja su- 
savo rūpestinga ir darbščia 
pirm. A. Pažereckiene prie
šakyje birželio 24 d. 8 vai. 
rytą užprašė mišias kun. 
Jono Laurynaičio intencija. 
Tai buvo kun. J. Laurynai
čio vardinės. Altorius buvo 
gražiai išpuoštas gėlėmis. 
Pagiedota giesmė apie šv. 
Joną, narės priėjo prie Ko
munijos.

Linkime kun. J. Laurynai- 
čiui sveikatos, laimingo gy
venimo, gražiausio pasiseki
mo visuose darbuose.

Parapijoje organizuojama 
komisija iš draugijų narių, 
kurių pareiga bus darbuotis 
parapijos parengimuose. Ne
seniai įteiktas klebonui drau
gijų narių sąrašas ir kle
bonas žadėjo sušaukti pasi
kalbėjimą. Dabar rūpinama
si būsimu metiniu pikniku

kas yra smarkiai si 
gydosi savo namuo p' 
Berry St., Brooklyne 
gai ir pažįstami , 
atlankyti, nes ligon k 
dienos vienam.

Ir prie tokių aplii , 
Kazakauskas pasku ;fijus KU- 
platinti Lietuvių Di įetėopiau- 
mėjimų knygutę, j 
siuntė $1.00. Širdii 
ko j ame jam už pa 
linkime skubiausiai

Jaunuolių būrelis sudarė 
atskirą minkštojo sviedinio- 
soft ball komandą, kuri žai
džia Broadway ir Kent Avė., 
Brooklyne, parke. Jau yra 
žaidę pora vakarų ir laimė
ję. Žaidikai susideda dau
giausia iš mokinių.

Maspetho Žinios

Bernardas Petrulis atsiųs
tame laiške tėveliams taip 
rašo: „Turiu prisipažinti, 
kad mes jau tikrai baigia
me savo pirmąsias praty
bas. Iš keletos tūkstančių 
kareivių išrinko 900 geriau
sių, kurių tarpe ir aš esu. 
Vykstame į Fort Devens, 
Mass. Buvo labai gaila at
sisveikinti su mūsų taip ge
rais ir mylimais karininkais, 
su kuriais 
sius taip 
nom.”

per keturis mėne- 
gražiai sugyve-

24 d. savo vardiBirželio 
nes gražiai šventė kunigai 
Jonas Balkūnas ir Jonas 
Kartavičius. 8 vai. rytą iš
kilmingas mišias laikė kleb. 
kun. Jonas Balkūnas; jam 
asistavo kun. Dr. Jonas Star
kus ir kun. Jonas Kartavi
čius. Per mišias gražiai 
giedojo vaikų chorelis. Daug 
parapijiečių priėjo prie Ko
munijos.

Birželio 15 d. Junior High 
School, Queens 73, baigė šie 
lietuviai jaunuoliai: Ona Pet
rulytė, Juozapina Brecker, 
Katryna Gerard, Lionginas 
Bagočiūnas, Lionginas Pet
ronis, Vincentas Vilutis.

Kariuomenėn išvyko Jo
nas Stanišauskas. Netrukus 
į kariuomenę išeina Anta
nas Ražickas, žinomų Mas- 
petho par. veikėjų Ražickų 
sūnus. Visiems jiems linki
me gražiausių pasisekimų.

SERGA, BET NEUŽMIRŠTA

„Amerikos” nuoširdus 
skaitytojas Jonas Kazakaus-

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 7578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2019 Nostrand • Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL GOLDSTEIN & BENJAMIN 
GLICKMAN /

2019 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No 
GB 12535 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
ihe Alcoholic Beverage Control Law at 433 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the phemises.

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave.. Brooklyn, N- Y.

LIETUVIAI

; Vatikano

kan-

kadšian- 
už savo 

[grįžti pas
METINIS PIKNJ rieuintelis 

--------- taiką, ra- 
Lnksmas ir sma 

tas metinis pikniką z
•augiau ži-šeštadienį, birželio-d ■ 

1941 Dexter Parke jįpra- 
Jamaica Avė., Wor 
N. Y. Pikniką ru< 
Jurgio draugija. Ši 
gijos piknikai visi* 
gerai žinomi iš ser 
Kas atsilankys — ne 
Geras laikas užtikri , 
siems. Tamašauske^P 
tras gros smagius 
kus ir amerikonišku) 
Įžanga tik 40c. Pi 
vai. popiet. Nuoširc 
sus kviečia atsilanfa

hįas dien- 
Letimomi- 
■prof. Juo-

jtiil virši- 
jooperaci-

libai s vie- 
gi Jiems 

ir rūpės

.slbėti Lie-
•as žmo-

Mot. S-gos 35 fa 
sekmadienį, birželio ras0‘ 
7 vai. vak., turės sestraip- 
daiktų ir piniginių 
laimėjimo pramogą, 
rų kiekvienas atsilan - 
dovanėlę. Kuris ra .bolšeyikė- 
lę su sąjungiečių 
da, gaus progą da kurios 
dovaną gauti. Toki 
gyjų

Ši pramoga įvyks 'aTokras; 
Įėję, 207 York St. k™ 
kite.
būsite patenkinti, 
laiką praleisite.

bus trys.

Užtikriname

ionių ge

ly asme-

no už sa- 
iivo Aukš-

pamaldžių

i vaizdas. 
New '4 setana-Didžiajame 

registruojami vyra 
terys, kurių pareigte parei- 

 

užpuolus priešo Įėjėti į baž- 
miestą, palaikyti tv 
gyventojų, padėti 
kams, policijai ir t.tfcos perga-

ku- 
ikilmingas

Anglijoje šių meti 
nepaprastai geras, 
daržovių ir javų de ‘ūksminga, 
vęs tik prieš 40 m( .:iias pa-

Telephone
EV 7 -1670

Ė

r

33 vienas 
.Maldose

= 3 tai įvy-
— ■ daugelio 

ilos metų.

REAL ESTATE INSUl 
and LIFE ENSURA1 

Mortgages Loaned and 
496 Grand St, 
Residence:

ji armi-

;jolda pa-
87-34 90th St, Woodhav< ’2j ar ke- 

~ Ąuegalin- 
^ikvos ko-

HAvemeyer 8 - 0
R A L PH K R l
FOTOGRAD apsigins

65 - 23 GRAND AV Jie
Maspeth, N. YŲ?1“^3

Sovietų

AMERIKOS LIETUV
LIKŲ VTSOMEND 
KULTŪRINIO GY\ 

SAVAITRAST

EINA KAS PENKT

Entered as Second-Class i 
Office at Brooklyn, N. Y,

VOKIEČIAI

Visų šaltinių pi 
rodo, kad vokiečii 
menė laimi visuose 
se prieš raudonąjį 
Manyta, kad bolšet 
tai ir ilgai laikysis 
sko, Baltgudijos sos 
vokiečių kariuomer 
praėjo pro šalį, o i 
supo Minską gymi 
kariuomenę. Kitą d 
skas jau buvo paimt 
kas galutinai pain 
želio 30 d. Tą pa< 
vokiečiai paėmė 
Lvovo miestą, kurs 
suptas visa eile 1 
Maskva pripažino, ] 
vas paimtas, bet. 1

kiai pasisakė už J 
Lietuvos, Latvijos 
jos nepriklausomyb

Suomiai vėl priv 
voti dėl savo taut 
vybės. Jie vengė įj 
ti į prasiplėtusį h 
Maskvos komisarų 
vo kitokia. Bolševi 
dėjo puldinėti sue 
mę, bombarduoti ; 
tus, užmušinėti jų 
ir vaikus. Suomiai m 
kęsti. Jie paskelbė 
šią savo tėvynę.

Kai užpernai h 
puolė Suomiją, šuo 
rėjo didžiausių sim] 
merikoje ir visame 
je. Šiandie ta simp 
begali viešai prasive 
abejotina, ar suomi 
garba sumažės. Ji 
giški žygiai ginant 
nuo 45 kartus didės 
šo vargu ar susite 
lygių istorijoje.

Lietuviškai kalbar 
ševikai didžiausioje 
je. Jie nebežino k 
ką rašyti. Juk kiel 
niai jie rašė, kad 
jos - Anglijos karas 
imperialistinis, veda 
komerciniais sumetii 
bar jie jau šaukia 
so pasaulio išgelbėj 
nacių ir 1.1. Jie 
kad Lietuva niekat 
išvis laisvės aušroj 
sitiko kitaip.

Geriausiai iš var 
ševikėlių, ypač jų 
dintų nesusipratėlių, 
nesijuokti. Dabar g 
ga jiems apmąstym 
ryti, o gal ir supra 
bai klaidingą kelią 
kę.

LIETUVIŠKAI j' šian‘ 
visa 

pagal- 
b neap-

Me jau

PASKU

Gaminam valgius ai * ir Ame- 
niško ir lietuviško s :innjje jau 
Čia taip pat galimi į . 
Amerikos išdirbimo •' .
portuotų degtinių,

vynų ir gero alą ^lon įžy- 
Joseph Zei< ?'i?iDinko 

Savininkas K
411 Grand Strė
Brooklyn, N. V Herbert

•L ', e
4 soviete

t^gininko

išties
ėk ir ki
rlio 29Reikalaukite savo 

bučemėse ir grocemėse į jjg

MAISTAS BRAND HA vieną
ir

Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Imporl 
Export Corporation užsakymu pagal specialų lieti į 
receptą. Skardinė papuošta puikia ’’Maisto” pavj 
etikete, 
saldainių.

■ iada yra

Mes dar turime ir iš Lietuvos impoi 
Visus užsakymus siųskite:

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City

Tel. REctor 2-2785 \

^as, ar 
M So- 
^votau- 
^irinkusi 

žmonių

^ti visą

[te
savo 

r*- Jisaiš-

New Yorko 
Komitetas nu 
šios “Ameriko 
tytojus ir ju c 
visos lieluvišk 
tuviu Dienos i.« 
pos ■ July Ketv 
ke, Maspethe.

10 vai. rytą 
simainymo pa 
the (64-16 56th

11 vai. rytą 
— Amerikos ii

5 vai. popie 
petho parapij 
vadovaus muz

Nuo 6 vai. i 
bendras dalyv 
matnumai. Šol 
Yorke Club oi
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