
Neseniai įšventintas ir mū
sų bažnyčioje laikęs pirmą
sias iškilmingas Šv. Mišias 
kun. Ed. Kyveris viešėjo pas 
mūsų kleboną, pereitą sek-
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pasakė pamokslėlį. Labai M- 

smagu, kad jauni kunigai 
nepamiršta savo tėvų kai- 
bos.

ir kitais reikalais. Parapijos 
draugijų vieningume daug 
glūdi ir parapijos darbuo
tės pasisekimai, tad svarbu, 
kad visi parapijiečiai išvien 
darbuotųsi.
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Parapijos laimėjimų va
karai vyksta trečiadieniais. 
Žmonės į juos lankosi. Ir 
kas gi gali nesitikėti laimė
ti vieną kitą dolerį?

jos vargus, kan-

tau
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i nurodo, kad šian- 
i kenčia už savo 

J1 Kvietė grįžti pas 
■s tik vienintelis 
šauliui taiką, ra-
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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.

Jain' , . ..lama daugiau zi- 
ivos. Kaune pra- 
I lietuviškas dien-

.” Švietimo mi-&Į yė. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
skirtas prof. Juo-

7*t zevičius.

Maspętho 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 per keturis mėne
sius taip gražiai sugyve
nom.”

Paskir- 
apskričių virši- 

,~gyja kooperaci- 
feš. Tvarka pama- 
fe’ na.
fe sukilėlių parink
us sybėje labai švie
sa į ^asmenys. Jiems 

i rūpi ir rūpės 
tonių gerovė. Bū- 

j^iiošę pagelbėti Lie- 
'' argintiems žmo- 

! tik galėsime tą 
fc teikti.

seifus geriausiai Lie- 
1 į lėms padėti rašo- 
daį; ūmajame straip- 
laiį. :uvos žmonių ge-

seniai bolšeyikė- 
>si iš tų asme- 
ąnizacijų, kurios 
rengdavo už sa- 
’ prašydavo Aukš- 
iramos savo kraš- 

karčiai
iš pamaldžių 

ij norų.
.et pačioje Mask- 
kitoks vaizdas. 
praėjusį sekma- 
FeihanČiam pra- 

parei-

Birželio 24 d. savo vardi
nes gražiai šventė kunigai 
Jonas Balkūnas ir Jonas 
Kartavičius. 8 vai. rytą iš
kilmingas mišias laikė klek, 
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.

Išjtlblševikai 
kite į

ten atriąrcho 
inkui ateiti į baž-

jUjfgi i— ----------------  ___mti keliolika ku- 
gypr likyti iškilmingas 
įjK iž Rusijos perga-

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.

O.P.

, ar nors vienas 
tose pamaldose 

į; ačiau reikšminga, 
‘. larai tokias pa- 

_' io. Juk tai įvy- 
jiugelio, daugelio 

’ ______! metų.
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SERGA, BET NEUŽMIRŠTA

„Amerikos” nuoširdus 
skaitytojas Jonas Kazakaus-

fc'pės veiklos 
.j.__

. bolševikai 
. raudonoji 
tenugalima,

ja, kad jokia pa- 
Įjybė, viena ar ke- 
pB'sąjunga, nėgalin- 
■Ąžti. Maskvos ko- 

jų papūgos A- 
įakė, kad Sovietų 

|! ,ti viena apsigins 
n tio užpuoliko. Jie 
1 i priešas neįžengs 

fi Jėdą sovietinės že-

skelb- 
armi- 
tokia

tisai kitaip. Šian-

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WIN ES & LIQUORS

NOTICE ir hereby given that License Na 
RL 7578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail aider 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2019 Nostrand ■ Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on r.he premises.

DANIEL GOLDSTEIN & BENJAMIN 
GLICKMAN i

2019 Nostrand Ave., Brooklyn, N. I.

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

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

kalaudami pagal-
Įyitalistinių, neap-
Ąnglijos ir Ame- 
|ybių. šiandie jau 

apie pėdas, betj Li.2. '
s mylių sovieti- 
įjos, kurion įžy-
.sio sąjungininko

ezidentas Herbert 
urs aname kare 
Amerikos išties-

LIETUVIAI bucew

4)ėse, birželio 29 
vo žodį. Jis pa- 
įsiją, kaip vieną 
ų tironiškų ir 
į valstybių, ko-

1 .šaulyje kada yra 
^kreipėsi į visus 
.s, klausdamas, ar 

J imti, pritarti So- 
Export Corporation užsakynofljai, kuri savo tau- 
receptą. Skardinė papuošta r > yra pasirinkusi 
etikete. Mes dar turime ir JBgija yra žmonių 
saldainių. Visus užsakymus^]

LITAM COW 
, t'd 

157 Chambers Street, j 
TeL REcfofH

Paruoštų Amerikoj Lithuai^

vietė teikti visą 
■amą Anglijai ir 
pasiruošus savo 
merikoje. Jis aiš-

Visų šaltinių pranešimai 
rodo, kad vokiečių kariuo
menė laimi visuose frontuo
se prieš raudonąją armiją. 
Manyta, kad bolševikai tvir
tai ir ilgai laikysis prie Min
sko, Baltgudijos sostinės, bet 
vokiečių kariuomenė pirma 
praėjo pro šalį, o vėliau ap
supo Minską gynusią rusų 
kariuomenę. Kitą dieną Min
skas jau buvo paimtas. Mins
kas galutinai paimtas bir
želio 30 d. Tą pačią dieną 
vokiečiai paėmė ir lenkų 
Lvovo miestą, kurs buvo ap
suptas visa eile tvirtovių. 
Maskva pripažino, kad Lvo
vas paimtas, bet. bolševikų

kiai pasisakė už Suomijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybę.

Suomiai vėl priversti ko
voti dėl savo tautinės gy
vybės. Jie vengė įsinarplio- 
ti į prasiplėtusį karą, bet 
Maskvos komisarų valia bu
vo kitokia. Bolševikai pra
dėjo puldinėti suomių že
mę, bombarduoti jų mies
tus, užmušinėti jų moteris 
ir vaikus. Suomiai nebegalėjo 
kęsti. Jie paskelbė vėl gin
sią savo tėvynę.

Kai užpernai bolševikai 
puolė Suomiją, suomiai tu
rėjo didžiausių simpatijų A- 
merikoje ir visame pasauly
je. šiandie ta simpatija ne
begali viešai prasiveržti. Bet 
abejotina, ar suomiams pa
garba sumažes.r Jų karžy
giški žygiai ginant tėvynę 
nuo 45 kartus didesnio prie
šo vargu ar susilauks sau 
lygių istorijoje. 

-------------
Lietuviškai kalbantieji bol

ševikai didžiausioje nevilty
je. Jie nebežino ką veikti, 
ką rašyti. Juk kiek čia se
niai jie rašė, kad Vokieti
jos - Anglijos karas grynai 
imperialistinis, vedamas tik 
komerciniais sumetimais. Da
bar jie jau šaukia apie vi
so pasaulio išgelbėjimą nuo 
nacių ir t.t. Jie tvirtino, 
kad Lietuva niekada nebe- 
išvis laisvės aušros, o at
sitiko kitaip.

Geriausiai iš vargšų bol- 
ševikėlių, ypač jų suklai
dintų nesusipratėlių, perdaug 
nesijuokti. Dabar gera pro
ga jiems apmąstymus pada
ryti, o gal ir supras jie la
bai klaidingą kelią pasirin
kę.

kariuomenė atsitraukusi tik 
po to, kai smarkiai sumušu
si vokiečius.

Vokiečių kariuomenė iš 
Lvovo palei Lucką žygiuo
ja į Kievą, Ukrainos sosti
nę, o iš Minkso į Smolens
ką, kurs tėra tik 225 mylių 
atstume nuo Maskvos. Ra
šant šiuos žodžius buvo pra
nešimų, kad vokiečių kariuo
menė pasiekusi Smolensko 
priemiesčius. Liepos 1 d. 
Maskvoje duoti ženklai slėp
tis nuo vokiečių lėktuvų 
bombardavimo pavojaus.

Šiauriniame fronte bolše
vikai irgi labai naikinami. 
Iš Lietuvos vokiečiai pasu
ko į Rygą dviem kryptimis
— į Daugpilį ir Mintaują. 
Daugpilis užimtas jau pra
eitos savaitės gale, o Min
tauja užimta birželio 30 d. 
Liepos 1 d. buvo iš Stock
holm© pranešimų, kad pa
imta ir Ryga. Latviai labai 
skaudžiai nukentėjo. Jie bu
vo sukilę praeitą savaitę; 
dalis drąsuolių buvo užėmę 
ir Rygos radijo stotį, bet 
jie neišsilaikė; bolševikų 
gaujos laikinai pritrenkė su
kilėlius. Vėliau per radijo 
stotį bolševikai pranešė var
dus ištisos eilės latvių, ku
riuos bolševikai sušaudė už 
pradėtą sukilimą prieš pa
vergėjus. Panašaus liūdno 
galo sulaukė ir dalis estų 
sukilėlių, kuriems praeitas 
savaitės pradžioje nepavyko 
išvyti bolševikų iš Estijos.

Maskva liepos 1 d. savo 
pranešime . pripažįsta, kad 
vokiečiai ir suomiai pasi
stūmėjo pirmyn Murmansko 
uosto kryptimi. Pranešimai 
iš Švedijos sako, kad 25,- 
000 bolševikų kariuomenės 
apsupti suomių Hangoe ba
zėje, kurią bolševikai per
nai atplėšė nuo Suomijos.

Stalinas, kaip skelbia Mas
kva, sudarė penkių žmonių 
tarybą, kuri dabar bus aukš
čiausia Rusijos valdžia, šios 
tarybos pirmininku yra pats 
Stalinas, o nariai — užsie
nio komisaras Molotovas, 
slaptosios čekistų policijos 
viršininkas Beria, maršalas 
Vorošilovas ir komisaras Ma
lenkovas. Ši taryba turi ne
ribotas galias.

. Leningrado apygardoje vi
siems gyventojams — vy
rams, moterims ir vaikams
— įsakyta stoti į privalo
mą gynimo darbą. Lenin
gradas, kaip atrodo, bus 
puolamas iš Estijos.

PASKUTINIS KVIETIMAS

New Yorko Apylinkės Lietuviu Dienos 
Komitetas nuoširdžiai kreipiasi į visus 
šios “Amerikos” nepaprastos laidos skai
tytojus ir ju draugus. Kviečiame Jus iš 
visos lietuviškos širdies—-dalyvaukite Lie- 
tuviii Dienos iškilmėse šį penktadienį, Lie
pos-July Ketvirtą, Klasčiaus Clinton par
ke, M a spėt Ii e.

10 vai. rytą iškilmingos mišios V. J. At
simainymo parapijos bažnyčioje, Maspe- 
llie (61-16 56tb Road, Maspeth, L. L, N. Y.).

1.1 vai. rytą Klasčiaus parko atidarymas 
— Amerikos ir Lietuvos vėliavų iškėlimas.

5 vai. popiet Keluriu Brooklyno ir Mas- 
pellio parapijų jungtinis choras, kuriam 
vadovaus muz. Pranas Dulkė.

Nuo 6 vai. iki vėlumos šokiai, žaidimai, 
bendras dalyviu dainavimas ir kiti praš
matnumai. Šokiams gros Joe Allen and Uis 
Yorke Club orkestras.

Lietuvoje Skubiai Atstatoma Tvarka
LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI

(Vedamasis straipsnis — Red.)
Sunku dar gauti plačias ir visiškai tikslias žinias "apie 

paskutinius įvykius Lietuvoje. Gerai žinomi šie faktai: Lie
tuvos žmonės sukilo prieš pavergusius juos bolševikus; su
kilėlių vadovybė sudarė laikiną vyriausybę, kurios minis- 
teriu pirmininku pakviestas pulk. Kazys Škirpa; sukilėliai 
paskelbė Lietuvą vėl nepriklausoma valstybe; Lietuvoj da
bar tvarką palaiko lietuvių civilinė valdžia ir vokiečių ka
riuomenė; piniginis vienetas dabar Lietuvoje vokiška mar
kė, už kurią reikia mokėti dešimt rusiškų rublių; šalia pulk. 
Škirpos, lietuvių vyriausybėje minimos pavardės generolo 
Raštikio, inž. Galvanausko, adv. Skipičio, prof. Juozo Am
brazevičiaus, generolo Mieželio ir kitų.

Visi suprantame, kad Lietuva pilnos nepriklausomybės 
dar neatgavo. Ji šiandie tebėra karo laukas, kur bolševi
kų lėktuvai vis dar gali atlėkti ir naikinti Lietuvos turtą. 
Tačiau negalime slėpti fakto, kad Lietuvos gyventojai ne
paprastai patenkinti nusikratę bolševikiškos verguvės, ku
ri pavertė lietuvius ubagais, kuri sunaikino lietuvių turtą, 
kuri slopino kiekvieną drąsiau pasireiškusį lietuvį. Vi
siems aišku, kad Lietuvos sukilime sudėtos kelių tūkstan
čių lietuvių gyvybės aukos yra didysis testamentas visai 
tautai. Šios aukos gyviausiai liudija, kad Lietuva buvo tik 
pritrenkta, bet lietuvių tautos dvasia liko nepavergta, nepa
laužta, nesužalota.

Pilnai suprantama, kad naujaisiais įvykiais Lietuvoje gi
liai sielojasi įvairios lietuvių amerikiečių organizacijos, ta
rybos, kitokiais vardais įsteigtos draugijos ir atsakingas 
pareigas ėję ar einą nepriklausomos Lietuvos pareigūnai. 
Organizacijos ir asmenys jau yra padarę atitinkamus vie
šus pareiškimus, kuriuose smerkiama buvusi okupacija ir 
jau iš anksto pasisakoma prieš Lietuvoje susidariusią lie
tuvių vyriausybę. Kai kurių įstaigų net ir labai toli nu
eita, jau dabar pavadinant dar nevisai aiškią vyriausybę 
lėline (puppet) ir t.t.

Visų šių įvykių akivaizdoje, norime pasisakyti už kan
trumą ir didesnį atsargumą. Mums pirmiausia rūpi Lie
tuvos žmonių reikalai. Patogiuose rūmuose gyvenantieji 
asmenys ir palankias sąlygas turinčios draugijos gali višo- 
kius pareiškimus siųsti šios šalies vyriausybei ar kur kitur. 
Bet mes negalime užmiršti, kad keli tūkstančiai lietuvių žu
vo Lietuvos sukilime ne tam, kad jų pasirinkti Lietuvai at- 
steigti asmenys iš anksto išeivijoje būtų įvairiai pravar
džiuojami.

Šiandie lietuvių iš Lietuvos niekas nebegabena į jiems 
tolimus kraštus, niekas nebekiša į kalėjimą už Lietuvos 
himno giedojimą, už trispalvės vėliavos iškėlimą. Šian
die Lietuvos lietuvis savo brolio ir tėvo krauju bei gyvy
bės kaina sustiprėjo dvasioje, garbingai parodė esąs ver
tas laisvės ir laisvo savarankiško gyvenimo. Tad nesun- 
kinkim Lietuvos lietuviui kovoti dėl šviesesnio rytojaus.

Šiandie ne apsukrias rezoliucijas rašykim, bet nuošir
džiau susirūpinkime nukentėjusių lietuvių likimu. Juk Lie
tuvos sukilimas ir praūžusi karinio susirėmimo audra dar 
nesumažino bolševikų paliktų tūkstančių suvargusių žmo
nių skurdo. Bolševikai išgabeno pulkus politinių kalinių, 
kurių žmonos, vaikučiai ir sengalvėlės motinėlės liko be 
maitintojų. Lietuvai reikalinga mediciniška parama. Jai 
reikia drabužių. Tad štai kur kreipkime savo dėmesį. Lan
kykime Raudonąjį Kryžių ir kitas labdarybės organizaci
jas prašymais, kad jos greitai veiktų Lietuvos žmonėms 
pagalbėti. Ko mažiau tuščių rezoliucijų, tuo Lietuvos žmo
nėms bus geriau.

Mūsų, kaip ištikimų Amerikos piliečių, pareiga ištikimai 
elgtis šios šalies atžvilgiu, bet niekas negali mūsų varžyti, 
jei norėsime ir stengsimės padėti savo tautinės kilmės bro
liams ir sesėms Lietuvoje. Dar kartą sakome: šiandie Lie
tuvos žmonėms reikalinga visokeriopa apčiuopiama para
ma, o ne draugijų ir aukštų įstaigų memorandumai.

Iškilmingai palaidotos sukilimo aukos. 
Žuvo keli tūkstančiai. Naujas lietuviš

kas dienraštis. Voldemaras Gyvas?
Apskričiu viršininkai lietuviai.

Birželio 26 d., ketvirta
dienį, Kaune iškilmingai pa
laidotos Lietuvos sukilimo 
aukos. Laidotuves labai gra
žiai apraše pradėjęs eiti iš
sivadavusios iš bolševikų 
verguvės Lietuvos laikraš
tis „Laisvė.” Laidotuvėse 
Lietuvos vyriausybei atsto
vavo švietimo ministeris 
prof. Juozas Ambrazevičius. 
Lietuvos kariuomenei atsto
vavo generolas Stasys Mie
želis. Atstovauta ir Vokie
tijos kariuomenei, kurios ka
rininkai pagerbė žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės lietu
vius. «

Lietuvos sukilime prieš 
pavergėjus bolševikus žuvo 
keletas tūkstančių lietuvių- 
ūkininkų, darbininkų, valdi
ninkų, studentų, profesijo- 
nalų.

Dabartiniu metu Lietuvo
je gyvenimas pamažu įveda
mas į tvarką. Vyriausybė, 
kuri veiklos centru pasirin
ko Kauną, jau paskyrė ap
skričių viršininkus. Koope- 
racinės bendrovės „Lietūkis,” 
„Maistas” ir „Pieno Cen
tras” vėl pradėjo normaliai 
veikti. Įvestas vokiečių pi
niginis vienetas - markė, už 
kurią reikia mokėti dešimt 
sovietiškų rublių.

Vyriausybė išleido visą ei
lę įsakymų, kuriais panaiki
no visus bolševikų primes
tus Lietuvai ukazus.

Helsinkiuose n u g i r s t as 
Kauno radijo stoties prane
šimas sakė, kad Kauno ka
lėjime atrastas prof. Augus
tinas Voldemaras, pirmasis 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas, kurs tuojau išlais
vintas. Paleisti visi bolše
vikų kankinti politiniai ka
liniai, kurių bolševikai ne
suskubo išvežti į Rusijos 
gelmes.

Tolimesni pranešimai pa
tvirtina pirmąsias žinias, 
kad Lietuvoje sukilimas 
prieš pavergėjus bolševikus 
kilo pirmą Rusijos-Vokieti- 
jos karo dieną, birželio 22 
d., sekmadienį. Lietuviai 
Kauną ir apylinkę savo ran
kose turėjo birželio 22 d. 
vakare. Vokiečių kariuome
nė į Kauną atėjo tik bir
želio 24 d., antradienį. Lie
tuviai sukilėliai pirmiausia 
užėmė Kauno radijo stotį, 
dirbtuves, valdžios įstaigas 
ir ėmėsi priemonių tiltams 
per Nemuną ir Nerį apsau
goti. Keli bolševikų bata- 
lijonai buvo visiškai nugink
luoti.

Kautynės su bolševikais 
vyko Kauno gatvėse ir apy
linkėje. Jos buvo labai žiau
rios, bet lietuviai kovojo dar 
didesniu drąsumu ir karžy- 
giškumu nei 1918-1920 m. 
nepriklausomybės kovų lai
kais.

HOOVER PRIEŠ PARAMĄ RUSIJAI

PRANCŪZAI NUTRAUKĖ SANTYKIUS
Vichy. — Prancūzijos vy

riausybė šios savaitės pra
džioje nutarė nutraukti san
tykius su Sovietų Sąjunga.

Sovietų konsulatų ir pa
siuntinybės tarnautojai ap
kaltinti slapta pogrindžių 
veikla prieš prancūzų tau
tos gerovę ir prieš Prancū
zijos valstybės neliečiamu
mą. Vyriausybė pritarė sa
vanoriams, kurie organizuo
jasi į prancūzų legijonus ko
vai prieš bolševikišką Rusi
ją.

Su Rusija santykius nu
traukė Slovakija, Vengrija 
ir Danija. Slovakai ir veng
rai paskelbė Rusijai karą už 
žalojimą jų teritorinės ne
liečiamybės. Danai leidžia 
savanoriams vykti kovon 
prieš Rusiją. Švedijoje lais
vai organizuojami savano
rių būriai, kurie padės suo-
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miams kovoti prieš bolševi
kus. Iš Italijos jau išsiųs
tas vienas motorizuotas da
linys. Ispanijoje taip pat or
ganizuojami savanorių legi- 
jonai.

Birželio 29 d. per radiją 
kalbėjo buvęs prezidentas 
Herbert Hoover. Jo kalba 
lietė naują tarptautinę pa
dėtį ryšium su vokiečių-ru
sų karu. Hoover pasmerkė 
karo žiaurumus, jo nereika
lingumą. Jis pasisakė už 
paramą Anglijai, tačiau pri
mindamas, kad Amerika tu
ri pirmoje eilėje tvirtinti sa
vo šalies gynimo pajėgas.

Hoover priminė, kad pra
eitame pasauliniame kare 
Amerika kovojo už demo
kratijos saugumą pasaulyje. 
Iš to karo liko tik mažas 
pasitenkinimas, bet visi lai
svę ir žmogiškumą gerbę 
žmonės džiaugėsi, kad po 
didžiojo karo įsisteigė ne
priklausomos Suomijos, Lie
tuvos, • Latvijos ir Estijos 
valstybės. Nejau, duodant 
paramą Sovietinei Rusijai, 
norima, kad šios demokra
tiškų tautų valstybės būtų 
vėl sunaikintos?

Hoover taip pat pareiškė, 
kad Sovietinė Rusija remia
si žiauriausia, kruviniausią

tironija, kokią tik pasaulis 
kada nors yra matęs. Jo 
nuomone, teikimas paramos 
komunistų valdomai Rusijai 
yra pasityčiojimas iš visko, 
kas yra gera.

Anglai Didina 
Bombardavimą

Londonas. — Vokiečiams 
nukreipus didįjį dėmesį .į 
Rusijos frontą, anglai daž
niau ir sėkmingiau bombar
duoja Vokietijos gamybos 
centrus, ypač Ruhro krašte.

Jau daugiau dvi savaitės, 
kai anglai kasdien, be jo
kios pertraukos, bombarduo
ja iš savo lėktuvų vokiečių 
uostus, jų užimtus Prancū
zijoje miestus. Šią savaitę 
turėta naujų laimėjimų Si
rijoje ir Afrikoje.

Ignacas Paderevski
Mire New Yorke

UŽ TEISINGĄ DARBO ATLYGINIMĄ
St. Paul, Minn. — Tauti

niame Eucharistiniame Kon
grese birželio 25 d. du aukš
ti Bažnyčios asmenys pasi
sakė apie darbininkų padė
tį ir jų privilegijas dirbtu
vėse, kuriose jie dirba.

Toledo vysk. Karl J. Al
ter šiaip išsireiškė: „Kada 
firma kenčia piniginius ne
normalumus, darbininkas pir
miausia nukenčia. Jis gali 
prarasti darbą ir pragyve
nimą. Katalikų Bažnyčia siū
lo dabar duoti jam dalį pel
no akcijomis.”

v

Des Moines vysk. Gerald 
T. Bergman apie šį patį rei
kalą šiaip sakė: „Jei žmo
gus dirba dirbtuvėje kelio
lika metų, tarnauja diena iš 
dienos, mes privalome pasi
sakyti, kad jis irgi daly
vavo tame biznyje. Jis pa
dėjo dirbtuvei augti, išvys
tyti. Tad ar jis nevertas 
akcijų ar pelno?”

Abu vyskupai kvietė dar
bininkus atsisakyti nuo to
kių vadų, kurie skaldo vie
nybę?

Birželio 29 d., sekmadienį, 
New Yorke mirė Ignacas 
Paderevskis, buvęs Lenkijos 
pirmasis ministeris pirmi
ninkas, įžymus pianistas, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Lenkijai pralaimėjus karą 
prieš vokiečius, Paderevskis 
buvo išrinktas lenkų tauti
nės tarybos pirmininku, bet 
jo pareigų negalėjo eiti dėl 
susilpnėjusios sveikatos.

Paderevskis nepritarė Pil
sudskio valdžiai, todėl, pa
sitraukęs iš Lenkijos vy
riausybės, Lenkijoje negy
veno, o persikėlė į Šveica
riją, kur ir gyveno, iki vo
kiečiai pradėjo laimėti di
džiuosius mūšius Europoje.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIEPOS KETVIRTOJI . . .
Šiemet liepos 4 d. švenčiame 165 metų sukaktį, kai pa

skelbta Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybė. 
Tai didžiausia, reikšmingiausia šios šalies valstybinė ir 
tautinė šventė.

Prieš 165 metus nepriklausomybės deklaracijos pasira
šytojai negalėjo nė svajoti, kokių vaisių jų svarbus žygis 
susilauks. Ne tik Jungtinės Amerikos Valstybės įsikūrė ir 
išsiplėtė, bet amerikiečių mestas laisvės šūkis buvo įkvė
pimu kitoms tautoms. Į Ameriką plaukė iš visur laisvės 
ir tiesos mylėtojai, didžių idėjų kankiniai. Amerika to
dėl ir išaugo, kad joje rado sau vietą persekiojamieji ir 
gabiausi žmonės.

Lietuviams Liepos Ketvirtoji labai brangi ir suprantama 
šventė. Lietuviai žino, ką reiškia verguvė ir laisvas, nepri
klausomas gyvenimas. Lietuviai irgi yra prisidėję šios ša
lies gyvenimo kūryboje. Amerikiečiai gi tinkamai už tai 
atsilygino, kai Lietuva ant didžiojo karo griuvėsių kėlės 
į savarankišką gyvenimą.

Šiandie lietuviams amerikiečiams smagu švęsti Liepos 
Ketvirtą, nes Jungtinės Amerikos Valstybės tebėra laisvės 
simbolis. Daugiažvaigždės vėliavos prieglobstyje pernai lie
tuvių tauta tinkamai suprasta, kai į jos gyvybę pasikėsino 
bolševikiškas barbaras. Ir naujose, dabartinėse sąlygose 
Lietuva bus čia suprasta. Kyla spaudoje ir viešuose susi
rinkimuose labai tvirtų, reikšmingų balsų, kuriuose aiškiai 
pasisakoma už Lietuvą, už nepriklausomą jai gyvenimą.

Liepos Ketvirtą švęsdami padidinsime savo pasiryžimus 
būti ištikimais Daugiažvaigždei Vėliavai ir visiems jos at
stovaujamiems dėsniams. Tą pačią dieną atsiminsime, kad 
laisvę ir nepriklausomybę gerbią amerikiečiai visada rems 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Liepos Ketvirtą New Yor- 
ko ir apylinkės lietuviai gausiai rinksis į Lietuvių Dienos 
iškilmes, Maspethe.

PREL. J. MACIEJAUSKO SUKAKTIS
„Prelatas Julius Maciejauskas, Los Angeles lietuvių para

pijos klebonas, liepos 7 cDsulaukia kunigavimo 50 metų su
kakties - auksinio jubiliejaus. Tai reikšminga sukaktis, 
nes mažas kunigų skaičius sulaukia jos. Susipažinkime čia 
su prel. Maciejausko gyvenimu.

Sukaktuvininkas gimė 1868 m. liepos 1 d. Papivėsyje, 
Krinčino parapijoje, Biržų apskrityje. Gimnaziją ėjo Ry
goje, iš kurios įstojo į žemaičių kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1891 m. liepos 7 d. Pirmasis paskyrimas buvo 
Ramygalos parapija, Panevėžio apskr., kur vikaru išbuvo 
penkerius metus. Iš ten perkeltas vikaru į Panevėžį, o 1899 
m. spalių 28 d. paskirtas Švėkšnos klebonu, kurio pareigose 
išbuvo 38 metus.

1938 m. spalių m. atvyko į Ameriką ir čia dirbo misijų 
darbą Iki 1940 m. birželio mėn., kai atvyko į Los Angeles, 
Kalifornijoje, ir pradėjo aprūpinti lietuvių sielos reikalus. 
Šiais metais birželio 1 d. atidarė lietuviams bažnyčią, ku
riai parinko globėju šv. Kazimierą ir, arkivyskupo įgalio
jimu, ją pašventino.

Prelato Maciejausko darbuotė labai plati. 1904 m., vys
kupo Paliulionio įgaliotas, aplankė Šv. Žemę ir Bažnyčios 
reikalais buvo pas popiežių Pijų X. 1905 m. Švėkšnoje 
pastatydino naują bažnyčią. Tais pat metais įkūrė ten 
dviejų skyrių parapinę mokyklą ir lankėsi Amerikoje. Mo
kykla išlaikyta iki pat rusų okupacijos galo. Metais vė
liau įkūrė labdaringą draugiją ir pastatydino trejus na
mus senelių prieglaudai.

Prelato veikla siekė ir už jo parapijos ribų. Vedė misi
jas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, šešis kartus misijas 
davė Amerikoje, lankėsi- su misijomis Vokietijoje, Angli
joje, Škotijoje, Varšuvoje. Ypač mėgo švietimo darbą. 1918 
m. įkurdino Švėkšnoje gimnaziją, kuriai 1928 m. pastaty
dino naujus rūmus; šventinimo apeigas atliko Šv. Tėvo dele
gatas.

Bažnytinė vyriausybė jį tinkamai įvertino. 1918 m. buvo 
paskirtas Žemaičių vyskupijos garbės kanauninku, o 1927 
m. paskirtas Telšių vyskupijos kapitulos prelatu. Neužmir
šo jo ir Lietuvos vyriausybė; ji apdovanojo jį Gedimino 
ordinu ir buvo paskyrusi pensiją už nuopelnus liaudies švie
timo darbe.

Nors jau kunigavimo 50 metų sukaktį švenčia, Prelatas 
dar labai jaunas, nes nuolat dirba, kuria. Daug kas kal
bėjo apie įsteigimą parapijos Kalifornijoje, bet tik prel. 
Maciejauskas tą svajonę įvykdė. Sveikindami šį Veteraną, 
linkime jam dar ilgo amželio ir gausių Dievo malonių vi
suose jo ateities darbuose.

NAUJAS DAKTARAS
Birželio 20 d. Lavai universitetas, Quebec, Teologijos 

Daktaro laipsnį suteikė kun. Vincui F. Andriuškai, marijo
nui. Malonu sveikinti naująjį Daktarą, kurs sutvirtina tė
vų marijonų gausėjančias eiles. Kun. Daktaras Vincas An- 
driuška, šalia savo tiesioginio pašaukimo, brangus lietu
viams, nes jis lietuviško nusiteikimo. Gimęs patriotingų 
lietuvių šeimoje Worcesteryje, kun. Vincas lietuviškume 
sustiprėjo ypač Kaune, kur ketverius metus lankė Kauno 
kunigų seminariją, Vytauto Didžiojo universitetą.

Gyvendamas Lietuvoje per ketverius metus drauge su 
kun. Kaz. Vengru uoliai dalyvavo Lietuvos studentų gyve
nime, plačiai domėjosi studentiška veikla. Kunigu jį įšven
tino arkiv. Pr. Karevičius 1936 m. lapkričio 1 d. Sugrį-

Naujų įvykių akivaizdoje
Atplūdęs iš Rytų krašto 

ateistinis komunizmas ant 
Lietuvos buvo užnėręs bai
sius vergijos retežius, gy
ventojus pavertęs vargšais, 
bejėgiais. Kas drįso prie
šintis žiauriam okupantui, 
tas žuvo; kas norėjo pasi
likti ištikimu savo kraštui 
žmogum, tas į kalėjimą pa
kliuvo. Per metus laiko lie
josi nekaltas žmonių krau
jas. Kas buvo sukurta, pa
statyta per 22 nepriklauso
mo gyvenimo metų, tas bu
vo sugriauta, sunaikinta.

Žiaurūs okupantai bolševi
kai nežmoniškai sužalojo 
Lietuvos kūną. Tačiau jos 
dvasios nepajėgė pavergti. 
Ji pasiliko gyva, nenugali
ma. Kad taip yra — mato
me iš didelių įvykių praėju
sią savaitę.

Kai Lietuvos žemėje susi
rėmė dviejų milžiniškų ar
mijų jėgos ir vedė tarp sa
vęs mirtingą kovą, Lietu
vos liaudis sukilo prieš oku
pantus ir ginklu rankoje 
kovojo ne už svetimus in
teresus, bet už savo laisvę, 
už atsteigimą laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos val
stybės. Su kokiu įnirtimu 
kovota, aiškiai kalba tos di
delės kovos aukos. Kovoje 
su bolševikais savo galveles 
paguldė tūkstančiai geriau
sių tautos sūnų. Jie žuvo, 
kad kiti būtų laisvi, kad ne
priklausoma Lietuvos valsty
bė atsistatytų! Už savo 
krašto laisvę kovojo ir dar
bininkai, ir ūkininkai, ir stu
dentai, ir inžinieriai ir kito
kių profesijų žmonės. Tasai 
sąjūdis prieš okupantus, jų 
narsi kova su nelygaus di
dumo priešu, jų pralietas 
kraujas, tai yra aiškiausias 
įrodymas, kaip baisiai įky
rėjo jiems bolševikų okupa
cija, kaip jie troško jos nu
sikratyti ir vėl iškelti Kau
ne ir Vilniuje nepriklauso
mos valstybės vėliavą. Tuo 
pačiu Lietuvos liaudis įrodė, 
kad bolševikai, ginklo pagal
ba įsibriovę į Lietuvą, prieš 
jos norą ir valią užkorė jai 
savo santvarką. Jos nusikra
tę, Lietuvos žmonės paskel
bė atsteigią laisvą ir nepri
klausomą valstybę.

Į pagalbą nukentėjusiems
Mums, Amerikos lietu

viams, pirmoje vietoje ten
ka rūpintis pagelbėti Lietu
vai atsistatyti iš griuvėsių. 
Atsižvelgiant, kad apie de
šimt tūkstančių sukilėlių 
didvyrių buvo užmuštų ir 
sužeistų, daug našlių ir naš
laičių liko be globos ir jiems 
reikalinga greita pagalba. 
Tautiečiai, auginkime Fede- 
racij’os fondą Lietuvos rei
kalams, kad kovojančiam 
tėvų kraštui už laisvę, nu
kentėjusiems nuo karo ir 
pačiam kraštui atsistatyti 
galėtume padėti. Jei kada, 
tai dabar turime padidinti 
savo duosnumą Lietuvai.

Mes galime padėti ir to
kiu būdu: savo organizaci
jų ir draugijų vardu rašy
kime prašymus Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, kad 
greičiausiai siųstų nuo ka
ro nukentėjusiai Lietuvai 
pagalbą: medikamentų, mai
sto, drabužių ir t.t. Ir pa
tys nuo savęs padidinkime 
aukas Raudonajam Kryžiui. 
Panašius prašymo laiškus 
reikia siųsti ir p. Herbert 
Hoover, nukentėjusių nuo 
karo kraštų šelpimo komi
teto pirmininkui ir vadui.

Mūsų nusistatymas
Lietuvių tauta negali ne

sidžiaugti nusikračiusi žiau
rios bolševikų okupacijos. 
Tačiau ji negalės nurimti ir 
nenurims, kol iškovos pilną 
Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę. Ji kovos prieš bet 
kokią okupaciją, ar ji bus 
iš Rytų ar Vakarų. Ne sve
timieji valdys Lietuvą, bet 
patys jos žmonės bus savo 
krašto šeimininkai.

Informacijos Biuras
Paskelbus spaudoje apie 

Lietuvių Informacijos Biu
ro įsteigimą, visuomenėj ki
lo didelio susidomėjimo. Gau
nama daug sveikinimo laiš
kų. Didelio patenkinimo ro
doma, kad Biuro direkto
rium yra pakviestas dr. Ka
zys Pakštas, Lietuvos Uni
versiteto profesorius. Visi 
jaučia, kad šiam svarbiam 
darbui dirbti yra reikalin
gi aukšto mokslo ir plataus 
patyrimo žmonės. Vienas iš 
tokių kaip tik ir yra prof. 
Pakštas. Štai, Jonas J. Grieb- 
liūnas iš Homestead, Pa., 
prisiuntė Biuro užlaikymui 
penkių dolerių auką ir to
kio turinio laiškutį:
„Kad Katalikų Federaci
ja įsteigė Informacijos 
Biurą ir to Biuro vedė
ju pakviestė dr. K. Pakš
tą sveikintiną žygį pada
rė. Taigi, kaipo antspau
dą tam geram darbui, 
prisiunčiu $5.00 čekį nuo 
mūsų šeimynėlės.”
Tai praktiškas ir patrio

tiškas Federacijos pradėto
jo darbo užgyrimas. Pasiti
kima, kad ir visi kiti geri 
lietuviai paseks gražų p. 
Griebliūno pavyzdį. Reikia 
neužmiršti, kad biuro už
laikymas, knygelių ir biule
tenių spausdinimas, laiškų 
ir visokių žiriit’į laikraščiams 
siuntinėjimas yra surištas 
su didelėmis išlaidomis. Dėl 
to kiekviena prisiųsta auka, 
didelė ar maža, bus giliai 
įvertinta ir prisidės prie 
Lietuvos išlaisvinimo.
Skirkime Lietuvai pramogų 

pelną
Pradedant lietuvių tautai 

jos kovoje laisvei ir nepri
klausomybei atgauti, pirmo
je vietoje reikalinga nema
žos pinigų sumos. Veikėjams 
tenka didelė pareiga ir at
sakomybė žiūrėti, kad kiek
viena proga būtų tinkamai 
sunaudota reikalingoms su
moms sukelti, šiais laikais 
neturėtų būti nė vienos di
desnės ar mažesnės pramo
gos, pikniko, koncerto, ba- 
zaro ar kitokio parengimo, 
nuo ko bent dalis pelno ne
būtų paskirta didžiajam ir 
svarbiajam tautos reikalui. 
Štai, puikų pavyzdį rodo 
Lietuvių Dienos Marianapo- 
ly, (Thompson, Conn.) ren
gėjai, kurie viso tos dienos 
pelno dešimtą nuošimtį ski
ria Lietuvai gelbėti. Lietu
vių Diena, kaip žinoma, į- 
vyksta Liepos 4 d. Nėra 
abejonės, kad lietuvių vi
suomenė gausingiau lankysis 
į tokius parengimus, kai ži
nos, kad pelno dalis yra 
skiriama mylimo tėvų kraš
to gelbėjimui iš baisios pa
dėties.
Besiruošiant prie kongreso

Mūsų organizacijos, ypa
tingu būdu susidomėjusios 
šiuometiniu Federacijos kon
gresu, jau renka savo at
stovus. Pradeda sekretori- 
jato klausinėti po kiek ku
ri draugija gali siųsti į

kongresą atstovų. Visus nu
rodymus galima rasti Fede
racijos konstitucijos 14-tame 
puslapyje. Kai kurias žinias 
čia paduosime: Federacijos 
apskritys siunčia 5 atsto
vus, skyriai 3, draugijos ar 
organizacijos, turinčios iki 
100 narių — 1, o turinčios 
virš šimto — 2, laikraščių 
redakcijos — 1, centralinių 
organizacijų centrai, turin
tieji iki 1,000 narių — 1 ir 
po vieną atstovą nuo kiek
vieno sekančio tūkstančio ar 
jo dalies ne mažesnės kaip 
100. Atstovai įgaliojimus tu
ri turėti raštu. Viename 
rašte negali būti daugiau 
negu vienam asmeniui įga
liojimas.

Amerikos Lietuvių K. K. 
Federacijos 28-tas kongresas 
šiemet, įvyks rugpjūčio men. 
7 dieną Marianapolio Kole
gijos patalpose, Thompson, 
Conn. Taip pat yra įsidė
mėtina, kad mūsų veikimo 
centras — Federacija šiemet 
mini savo gyvavimo 35 me
tų sukaktį. Tad, svarbu, kad 
ir tuo atžvilgiu kongresas 
būtų gausingas ir toji reikš
mingoji sukaktis būtų tin
kamai paminėta.

Įplaukos
Lietuvai vaduoti per Fe

deracijos centrą įplaukė šios 
sumos: Pittsburgh, Pa., Fe
deracijos apskr. (Vasario 16

d. pelnas) $65.25. Kewanee, 
Ilk, surinkta per S. Gaba- 
liausko prakalbas — $17. So. 
Boston, Mass., viena gera
darė, kuri prašė jos vardo 
neskelbti — $15. Bridgeville, 
Pa., LRKSA 112 kp. me
tinė duoklė Federacijos cen
trui. Moterų Sąjungos cen
tro metinė duoklė Federaci
jai — $10. Waterbury, Conn., 
Federacijos 22 skyr. dr-jų 
mokesčiai centrui $17.00. 
Youngstown, Ohio, Lietuvai 
Gelbėti $3.00. Nashua, N. H., 
Federacijos 28 skyr. dr-jų 
mokesčiai — $10. Mariana
polio Kolegijos studentai sa
vo pasidarbavimu sukėlė 
Lietuvai vaduoti $25.00. Se
niau jie prisiuntė $50.00. 
Pranas Kvietinskas iš Wor
cester, Mass., grąžino Lie
tuvos reikalams jam teku
sią penkių dolerių dovaną. 
Tenka nuoširdžiai džiaug
tis jaunų studentų susirūpi
nimu savo tėvų krašto li
kimu. Gražus pavyzdys vi- 
viems.

Šiomis dienomis Federaci
jos centras Lietuvos reika
lams priėmė aukų iš šių vie
tų: Paterson, N. J., lietuviai 
katalikai per kun. J. Kintą 
prisiuntė $20.00; Bayonne, 
N. J., Jonas Markkas $4.00.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekr.

2334 S. Oakley Ave., Chicago.

tes ir Vaitekūnaitės. 1 
nu susitikti su senais ( 
gaiš. Susirinko gražus I 
relis, kurie tikrai pi f 
pasilinksmino. Prakali 
pasakė prel. Ambotas, lįL 
gai Vilčiauskas ir Ktf 
vargonininkai J. Balsi 
V. Burdulis. Vakarą vi 
Mončiūnas. A. Katkai 
te negalėjo dalyvauti p 
turėjo išvykti į De 
Colorado, koncertuoti.;

— Į 9 Tautinį Anų 
Eucharistinį Kongress 
vo išvykęs prel. Jonas 
botas su būreliu pan 
čių iš Hartfordo.

— Kelioms dienoms 
parvažiavę šie lietuvis 
reiviai: L. ir VI. Mas jitn apie pa
ir A. Pugžlys. Jie visįlji reikalau- 
nauja Floridoje. Ten yrfljusytų: kac 
giau Hartfordo lietuvių}^ Dievas, 
Pr. Bartusevičius, A. 1 
tas, A. Plikaitis, Edv. 
lauskas, 
kiti.

Redaguoja Eleonora Bartk

M.

[INA AUKLĖTI
kad moti- būti kuo maži

4, kai liepia, per maža, ne; 
[arėdama pa-

spats Jėzus 
.ii; kokį už- 
įj'o Dievas už 
ijns, kad vai- 
35 mokos val- 
; jei vaikas 
jp toliau. To- 

yra labai 
akindami vi- 
nkslą, reika- 

Išvardinti visus Įr nu' 
’ ijosĮgyjamos,

3 norą lavin-

Al. Vilimai:

Padėka 
visiems ir v

Korespondentų Pranešimai
Bridgeport, Conn.

žęs iš Lietuvos dirbo Chicagos Aušros Vartų parapijoj, re
dagavo „Laivą,” vedė misijas ir vienerius metus mokė Ma- 
rianapolio kolegijoje.

Pernai kun. V. Andriuška nusiųstas į Kanadą pagilinti 
studijų. Lavalio universitete jis nustebino visus savo drau
gus — per vienerius metus įsigijo teologijos daktoratą. Jo 
dizertacija apie negimusių kūdikių žudymą įvertinta aukš
tu laipsniu.

Sveikindami kun. Dr. Andriušką, sveikiname jo tėvelius, 
šiemet mininčius vedybinio gyvenimo 35 metų sukaktį ir jo 
brolį kun. Jurgį, dirbantį Plymouth© liet, parapijoje.

Praeitą sekmadienį mūsų 
par. choras, vad. A. Stani- 
šauskui, dalyvavo trilypės 
gegužinės dainų programoj, 
kurią surengė Connecticut 
LSKSA, LDS ir Moterų Są
jungos apskritys. Choras pa
dainavo „Tu ir aš” (Vana
gaičio), solo 'O. Radvilaitė ir 
„Piauti linksma” (Pociaus). 
Bridgeportietė Žaliaduonytė 
pašoko klasišką šokį; akom- 
ponavo A. Stanišauskas. 
Choras ir šokikė atliko sa
vo pareigas labai gerai. Šį
met netik choras dalyvavo, 
bet ir iš Bridgeporto buvo 
daug žmonių. Buvo SLRKA 
kuopos pirmininkas, p. J. 
Minalga; neteko matyti ki
tų draugijų pirmininkų gal 
kitąmet ir jie bus.

Parapijos metinis piknikas 
bus liepos 13 d., Montreys 
Park, Bridgeporte. Parkas 
gražus, šokiam salė erdvi, 
gali šokti keli šimtai asme
nų. Šis piknikas turėtų pra
lenkti kitus, nes pilna dar
bų; dirba visi; nedirba tas, 
kuriam nereikia dirbti. Vi
si kviečiami iš apylinkės ar
timų kolonijų šiame piknike 
dalyvauti. Kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas išsiuntinėjo ke
lis šimtus knygučių laimėji
mui. Pasistenkit parduoti, 
grąžinti lapelius, kad galė
tumėt laimėti savo dovanas. 
Visi dalyvaukime šiame me
tiniam piknike. O.

Philadelphia, Pa.
I

Šv. Kazimiero parapijie
čiai susilaukė naujo vikaro 
kun. Vinco Vėžio, užėmusio 
kun. dr. V. Martusevičiaus 
vietą. Kiek kalbama, visi 
kazimieriečiai patenkinti 
nauju kun. vikaru. Nors ne
daug teko su juo susitikti, 
bet galima spręsti iš maty
mo, kad kun. V. Vėžys yra 
malonaus būdo ir ypatingai 
pasižymi dievotumu ir, kiek 
girdėti, yra nenuilstantis vi
suomenės darbuotojas.

Linkime naujam kunigui 
vikarui visiško pasisekimo 
naujoj vietoj; tegul Dievo 
palaima saugo kiekvieną jo 
žingsnį.
Baigė Parapijos Mokyklą

Šv. Kazimiero par. moky
klą, vedamą seserų Kazimie- 
riečių, šiemet baigė gražus 
būrelis. Baigusiems įteikti 
diplomai ir nemaža dovanų

moksle. Baigė šie: J. Jakš- 
tis, J. čiačiukas, J. Utkus, 
J. Petronis, J. Latvys, P. 
Navickaitė, A. Paškevičiūtė, 
T. Markūnaitė, K. Baltruko
nytė, O. Rimiutė, M. Ado
maitytė, E. Seperauskaitė, 
už įvairius atsižymėjimus 
J. Balčaitė, O. Dambraus
kaitė, M. Palilionytė ir E. 
N argelytė,- H

Buvo surengta graži pro
grama, kurią užpildė mo
kiniai: A. Paškevičiūtė, A. 
Barauskas, M. Adomaitytė, 
J. Varna, E. Seperauskaitė, 
J. Utkus, J. Montefuskas, 
E. Timauskas, J. čiačiukas, 
J. Jakštis, ir A. Azaraus- 
kaitė.

Visi dalyviai buvo malo
niai nuteikti jaunųjų pa
stangomis. Tai pasiaukoju
sių seselių rūpesčio dėka.

Patvirtinti faktai
Vienas philadelphietis ga

vo iš Lietuvos laišką, ku
riame nusiskundžiama bolše
vikiška santvarka. Jame sa
koma, kad už 30 ha. žemės 
reik mokėti 1,400 rublių mo
kesčio; tarnautojų algos ne
paprastai aukštos, jog sam
dyti neįmanoma; bažnyčiai 
uždėtas 10,000 rublių mo
kestis metams, taip gi įvai
rūs mokesčiai kunigams. 
Žmogus - ūkininkas, sąlygų 
verčiamas, nemato kitos iš
eities, kaip kolchozai. Javai, 
laiške sakoma, pigūs, o rū
bai ir kiti reikmenys pa- 
brangę. Taigi, anksčiau 
skelbtos žinios pasitvirtina 
laiškais. K. D.

Noriu 
padėkoti, kurie rengė, 
vavo dar kuriuo būdu 
dėjo prie bankieto nu 
gerbti, kuris įvyko b 
8 d. : 
riems norėčiau pade 
reiktų daug vietos i 
tikras, kad rengėjai 
paiso. Ačiū kunigams 
kui, Karkauskui, Pui 
Kartonui, Vilčiauskui; j 
latui Ambotui, už pas; i o jei nepa- 
kalbas ir linkėjimus, j pusi mušti.” 
ju taipgi visiems tien 
rie sveikino laiškais! 
gramomis ir dovanom 

Kun. J. I

ujtit: „pada-

i tai parodote 
sos, kad pa
pildytas, o 

3, kad jame 
-----------------4 nei mažiau- 

Pittsblirgh, I Jei vaikas 
0 įtu nėra pa& ’

Gelbėti D? Rote

Hartford, Conn.
Parapijos Piknikas

Lietuviai visada mėgsta 
piknikus, kuriuose susiren
ka nemažai žmonių, nes čia 
su visais susitinkama. Šie
met liepos 6 d. toks pikni
kas įvyks lietuvių darže, 
Lighthouse Grove, Glaston
bury. Jame bus daug mar
gumynų ir šiaip įvairumų. 
Pikniką rengia visos drau
gijos parapijos naudai. Ren
gimo komisiją sudaro S. 
Gaučas, V. Bringa, kun. J. 
Vilčiauskas ir A. Leonaitis. 
Darbų komisijon išrinkti: 
Zilionienė, Manikienė, A. Ma- 
tukaitis ir kun. Kripas.

Žinutės
— Birželio 7 d. įvyko bu

vusių choristų ir vargoni
ninkų vakarienė. Tas su
manymas iškeltas Jakaity-

• Jei pamatysite
• ža, dar pridėsi 

ti tai, kas jan 
parodytų, kad 
note, ko norite 
ir vaikas tikra 
beturėtų noro ;

Niekados nei 
nieko, gerai ne] 
Neleiskite šiai 
rytoj drausite 
kite rytoj, ką 
pėt ar neleido 
draudėte, kaipo 
tą, tai turi bi 
ma visuomet.

Pavyzdžiui — 
kiu nedoru dri 
nepadorius žo< 
Ką liepėt, kai 
ir gerą, tai 
lad būtų visai 
3avyzdžiui — gi 
būti mandagiau 
:erius. Kaip 
taip turi būti

Dažnai motini 
javyzdžiui, vaik 
;i pas draugą, 
eidžia, nes dr 
eidęs berniuką 

dienų vaikas vėl 
tina kaž kuo u; 
rėdama juo nūs 
džia. Tai be g 
tinga. Paliepiu 
mai turi būti f 
komi proto, ne v

Antras pavyz 
pabaigė mokyl 
darbą ir prašo 
ti pabėgioti. „N 
mie!” atsako ji. 
kos viską jau iši 
gai jo laukia, 
vėl sako „ne.” 
kar ji leido. Ji 
ko, kodėl, neleid 
Žinoma, gali k 
šiandien rimta 
kurios vakar i 
tuomet motina 
kinti ją vaikui.

Dabar jis pat; 
manyti ir jame 
tis. Ji ir nieko 
sakyti, nes nėra 
ties; ot, užėjo t< 
šiandien pikta i: 
saugokitės, kiek 
mos. Tokios m 
vaikas neklaus}

Lietuvai
Pittsburgh© ir ap; 

bendras lietuvių d 
komitetas rengia did 
važiavimą - pikniką 
27 . Lithuanian
Club ūkyje.'

Išvažiavime k o n 
programos dalį 
jungtinis Pittsburgh© 
pijų choras. Vyriaus ^0 ^auS 
bėtoju bus Lietuvos 
las Petras Daužvardis 
gi yra pakviesta kalk kad 
Pittsburgh© miesto n sėdėtų ra- 
Scully, senatorius Gi 4 kad mels
kit! įžymūs amerikieč 
betojai. Tikimasi tu 
iš bolševikų vergovės hd vaiko 
gusius kap. Kuiziną 
Labanauską.

Ruošiama įdomi ; 
programa: krepšinio 
tynęs, rutulio stūmii 
t.t. Ši bendra Pitts 
ir apylinkės lietuvių 
bes demonstracija 
žada būti labai įdoi iss, jis j0 ne- 
didinga, kur tikimą 
traukti tūkstantines | 
mylinčių lietuvių mil ____  _____

Daugiau žinių api( įj dau- tikraį galima pi 
važiavimą bus paske 
liau. Visi kviečiami 
parengimo iš anksto

. tai jam dar 
įklausius, tas 
a būti įvyk
iai grūmoja- 

nevykdote, 
iai liausis 

kaip jau sa- 
iš bai- 

h vertas.

F sunku pa
laukit, kad

Ą kad ne- 
□s.

jėgos yra 
bi visokios 
ša pašalina
nt pamažu, 
^tės kar- 
S mažmožių 
nlmkite jais 
ki liepimas

papras

Stojai nie-

&pimų turi (Bus dau;

IŪTIES ATSIMINIMA
Baltimore, B 15 d 

--------- I fono viene- 
Mew Yor- 
M aidas 
^Ančios krū- 
jbaudi aša- 
fyaės mylė-

— Kai kurie lietu- 
brikuose turėjo pr: 
nuo savo draugų kiti 
jog jie einą su Hitler 
Sovietų Rusiją. Ats 
labai lengvas tokieit 
metimams pavartojai į viską kci- 
žodį: „Skęstąs iru)-- - 
tuvo griebiasi.” Siu 
keista padėtis, bet t Lj J 
kėtis, kad viskas grįj 
siaiškins.

■ įžodžio 8 
J brangius

•1 Ameriką, 
antrą

— šiuo metu dauginę ateitį, 
tuvių likosi be darb šaly Re
giausiai nukenčia s Gintys daž- 
darbininkai. Didžiuli 
siuvykla, siuvusi kar 
drabužius, neteko ūži dje_ 
Miliausko siuvykla v "1^ 
sidarė. Kitose darba M^viš- 
kiai sumažėjo.

— Šv. Petro ir 
šventė praėjo graži 
gelis žmonių ėjo p 
munijos. Diena buv( 
tad daugelis ieškojdįJ 
singų vietų kur no] 
žinodami.

Ms daž- 
;Malį, kur 
<J 1 kur pra-

ienių va-

dieną 
norė

siu už- 
Jsrjžti į tą 
> širdis 
k S nieko

’ Mė. Ma-
14 jai. La-

bai dažnai per i 
lėdavau užmigti, 
vodavau: o num 
va, kodėl aš tav 
siilgau? Kodėl 
dienos tavo šaly 
neduoda man r:

Vis norėjosi s 
Pagaliau, tik p 
Karo su vyru 
grįžome į Lietuvą 
vija,” rugpiūčio 
keleto malonios 1 
nų pasiekėm Eu 
tus, neužilgo bu 
vo šalyje.

Važiuojame k 
me dulkes. Pak( 
reikšmingi med 
giai. Pribrendus 
varpos žemyn 
svyruoja. Saulė 
spinduliais sveik 
mes — Lietuvos i 
kus ir kalnelius 
karo išraustos gi 
tuo laiku jau b 
sios žalia žolele 
bandė paslėpti n 
lių neseniai prali 
Pamiškėse ir ūl
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letinė duoklė Federaci- 
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gstown, Ohio, Lietuvai 
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■acijos 28 skyr. dr-jų 
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pasidarbavimu sukėlė 
vai vaduoti $25.00. Se- 
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)arraį. 

reiviai: - 
ir A.lį 
naujau
giauHH» kodėl ji reikalau-

įbai gera, kad moti- 
tuomet, kai liepia, 
laiko turėdama pa
su vaiku apie pa-

jis klausytų: kad 
>ia tėvams Dievas, 
s Viešpats Jėzus

tas, A f
auskas
□ti. lv0 tėvų; kokį už-

o
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Spausdinami kas antra savaite

Mergaitė
A. Karvelyte

MinčiŲ Žiupsnelis
Modernusis gyvenimas žu

do, galabija tas širdis, ku
rios juo pasitiki, jam atsi
duoda visu savo svaiguliu, 
visu meilumu, be jokios ato
dairos.

Naujasis, modernusis gy
venimas tuo keistas, kad 
žmogų pagriebia jis taip 
staigiai, pagriebęs apgluši- 
na, jog žmogus nė nepajun
ta į jo nagus pakliuvęs.

Alf. Sušinskas.

in

SKAMBĖS DAINA

nis dienoinis Federaci- 
mtras Lietuvos reika- 
priėmė aukų iš šių vie- 
aterSon, N. J., lietuviai 
kai per kun. J. Kintą 
įtė $20.00; Bayonne, 
Jonas Marickas $4.00.
Leonardas Šimutis, 

ALRKF sekr.
. Oakley Ave., Chicago.

prižadėjo Dievas už 
mą tėvams, kad vai- 

Norįi • sydamas mokos val- 
padėkoį is būtų, jei vaikas 
vavofc tų ir taip toliau. To- 
dėjo įkalbėjimai yra labai 
gerbti,į, nes aiškindami vi- 
8 d. Lt rybių tikslą, reika- 
riemsof:
reiktų įd> kaip jos įgyjamos, 
tikras, į a vaiko norą lavin- 
paiso. į j
kili, į tu — prie paliepimo 
Karlo®
latui L 
kalbasi 
ju taipgi 
rie stė< 
gramai

rir gražumą ir nu-

panešimai
:. Baigė šie: J. Jakš- 

čiačiukas, J. Utkus, 
ronis, J. Latvys, P. 
:aitė, A. Paškevičiūtė, 
'kūnaitė, K. Baltruko- 
O. Rimiutė, M. Ado- 
ė, E. Seperauskaitė, 
airius atsižymėjimus 
čaitė, O. Dambraus- 
M. Palilionytė ir E.

Kaip gražiai gamta ap
linkui dainuoja! Upeliai čiur
lena žaliuojančiais laukais 
ir slėniais. Šlama išdidžios 
girios taip paslaptingai! 
Kasmet nuskamba laukais 
ir miškais linksmųjų paukš
čių sutartinė. Jie čiulba vis 
taip pat, dar nuo senovės, 
kada žmogus nežinojo nei 
kas yra judomieji paveiks
lai, radijas nei kiti moder
numai. žodžiu visa gamta 
dainuoja savo meliodijas 
taip pat, tik mes, lietuvės, 
nutilome. Nebeskamba gra
žios lietuviškos dainos, nes 
prie darbo moderniosios ma
šinos ūžimas, įvairūs šių 
dienų reikalavimai nebelei
džia dainelei iš mūsų lūpų 
pasprukti.

Juk dainos taip žavėda
vo mūsų širdis! Ne viena 
prisimenate tuos laikus, kai, 
sėdamos rūtas, grėbdamos 
šieną, ar sėdėdamos staklė
se, ausdavote dainas ir ža
vėdavote, ramindavote ne 
tik savo, bet ir kitų širdis. 
Ne viena atsimenate tuos 
laikus, kai Lietuvos laukai 
ir pievos skambėdavo nuo 
lietuviškų dainų.

Žmogui įgimta kokiu nors 
būdu savo jausmus, išlieti, 
dėlto turim rašytojų, poetų 
ir menininkų. Tačiau ne vi
si gali kurti poezijas, rašy
ti, kurti. Bet kiekvienas tu
ri širdį ir kiekvienas jau
čia grožį! Jei ir žvirblis 
skaisčiau saldutei pašvietus 
linksmiau ima čirškėti, tai 
ką bekalbėti apie žmogų! 
Žmogus turi sielą, turi pro
tą ir jis kur kas giliau 
junta grožį už neprotingą 
paukštelį. Tad visai natū
ralu ir gražu, jei žmogus 
kokiu nors būdu išreiškia 
savo susižavėjimą grožiu.

Kokiu gi būdu išreikš sa
vo jausmus tie, kurie nei 
rašytojai, nei poetai, nei 
menininkai? Dainomis ir tik 
dainomis!

Jei mes vaizduojamės lie
tuvaitę, tai mes matom ją 
ne vien tautiškais rūbais, 
rūtų vainiku pasipuošiusią, 
bet, svarbiausia, su daina 
lūpose. Lietuvei daina yra 
lyg jos papuošalas, lyg jos 
antra prigimtis. Daina sie
lą kelia aukščiau šios žemės 
vargi], nelaimių, skaidrina, 
gerina nuotaiką.

Mums bendro dainavimo 
progų yra labai maža. Klau
somės chorų, bet pačioms 
retai tenka užtraukti dai
nelę. . Čia nesėjame, neplau
name, neaudžiame. Gyvena
me toli viena nuo kitos, o 
kad ir arčiau, tai apsuptos 
kitataučių.

Atsiminkite, kad puikiau
sia proga visoms ir visiems 
bendrai užtraukti maloniai 
skambančias lietuviškas dai
neles bus liepos 4 d. Lie
tuvių Dienoje, Klasčiaus- 
Clinton parke, Maspeth, N. Y.

Tiesa, dainuos šiemet vi
sų Brooklyno ir Maspetho 
chorai bendrai, bet ruošia
ma dar viena staigmena — 
visi atsilankiusieji sudarys 
didžiulį lietuviškos dainos 
mylėtųjų būrį ir linksmai 
trauks smagiausias daineles! 
Šios dainelės jau atspaus
dintos ir jų bus gaunama 
ir parke. Nemokantieji žo
džių — neturės bėdos. O 
kas čia nežino tų gražių lie
tuviškų meliodijų? Ir iš tik
rųjų, kaip bus miela išgir
sti visą minią dainuojančią! 
Grįš brangūs Lietuvos pri
siminimai, siela pajus naują 
džiaugsmą.

Nepraleiski tos gražios 
progos, sese miela. Ateik į 
Lietuvių Dieną pati su savo 
šeima, artimaisiais ir namiš
kiais. Bus smagu ir miela 
visiems! Galingai suskam
bės lietuviška daina Klas- 
čiaus parke, liepos 4 u. Ne
pamirški !

Tu kukli, kaip žibutė pašlaitės, 
Tu skaidri, kaip gegužio rasa — 
Pasakyk, pasakyki, mergaite, 
Ko pravirkai daržely basa?

Norint pamatyti tikrą vy
ro kailį, reikia nulupti kele
tą jų.

būti kuo mažiausia. Geriau 
per maža, negu per daug. 
Jei pamatysite, kad perma- 
ža, dar pridėsite, bet atim
ti tai, kas jam liepta — tai 
parodyti], kad pačios neži
note, ko norite ir ko reikia, 
ir vaikas tikrai tuomet ne
beturėtų noro jūsų klausyti.

Niekados neliepkite vaikui 
nieko, gerai nepagalvojusios. 
Neleiskite šiandien to, ką 
rytoj drausite ir neužmirš
kite rytoj, ką šiandien lie
pėt ar neleidot. Ką kartą 
draudėte, kaipo negerą daik
tą, tai turi būti draudžia
ma visuomet.

Pavyzdžiui — žaisti su ko
kiu nedoru draugu, kalbėti 
nepadorius žodžius ir 1.1. 
Ką liepėt, kaipo naudingą 
ir gerą, tai ir žiūrėkite, 
kad būtų visados pildoma. 
Pavyzdžiui — gerai praustis, 
būti mandagiam, kalbėti po
terius. Kaip buvo liepta, 
taip turi būti išpildyta.

Dažnai motinos taip daro: 
pavyzdžiui, vaikas prašos ei
ti pas draugą. Motina ne
leidžia, nes draugas pasi
leidęs berniukas. Po kelių 
dienų vaikas vėl prašos. Mo
tina kaž kuo užsiėmusi, no
rėdama juo nusikratyti, lei
džia. Tai be galo neišmin
tinga. Paliepimai, draudi
mai turi būti patvarūs, sa
komi proto, ne valandos ūpo.

Antras pavyzdys: vaikas 
pabaigė mokyklos skirtą 
darbą ir prašo motiną leis
ti pabėgioti. „Ne, sėdėk na
mie!” atsako ji. 
kos 
gai 
vėl 
kar 
ko,

Ar matai, dulka tėviškės kelias, 
Juo nujoja broleliai toli — 
Ko liūdna, ko drebi kaip gėlelė, 
Kokį skausmą krūtinėj turi?

Tu graži, tu šviesi kaip saulutė, 
Tu auginta plačiųjų laukų — 
Puošia galvą žaliuojančios rūtos. 
Neskubėki jaunystės taku.

Nebeverki — dainuoki, mergaite, — 
Tavo džiaugsmas ir laimė arti — 
Tu kukli, kaip žibutė pašlaitės, 
Tu tyli, kaip gegužio naktis.

Atminkite, kad nieko gra
žaus negalima sukurti lenk- 
tyniuojant ir nieko tauraus 
pasididžiuojant.

Vyro meilė lyg tas vėjAs: 
niekas nemato, kada ateina 
ir kaip praeina.

Nebranginti jaunimo tie
siog negalima, , nes jis yra 
didžiausias pažangos veiks
nys. Jaunimas nori ne tik 
gyventi, bet ir geriau gy
venti, nori padaryti savo 
gyvenimą pilnesnį, turtin
gesnį, tobulesnį, negu yra 
buvęs tėvų gyvenimas. Ir 
ne tik nori, bet ir daro pa
stangų tam gyvenimo pilnu
mui, turtingumui, tobulumui 
atsiekti. Jei pasaulis nesto
vi vietoj, jei jis žengia pir
myn, keisdamas senas for
mas, senas įstaigas, senas 
pažiūras į pasaulį, tai visa 
tai daugiausiai pareina nuo 
jaunimo, nuo jo užsidegimo, 
nuo jo neišsemiamos energi
jos.

Prel. A, Jakštas

Bukit Atsargiosdybose stūksojo supilti ne
žinomų žuvusių kapai, pažy
mėti mediniais kryželiais. 
Kiekvienam pravažiuojan
čiam jie bilojo: lietuvi, čia 
guli tavo brolis žuvęs už 
tėvynę.

To laiko Lietuva buvo 
smarkiai nuteriota. Bažny
čių varpai išvežti — nebe
gaudė, nešaukė į pamaldas 
tikinčiųjų, kaip seniau. Bet 
— ji buvo jau nepriklauso
ma valstybė. Žmonės nors 
suvargę, bet laisvi. Visur 
lietuviška — miela! Kariuo
menė žygiuoja, dainuodama 
lietuviškas daineles, links- 
■mi jie, kad jau ne be caro 
kariai, o nepriklausomos Lie
tuvos.

Niekur aš neradau tiek 
atviro nuoširdumo, kiek Lie
tuvoj. Neveltui aš jos ilgė
jaus. Tik tada, laisvojo gy
venimo pirmaisiais metais, 
nė nepagalvojau, kad po 22 
metų, gražiai atsistatęs kraš
tas vėl bus pavergtas, tė
vynės žemelę mindys pur
vinos kacapo kojos, kad 
broliams lietuviams bus 
čiauptos lūpos ir negalės 
viešiems užjūryje tiesos 
dį pasakyti.

Neseniai gavau brolio laiš
ką iš pavergtos ' Lietuvos. 
Rašo: „Jūs ten gyvenate 
šventoj Amerikoj, jei turite 
kokių nudėvėtų drabužių, at
siųskite mums, nes greit 
būsime nuogi. Aš manau 
jūs viską suprantate, o kas 
nori geriau 
atvažiuoja.”

Su šiuo 
rymojau ir
Kodėl tėvynės ilgesys taip 
giliai glūdi čia gyvenančio 
lietuvio sieloje? Kodėl jos 
naujos nelaimės žadina mus 
visus iš apsnūdimo ir ragi
na stoti į Lietuvos gelbė
jimo narių eiles? Kodėl lie
tuvė motina trokšta auklė
ti savo šeimą lietuviškoje 
dvasioje?

Į tai gali atsakyti tas, 
kurs yra kilęs iš Lietuvos, 
kurio lietuviška širdis mo
ką mylėti ir branginti, kas 
lietuvių tautai yra savita ir 
šventa. Skaudu buvo skirtis 
su tėvų šalimi, bet dar skau
džiau dabar, kada pavergta 

Į Lietuva kenčia.
Vos praslinko kelios 

nos nuo to laiko, kaip 
dėmės už Lietuvą, už 
šaulio taiką, vėl pasiekė 
žinia, kad tėvynės laukai 
kraujais paplūdo, karo ug
nies paliesta liko. Nauji 
kankiniai dėl nepriklauso
mybės vėl lies kraują kovų 
laukuose. Vargšė Lietuva — 
amžiais pergyvena didžias 
kovas, lieka kitų skriau
džiama. Dėlto lietuvio mei
lė jai nemažėja — o didėja.

Ona Petrulienė.

e niekuomet grū- 
Nesakykit: „pada- 

ir tai, o jei nepa- 
tai gausi mušti.” 

sakote, tai parodote 
tikinčios, kad pa
bus išpildytas, o 
reikia, kad jame 

girdėti nei mažiau- 
ljojimo. Jei vaikas 
us kartus nėra pa
ir dėl to pridėjote 
ojimą, tai jam dar 
tą nepaklausius, tas 
as turi būti įvyk

dei dažnai grūmoja- 
jiruijnevykdote, 

as visiškai liausis 
į Be to, kaip jau sa- 
aklusnumas iš bai-

Lieta
Pitts 

bendras 
komitete 
važia® 
27 d! 
Club ibi

Isvah: _ ------ r»
? laug tėra vertas, 

kas, M. Adomaityte, jungtims: .....................
pijų te 
bėtoju fe 
las Peta 
gi yra F*1 
Pittste 
Scully, £' 
kiti įžjė

iš boLtai i dvasios jėgos yra

> surengta graži pro- 
kurią užpildė mo- 

A. Paškevičiūtė, A.

na, E. Seperauskaitė, 
:us, J. Montefuskas, 
įauskas, J. čiačiukas, 
štiš, ir A. Azaraus-

dalyviai buvo malo- 
uteikti jaunųjų pa- 
nis. Tai pasiaukoju- 
elių rūpesčio dėka.
įtvirtinti faktai
is philadelphietis ga- 
Lietuvos laišką, ku- 
tusiskundžiama bolše- 
santvarka. Jame sa- 
kad už 30 ha. žemės 
>kėti 1,400 rublių mo- 
tarnautojų algos ne- 

ai aukštos, jog sam- 
jmanoma; bažnyčiai 

10,000 rublių mo- 
netams, taip gi įvai- 
k e s č i a i kunigams.
- ūkininkas, sąlygų 

as, nemato kitos iš- 
aip kolchozai. Javai, 
akoma, pigūs, o rū- 
kiti reikmenys pa- 
ę. Taigi, anksčiau 

žinios pasitvirtina
K. D.

tford, Conn.
įpijos Piknikas 
iai visada mėgsta 
, kuriuose susiren- 
žai žmonių, nes čia 
s susitinkama. Šie- 
os 6 d. toks pikni- 
ks lietuvių darže, 
ise Grove, Glaston- 
įme bus daug mar- 
ir šiaip įvairumų, 
rengia visos drau- 
apijos naudai. Ren- 
nnisiją sudaro S. 
V. Bringa, kun. J. 
:as ir A. Leonaitis. 
comisijon išrinkti: 
j, Manikienė, A. Ma
ir kun. Kripas.

Žinutės
elio 7 d. įvyko bu- 
oristų ir vargoni- 
ikarienė. Tas su- 

iškeltas Jakaity-

kur nors arti namų, 
dažnai 
raktelį

kokiam

daroma, palie- 
kur po kilimė- 
kampelyje po 
ar panašiai.

>kite vaikui per daug 
jam per sunku pa- 

i Nereikalaukit, kad 
•dieną mokytųsi, kad 
tų vaikas sėdėtų ra- 
esnį laiką, kad mels- 
:ią valandą, kad ne- 
i žaizdamas. 
linkite vaiko

gusius k 
Labai

Ruošias 
program 
tynės, t matančios mažmožių 
t.t. Ši fe 
ir apyliib 
bės dec.- 
žada bfc 
didinga. '■ 
traukti ė 
mylinčią b

Daugis, 
važiavimą 
iau. Vis* 

parengiu.'

puoš, kad visokios 
; ydos nėra pašalina- 
> karto, bet pamažu, 
pūtį. Dėkitės kar

at nesvilinkite jais 
taikui. Jei liepimas 

•per sunkus, jis jo ne-
■ ir tuo būdu papras

tingi auklėtojai nie- 
neliepia per daug, 

ų ir paliepimų turi

nežino ką 
kyla pyk- 
negali pa-

Vaikas sa
višką jau išmokęs, drau- 
jo laukia. Bet motina 
sako „ne.” Kodėl? Va- 
ji leido. Ji nieko nesa- 
kodėl, neleidžia ir gana.

Žinoma, gali kartais būti 
šiandien rimta priežastis, 
kurios vakar nebuvo, bet 
tuomet motina turi paaiš
kinti ją vaikui.

Dabar jis pats 
manyti ir jame 
tis. Ji ir nieko
sakyti, nes nėra tos priežas
ties; ot, užėjo toks ūpas, ji 
šiandien pikta ir gana. To 
saugokitės, kiek beįmanyda- 
mos. Tokios motinos joks 
vaikas neklausys, tai jau 
tikrai galima pasakyti.

(Bus daugiau)

PR A EITIES ATSIMINIMAS

minus birželio 15 d. 
mjlif is užgrobimo viene- 

ų minėjimą New Yor- 
ržiasi dejonių aidas 
įsmo veriančios krū- 
nurieda griaudi aša- 
Į tikros tėvynės mylė-

-Kait
brikuose
nuo savo-
jog jie e> ikruostus.
SovietųL-f _ • y _ .tek., 
labai k 912 metų gruodžio 8 
metimams! - - -
žodį:
tuvo grieti atvykusi į Ameriką, 
leista į 
tėtis, bi’ 

siaiškins.
— Šiuo'

tuvių ly
giausiai t

arbinicb . v .
' siuvykla iInius sventadiemil va' 

rirahiižios' Sav0 brangios tėviš- 
Miliartf**•„die“ą 
sidarė. fiį' 
kiai suiufe;

— Šv.
šventė go
gelis šut- 
munijos. - 
tad dao^' 
singų vifM 
žinodami I

tas laikas viską kei-

sisveikinus brangius
3, palikau Lietuvą.

rėš šalį, rasti antrą 
f ir laimingesnę ateitį, 
sndama šioj šaly ne-

Mano mintys daž- 
risdavo į tą šalį, kur 

ir augau, kur pra- 
savo kūdikystės die-

bai dažnai per naktis nega
lėdavau užmigti, dažnai gal
vodavau: o numylėta Lietu
va, kodėl aš tavęs taip pa
siilgau? Kodėl tos gražios 
dienos tavo šaly praleistos 
neduoda man ramybės?

Vis norėjosi grįžti atgal. 
Pagaliau, tik po Didžiojo 
Karo su vyru ir sūneliu 
grįžome į Lietuvą laivu ,,Lat
vija,” rugpiūčio mėnesį. Po 
keleto malonios kelionės die
nų pasiekėm Europos 
tus, neužilgo buvome 
vo šalyje.

Važiuojame keliu, 
me dulkes. Pakelėse 
reikšmingi mediniai
giai. Pribrendusios kviečių 
varpos žemyn linkdamos 
svyruoja. Saulė auksiniais 
spinduliais sveikino mus, o 
mes — Lietuvos miškus, lau
kus ir kalnelius. Didžiojo 
karo išraustos gilios duobės 
tuo laiku jau buvo užžėlu
sios žalia žolele, kuri lyg 
bandė paslėpti nekaltų bro
lių neseniai pralietą kraują. 
Pamiškėse ir ūkininkų se

kran- 
ir sa-

kelia- • 
stūkso

kry-

drabužin* '■ ‘ savo brangios tėviš-

tu savo uždarbį, nore- 
noti, kada turėsiu už- 

Tį! ii pinigų sugrįžti į tą 
į kurią mano širdis 
raukė. Rodos, nieko 

.““'p yje nebuvo branges- 
lip tėvynės meilė. Ma- 
dis plakė tik jai. La-

vėl 
už- 
sa- 
žo-

suprasti — tegu

laišku rankose 
ilgai dūmojau.

Vagilių įsiveržimas į na
mus kaskart didėja, kaip 
miestuose, taip užmiesčiuo
se. Policija ragina visus 
daugiau dėmesio kreipti į 
namus ir butus išeinant iš 
namų. Pataria raktų nepa
likti 
kaip 
kant 
lių,
kokia dėžutė

Per dažnai moterys tuo 
atžvilgiu perdaug neatsar
gios. Tas neatsargumas ga
li daug žalos padaryti, o 
gailestis paskui — per vėlu. 
Kam griebtis atsargumo ta
da, kada jau butas vagilių 
apkraustytas ? Kodėl nebū
ti atsargioms dabar?

Vagiliai jau per daug ži
no, kur paprastai raktai pa
liekami. Tad geriausiai pa
rūpinti kiekvienam šeimos 
nariui po raktą, kas daug 
nekainuoja. Paprastai, mo
terys bėgdamos į krautuvę 
kokio mažmožio nusipirkti, 
mano greit sugrįšiančios, 
tad kam čia ant greitųjų 
užpakalines duris rakinti. 
Dažnai gali pasitaikinti, kad 
reikia krautuvėj palaukti, 
ar sutikta pažįstama užkal
bina, na ir vietoj minutės 
prabėga pusvalandis, valan
da ir daugiau laiko. Vagi
liui tiek užtenka.

Kitos vėl pasitiki, kad 
štai būsiu su vaiku čia pat 
gatvėje prie namų, maty
siu kas įeina, tad kam 
rakinti? Deja, čia ir 
riausia proga vagiliams 
kraustyti tavo namus, 
tos vėl atsargiai duris
rakina, bet į langus nekrei
pia didelio dėmesio. Vagis 
nevisuomet įeina per duris, 
jų labai mėgiama įsikraus- 
tyti ir per langus, ypač jei 
šeimininkė palieka iš vidaus 
neužsuktus. Tokiai šeimi
ninkei vagilius gali dar ir 
padėkos notą palikti. Jei 
namas privatus — tai reikia 
apžiūrėti ir skiepo langus, 
per kuriuos kaip tik pato
giausia įsiveržti į vidų.

Vienas iš 
dalykų 
raštelį 
kiams, 
ar pas 
tų tas 
prašau 
namie, 
riausia
kie laiškai, 
žurnalai nebūtų paliekami 
prie durų, 
giliai irgi 
toj šiais 
vagiliams, 
namie,
nepranešti policijai, 
geriau apsaugos?

Moteris tik tos paslapties 
neišduos, kurios ji nežino.

Valerius

Žodis — tai širdies raktas. 
Vargas, kuomet jis tuščias, 
kuomet jis nieko gero ne
pasako. Napoleonas

JUOKTIS SVEIKA
NEŽAISK SU VANDENIU

die-
mel-
pa-

mus

čia 
ge- 
ap- 
Ki- 
už-

Žmonos Apyskaita
Žmona, kurios vyras vi

sada jai sakydavo vienas 
dirbąs, išėjo iš namų ir vy
rui paliko tokią apyskaitą 
pačių smulkmenų: — Duris 
vaikams atidariau 75 kar
tus; duris vaikams užda
riau 75 kartus. Jų batukus 
suraišiojau 16 kartų. Mažiu
ką, kuris mokosi vaikščioti, 
sulaikiau nuo puolimo 30 kar
tų. 4 metų Vincukui ta
riau „nedaryk to” 94 kar
tus. Sutaikiau ginčus 16 
kartų. Tepiau sviesto ant 
duonos 11 kartų. Daviau 
vandens gerti 18 kartų. At
sakinėjau į vaikų kvailus 
klausimus 145 kartus. Ne
mokėjau atsakyti į kvailus 
klausimus 175 kartus. Ap- 
šluosčiau nosis 19 kartų. 
Supykau 45 kartus. Išvaikš
čiojau paskui vaikus po kam 
barius 4 mylias.

klaidingiausių 
— prie durų palikti 

nesantiems namiš- 
kur padėtas raktas, 
ką paliktas. Tai bū- 
pat, kaip parašymas: 

į vidų, nieko nėra 
Išvykus atostogų ge- 
pasirūpinti, kad jo- 

laikraščiai ir

Tuos ženklus va- 
įpratę sekti. Vie- 
ženklais pranešti 
kad nieko nėra

kodėl išvažiuojant 
kuri

Išeidamos iš namų neuž
traukite langų užuolaidų ir 
panašiai, kurios kaip tik yra 
geras ženklas, kad nesama 
namie. Išeinant visam va
karui, patartina palikti vie
ną šviesą kur nors degant.

Ne visuomet į namus į- 
siveržia įvairūs profesiona
lai vagiliai. Policijos rekor
dai parodo, kad daugiausiai 
apiplėšimų padaro tos apy
linkės įvairūs jauni mėgėjai 
tarp 18 ir 24 metų, kartais 
dar jaunesni.

Taigi išeidama iš namų 
trumpam ar ilgesniam lai
kui rūpestingai apžiūrėk lan
gus ir duris. Jei sakysi: o 
kas čia eis dabar, pasitikė
si, na tai tavo pasitikėjimo 
dėka, vieną gražią dieną at
rasi savo butą smarkiai ap- 
kraustytą.

Atsargi.

Maudymasis privalo stip
rinti sveikatą ir gaivinti 
energiją. Kaip tik dėl to 
kiekviena besimaudanti turi 
išmokti plaukti, nes joks 
kitas kūno mankštymas nė
ra taip sėkmingas žmogaus 
organizmui, kaip plaukymas.

Maudymasis tik tuomet 
bus naudingas, kai laikysi
mės taisyklių, kurias iške
lia šių dienų sveikatos moks
las.

Bendriausia taisyklė — ne
būk per ilgai vendeny. Sun
kiausia tačiau nustatyti tą 
„per ilgai.” Negalima čia 
išgalvoti tokio masto, kuris 
tiktų visoms. Pirmiausia, ką 
kiekviena besimaudanti tu
ri įsidėmėti — tai, kiek ji 
pati gali pakelti. Nereikia 
savo jėgas vertinti pagal 
savo drauges!

Jei jau pagavo vandeny 
drebulys, tai būk tikra, kad 
buvai per ilgai. Šok grei
čiau į krantą, kitaip daug 
kuo rizikuoji. Todėl labai 
svarbu maudantis sekti sa
vo kūno šilimos atmainas, 
ir lipti į krantą dar tuo 
metu, kai organizme srove
na gaivinanti šilima, o pa
ti esi gerai nusiteikusi.

Maudymosi pajėgumas la
bai įvairus. Kai kurioms 
užtenka dviejų minučių, ki
toms ir dviejų valandų ne 
per daug. Niekada tačiau 
nepakenksi, jei vandeny bū
si per trumpai, o per ilgai 
užsibuvusi, tai visuomet!

Be abejo, sudėjimas čia 
turi labai daug reikšmės: 
liesa pajus šaltį daug grei
čiau, negu riebi, stora. Svei
kata, kraujo cirkuliacija la
bai daug reiškia. Beje, mo
terys ilgiau vandeny paken
čia už vyrus.

Kai jau pirštai prabalo, 
pasidarė nejautrūs — pavo
jaus signalas. Jeigu jau ku
ri dreba tik nusirengusi, tai

tenedrįsta kišti kojos į van
denį. Pats drebulys dar nė
ra žalingas, tačiau jis įspė
ja, kad organizmas maudy
mus! neparuoštas.

Kas eina į vandenį, turi 
visam kūne jausti pakanka
mai jėgų ir šilimos, žino
ma, ne iš nuovargio išpra
kaitavusi, bet gaivinančios 
šilimos, kuri apima kokią 
minutę pamankštinus sąna
rius. Ir užtat labai gerai 
daro tos, kurios, prieš eida
mos į vandenį, vieną kitą 
minutę pasimankština. La
bai naudinga stiprus viso 
kūno masažas, trynimas.

Apskritai, per dvi valan
das po valgio nepatartina 
niekam maudytis, nes gali 
grėsti vidurių mėšlungis. 
Labai daug aukų kasmet 
paima vanduo kaip tik dėl 
šitos priežasties.

Kaip dažnai maudantis lip
ti iš vandens, kiek kartų 
per dieną maudytis, koks 
patogiausias laikas, į visus 
šiuo klausimus galima atsa
kyti tik iš savo pačios pa
tyrimo.

Palyginti, nedaugeliui, net 
ir dideliam karšty dažnas 
maudymasis yra naudingas. 
Žala, kurią neša organizmui 
netinkamas maudymasis, nė
ra tuoj pastebima. Ji viso 
organizmo nusilpimu pasi
reiškia tik po kokio mėne
sio ar dviejų.

Sveikai nėra pavojinga 
staiga šokti į vandenį, ta
čiau tos, kurių organizmas 
nestiprus, staigiom tempe
ratūros atmainom turi būti 
atsargios.

Nežiūrint koks sveikatos 
stovis, maudymąsi galima 
labai sėkmingai pavartoti 
sveikatai stiprinti ir atgai
vinti. Tik — nežaiski pra
muštgalviškai su vandeniu!

O. Ž-lė.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Antanas ir Ona Zaikaus
kai minėjo vedybinio gyve
nimo 15 metų sukaktį. Drau
gai ir pažįstami surengė 
jiems „Surprize Party,” ku
ri įvyko par. salėje birže
lio 21 d.

Zaikauskai yra geri para
pijiečiai, parapijos rėmėjai. 
Šio gražaus vakaro vedėjas 
buvo Jonas Lipinskas. Ves
tuvių „piršlys” buvo Kaz. 
Marcinka, „svočia” — p. Če
paitienė. Giminės ir draugai 
išreiškė savo širdingiausius 
linkėjimus. Daug gražių do
vanų suteikta. Linkime Zai
kauskams ilgiausių metų, 
gražaus gyvenimo mūsų tar
pe.

Sutuoktines
Birželio 29 d. mūsų baž

nyčioje per sumą priėmė mo
terystės Sakramentą Charles 
Kaminski ir Mildred Scar- 
dis, mūsų paripijos. Popiet 

. mūsų bažnyčioję apsivedė 
Peter Kičis iš Jamesburg, 
N. J. su Margaret šmigel- 
ski, mūsų parapijos.

Linkime jaunavedžiams di
džiausios laimės naujame 
gyvenime.

Novena
Iškilminga devynių dienų 

novena prie šv. Onos, mūsų 
parapijos globėjos, prasidės 
liepos 18 d., penktadienį ir 
užsibaigs šv. Onos dieną, lie
pos 26 d. Novenos metu 
kas vakarą bus dvejos pa
maldos. Lietuviškai 7:30 vai. 
vak., angliškai 8:15 vai. vak. 
Novenalės Mišios rytais 9 
vai. Noveną ves kun. Dr. 
Vincas Andriuška, M.I.C.

Newark, N. J

r»

Rodyklės: Iš Newark—au
tobusais 11, 12, 59, 50 ar 
62 iki Broad St., Elizabethe, 
o iš ten imti autobusą nr. 
28, paženklintu Kenilworth 
iki Faitoute Avė.

Automobiliu važiuojant, iš 
Elizabetho važiuoti 
field Ave., keliu 28 
į Faitoute Avė., iš 
dešinę V2 mylios iki
Iš Newark© — kelias 29 suk
ti kairėn Michigan Ave. ir 
sekti ten rodykles.

Iš New Yorko pravažia
vus tunelį, imti kelią 25 iki 
Newarko aerodromo, o nuo 
ten imti kelią 29, pasukti 
kairėn į Michigan Ave., 
prie „Flagship” ir sekti 
dykles iki daržo.

moka taip 
Jis nuro- 
vertinami 
miesto pi-

J.

L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskrities metinis piknikas 
bus liepos 6 d., sekmadienį, 
Patrylow darže, Kenilworth, 
N. J. Pradžia 1‘ vai. Puikus 
orkestras. Vyčiai kviečia vį- 
sus atsilankyti.

West- 
tiesiog 
kur į 
daržo.

ro-

Montreal, Canada

pavėsy, 
tautos 

vienerių

Birželio 22 suvažiavo ne
toli tūkstančio lietuvių į 
Ville Lasalle parką paminė
ti vienerių rfietų sukaktį nuo 
Lietuvos okupacijos. Nors 
tai ir skaitoma gegužinė, 
bet ji labai atitiko tą rim
tą nuotaiką, kurią kiekvie
nas lietuvis pergyvena dėl 
pavergtos Lietuvos. Ši ge
gužinė buvo savotiška lie
tuvių dvasinio susikaupimo 
diena gražiam gamtos prie- 
globstyj ir medžių 
prisimenant mūsų 
vargus, iškentėtus 
metų okupacijoje.

Dalyvavo Lasalle miesto 
mayoras, policijos viršinin
kas ir vietinės prancūziškos 
katalikų parapijos klebonas.

Programa pradėta sugie- 
dant Kanados ir Lietuvos 
himnus. Vadovavo veiklus 
visuomenininkas ir mokyto
jas p. Pranas Tautkus. Ka
nados Lietuvių Tarybos Mon
trealo skyriaus pirm. Ant. 
Navickas trumpoje, bet tu
riningoje kalboje nušvietė 
Kanados lietuvių Tarybos 
siekius, kurių kelrodžiu yra 
šūkis: „Už Lietuvos išlais
vinimą, už sąjungininkų 
pergalę, už ištikimybę Ka-

nadai.” Taip pat kalbėjo są
jungos pirm. Antanas Sa
kalas, pabrėždamas, kad vi
sų lietuvių pareiga dirbti 
už nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą.

Nuoširdžią kalbą pasakė 
Lasalle miesto mayoras, ku
ris išreiškė džiaugsmą, kad 
Kanados lietuviai 
vieningai dirbti, 
dė, kad lietuviai 
ir branginami jo
liečiai, nes jie, trokšdami sa
vo tautai laisvės, kartu yra 
ir Kanados laisvės gynėjai. 
Vietinės prancūzų katalikų 
parapijos klebonas savo kal
boje džiaugėsi, kad lietu
viai, būdami nuoširdūs ka
talikai, užjaučia savo bro
lius už vandenyno, kuriems 
be kitų atimta ir religinė 
laisvė. Lankėsi ir Montrealo 
lietuvių klebonas kun. J. Bo- 
binas, kuris, reikalų verčia
mas, išvyko iš gegužinės, 
todėl neturėjo progos tarti 
žodžio į susirinkusius.

Karštą kalbą pasakė ižd. 
Matas Vaišnora, pabrėžda
mas, kad tik tada Lietuva 
susilauks pilnos laisvės, kai 
nuo žemės paviršiaus bus 
nušluoti visi tironai dikta
toriai, pradedant biauriau- 
siu lietuvių tautos ir žmo
nijos priešu Stalinu. Jo žo
džiai buvo palydėti entuzias
tingais plojimais.

Malonų įspūdį paliko vie
tos susipratusių lietuvių 
dukrelė Kilimonytė, kuri dar 
vos tik šešerių metų lietu
vaitė, o jau suspėjo paro
dyti didelius įgimtus gabu
mus vaidyboje, balete ir mu
zikoje. Ji susirinkusiems pa
dainavo apie bolševikų oku- 
puotuosios Lietuvos nelai
mes.

Svarbiausiu programos 
kalbėtoju buvo Lietuvos Ge
neralinio Konsulato New 
Yorke attache p. A. Simu
tis, kuris specialiai tai die
nai ir buvo atvykęs į Mon
treal}. Jo kalba kelis kar
tus buvo pertraukta entuzi
astingais plojimais.

Po prakalbų susirinkusie
ji iki sutemų šnekučiavosi 
ir svarstė Lietuvos nelaimę 
susipešus dviem draugam 
Hitleriui ir Stalinui.

Gegužinėje dalyvavo veik 
visi Montrealio lietuviai vei-

Liepos - July 4 d„ 1941?

švente,

Chicago, Ill. BONAI

Angely Kara]

anuoja 18 
įjtĮ metų 
g dol. už

buvo per 200. P 
vadovavo J. Mačiu, 
čių buvo ir iš toli 
Shenandoah, Elizabe 
ny ir kitur. P. 1 
jaunosios tėvelis, 3 
mas lietuvių katalil 
menės veikėjas, ta 
vių puotoje buvo č 
kėjų, kaip Krušinsl 
barai, Dobrovolskis 
lauskai, Mačiuliai i

Puota praėjo gr 
je nuotaikoje. Vis: 
jaunavedžiams graži 
sisekimo naujame į 
kelyje.

1941 m.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka 

Parašė 
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Pomadinas išsižiojo atsakyti, bet nesuspėjo, nes 

jį pavadavo kažkoks tvirtai skambąs už durų sve
timas balsas:

— Aš čia!
Visi krūptelėjo, sužiuro į duris, kurios staiga at

sidarė, ir į kambarį įėj stambus vyras su revolve
riu rankoje.

Tai buvo Andri _Kiobrys.

XI.
Andrius vyrauja

Matyti, kurį laiką jis buvo besiklausąs už du
rų. Kaip jis čia atsidūrė? Iš kur atėjo? Kaip su
žinojo apie einamas jų derybas? — tie klausimai 
žaibo greitumu persmelkė per jų galvas, bet jų 
spręsti nebuvo kada, nes visų akys įsmigo į rūstų 
jauno kaimiečio veidą ir dar daugiau į tamsų revol
verio vamzdį, kurio skylė kaip tik susidūrė su Po- 
madino akimis.

Užsiviešpatavo mirtina tyla. Kiekviens girdėjo 
savo duslų kvėpavimą ir paskubintą širdies tvak
sėjimą. Tyla tęsėsi vos keletą sekundų, bet at
rodė tokia ilga, kad joje tarsi buvo pergy
ventas ilgas gyvenimo laikotarpis. Rodėsi, kad kaž
kas griežtai pasikeitė. Ir iš tiesų padėtis visiškai 
pakitėjo. Jie kaip sužavėti žiūrėjo į kietą, vos pa
šiepiančią Andriaus veido išraišką ir tylėjo, tar
tum laukdami savo ištarmės.

— Nė viens nejudėkite — nė iš vietos, —- ramiu, 
bet kietu balsu pratarė vaikinas. Jo judesy ir bal
se matėsi daug šalto įgudimo, net kiek artizmo. Jis 
aiškiai gėrėjosi tuo vaidmeniu, kurį pasirinko čia 
suvaidinti. Ne negrasino, kad šaus. Jis tai tik
rai žinojo, kad čia esantieji pagerbs revolverio re
putaciją.

Tautgėla tuoj suprato, kad jam teks tik nudžiugti. 
Paniekintas mužiko tipas pirmą kartą jo gyveni
me atrodė jam ir pritelingas ir simpatingas. Bezic
kas prisiminė įvykį girioje ir pajuto nesuvaldomą 
kinkų drebėjimą. Pomadinas norėjo susiraukti —- 
staigi nuostaba ir išgąstis užleido jau vietą pykčiui

kėjai bei inteligentai, tarp 
kurių matėsi ir Montrealio 
lietuvių labai gerbiama Ka
nados lietuvių rašytoja Ma
rija Aukštaitė.

Taip pat matėsi ir nema
žas būrys bolševikuoj ančių 
ir šiaip bolševikų suklaidin
tų lietuvių. Šiandien visi jie 
vaikščiojo nosis nuleidę ir 
nežinojo, kaip laikytis, nes, 
matyt, dar nebuvo gavę iš 
Maskvos naujų nurodymų. 
Lietuviai negali atsistebėti, 
kad tie patys žmonės prieš 
metus, kada Lietuva buvo 
bolševikų okupuojama, ant 
vienos kojos šokinėjo iš 
džiaugsmo, o šiandien, kai 
Hitleris mėsinėja matušką 
Rusiją, vaikšto it žemę par
davę. Vienas lietuvis paste
bėjo, kad Maskva greit pa
suks jų spiruokles kita kryp
timi, ir jie vėl kaip niekur 
nieko lyg užsukti gramofo
nai pradės šaukti visus į 
karą prieš Hitlerį, jie pra
dės šūkauti už demokratiją, 
už mažų tautų laisvę ir ką 
tik nori. Na, bet kas jų pai
sė ar paisys, nes juk šuns 
lojimas neina į dangų. Tik
ri vargšai tie subolševikėję 
lietuviai. Vienas iš jų esą 
raminasis tuo, kad vistiek 
Lietuva nepriklauosmybės 
neatgausianti. Pažiūrėsim.

Buvęs.

Baltiniore, Md
Birželio 15 d. Minėjimas
Marylando gubernatorius 

Herbert R. O’Connor specia- 
le proklamacija birželio mėn. 
4 d. paskelbė birželio 15 d. 
Baltijos valstybių diena.

Trumpai prieš tą minėji
mą Baltimorėje įsikūrė Bal
tijos-Amerikos draugija su 
adv. W. F. Laukaičiu prie
šakyje. Šios draugijos rū
pesčiu suruošta birželio mėn. 
15 d. minėjimas. Jis įvyko 
Lord Baltimore viešbutyje. 
Dalyviais užpildyta didžiulė 
salė. Lietuviai buvo skait
lingiausi. Atsilankė gražus 
būrelis estų. Po vakarienės 
prasidėjo kalbos. Vakaro ve
dėju buvo p. Laukaitis.

Jis gražiai ir rūpestingai 
paruošta kalba apibūdino to 
minėjimo reikšmę ir Pabal- 
tėš valstybes ištikusius įvy
kius, kurie Amerikoje ir ne

— bet, pamatęs, kad juodas vamzdis tebežiūri jo 
kakton, susigriebė, kad bus geriau draugiškai nusi
šypsoti. Ginklo prie savęs žandaras kaip tik netu
rėjo, bet jei ii' būtų turėjęs, tai vargiai beišdrįstų 
pasikrutinti, jam išsitraukti. Tas revoliucijonierius, 
tur būt, šaudo tiksliai. Prisiminė savo tėvo likimą.

Andrius vėl ramiai prabilo:
— Tamstos malonėkite padėti savo rankas ant 

stalo.
Jie visi paklausė, lyg kareiviai viršininko koman

dos.
— Ot taip. Dabar galėsime pasikalbėti.
Ir pats prislinkęs kėdę atsisėdo, bet kiek atstu 

nuo stalo, kad galėtų geriau belaisvius daboti. Re
volverį nuleido, bet visados turėjo savo rankoje. 
Akylios jo akys perbėgo per jų veidus. Rodos skai
tyte skaitė jų mintis ir jausmus. Tiesa, nesunku 
buvo juos atspėti. Paskui ramiu, šaltu balsu pra
kalbėjo:

— Matau, kad ko ne ko, bet manęs čia tamstos 
nelaukėte ir niekuo nevaržomi derėjotės už mano 
kailį. Nors, tiesą pasakius, jūsų derybos sukosi 
apie ką kitą, bet mano galva ir pono Tautgėlos jaus
mai buvo dideliausi jūsų triupai. Matote, aš viską 
žinau. Klausiausi čia geroką valandėlę. Galite ne
sisieloti, pons Pomadinai, situacija mano rankose. 
Vienintelis jūsų talkininkas - vežikas yra saugioje 
vietoje. O, nesirūpinkite! — jis nenužudytas, tik 
saugiai dabojamas tol, kol aš norėsiu. Taigi, nėra 
reikalo laužyti galvą, kaip išsisukti iš šios padėties. 
Verčiau taupykite savo smegenis tiems klausimams, 
kurie čia bus ant stalo.

Pomadinas jau visiškai atsipeikėjo. įtempta jo 
veido išraiška atslūgo, ant lūpų pasirodė tikra, ne- 
dirbtina šypsena. Jis tuoj susivokė, kad randasi 
ne taip jau pavojingoj nelaisvėj. Jis ramiu manda
gumu taip prabilo:

— Tenka tik pasveikinti poną revoliucijonierių, 
kad taip gabiai pastatė mums spąstus. Tai, rodos, 
ištrauka iš kokio gerai sugalvoto romano. Kritin- 
goje valandoj pasirodo didvyris su revolveriu ir vi
sus suima savo saujan. Bet, kas svarbiausia, tai 
ne koks storžievis kraugerys - banditas, bet tikras 
ritieris. Tamsta, kaip matau, gerokai išmokslintas 
klasinis. Daug skaitęs romanų — eh?

Pašiepiantis žandaro tonas čia buvo ne vietoje. 
Andriaus skruostai pradėjo rauktis. Pomadinas žai
bo greitumu tai pastebėjo ir skubotai pridūrė:

— Aš leidau sau pajuokauti tik tam, kad parody
čiau, jog mes imame tamstą kaipo lygų sau inteli
gentą ir numanome, kad mokate įvertinti linksmą 
draugišką nuotaiką. Be to, kam gi čia tas revol
veris? Galime tamstą garbės žodžiu užtikrinti, kad 
nė vienas mūsų čia ginklo neturi.

N. J.) šeimos narys, baigęs 
mokslą. Dr. Juozas J. Krali- 
yra praktikuojantis gydytojas. 
M. Kralikauckaitė yra High

Benjaminas J. Kralikauckas, 
birželio 11 d. baigęs New Yorko uni
versiteto biznio administracijos skyrių. 
Tai trečias Kralikauckų (53 Pamona Avė., 
Newark, 
aukštąjį 
kauckas 
Regina
School mokytoja. Tai pavyzdinga lietu
vių šeima, kurios garbingi tėvai savo 
vaikams praskynė kelią į aukštuosius 
mokslus, į savarankiškas profesijas. J. 
Kralikauckas, tėvas, yra Newarke ir 
apylinkėje žinomas lietuvių veikėjas.

lietuvių tarpe iššaukę pasi- 
biaurėjimą, pasmerkimą.

L. Ekis, buvęs ministeris, 
atstovaująs Latvijos pasiun
tinybei Vašingtone, įsakmiai 
suminėjo aplinkybes, kurio
se Sovietai įvykdė Baltijos 
valstybių okupaciją.

P. Pūsta, buvęs estų mi
nisteris, irgi gražiai atvaiz
davo Sovietų grobonišką po
litiką.

Buvęs senatorius King, 
Utah valstybės, senas Pa
baltės valstybių draugas, 
stipriais išsireiškimais pa
smerkė Sovietų taktiką ir 
siekimus Pabaltės valstybių 
atžvilgiu. Jis pasmerkė ir 
tų tautų persekiojimą bei 
terorizavimą.

Atstovaująs Lietuvos mi- 
nisteriui J. Rajeckas, atsi
žvelgdamas, kad didžiumos 
dalyvių būta lietuvių, kalbė-

jo lietuviškai. Jis atvaizda
vo savo kalboje skausmingą 
minėjimo prasmę ir Sovie
tų iškilmingai pasirašytų su
tarčių ir duotų pasižadėjimų 
sulaužymą. Jis išskaičiavo 
Sovietų destruktyvinį darbą 
Lietuvoje ir lietuvių tautos 
nueitą ilgą kryžiaus kelią 
per vienerius metus. Ragino 
tikėti šviesiu, laisvu, demo
kratišku Lietuvos rytojumi.

Gubernatorių O’Connor da
lyviai pagerbė atsistojimu. 
Gubernatoriaus kalba buvo 
graži ir ugninga. Jis paaiš
kino, kad Pabaltės tautos, 
ypač lietuviai, yra daug pri
sidėję 
kelti, 
šalies 
visai 
ka parodytų simpatijos ir 
užjautimo tų tautų terioja- 
moms šalims.

Amerikos gerovei pa- 
Jie pasirodę geri šios 
piliečiai. Todėl, esą, 

pritinka, kad Ameri-

Andrius teoretiniai gal to ne nežinojo, bet in
stinktu nujautė, kad gudrus žandaras kaip tiktai 
prie to ir eina. Taigi, pasiryžo būti atsargus ir kie
tas, ir šaltu, kiek pašiepiančiu tonu atsiliepė:

— Žinau, kad kai kuriuose atvejuose žandaro žo
dis ne šiaudai, bet...

— Bet šiuo atveju aš tikrai nemeluoju, — grei
tai užtikrino Pomadinas, — pagaliau, tamsta gali 
mane ir kitus iškrėsti ir pats įsitikinti.

— Tikiu tamstos žodžiais, — atsakė Andrius, —■ * 
bet šits plieninis argumentas tepasilieka mano ran
koje, kad man ir jums primintų, jog esame neprie
teliai.

— Neprieteliai! — sušuko Pomadinas, — kam tas 
kietas žodis? Kam turi būti neprieteliai? Bloga 
taika geresnė už gerą barnį, — sako rusų patarle. 
Tiesa, mes čia nesame mylinčiosios šeimos nariai, 
bet vis dėlto kol kas nesipešam, tik tariamės. Tai
gi, eikime prie šiokios tokios sutarties, nors blogos, 
taikos keliu. Todėl, trumpai kalbant, koki tamstos 
reikalavimai?

— Mano reikalavimai ir tai griežčiausi yra tie, 
kad tamsta paliktumei ramybėje p. Tautgėlą ir jo 
dukterį ir niekad jam neprisimintume! apie tas niek
šiškas ir klastingas derybas.

Pomadinas ir Bezickas greitai susižvelgė. Kas 
gi čia? Naujas ritieris, užtariąs jnelaisvintą kara
laitę? Ta bendra mintis kaip tiktai nušvito jų gal
vose, bet jie nedrįso garsiai jos pareikšti.

— Tai viskas? — trumpai pakaušė Pomadinas.
— Viskas, — atsakė Andrius.
— Ir mes galime jau eiti? — pasiįdomavo žanda

ras.
— Dar ne. Aš turiu išgirsti jūsų atsakymą.
Valandėlę visi tylėjo. Tuo tarpu Pomadinas ga

mino atsakymą. Skubotai rankiojo mintis. Paga
liau tarė:

— Pono revoliucijonieriaus reikalavimai, jei imti 
juos kaip skamba, labai lengvi išpildyti. Mes palie
kame p. Tautgėlą pilnoj ramybėj.

— Ir jo dukterį?
— Taip pat.
— Tai jau daugiau nebus tų begėdiškų užsipul

dinėjimų?
— Begėdiškų užsipuldinėjimų nebus, nes jų nė 

nėra buvę.
— Kaip tai nėra buvę! — piktai suriko Stuobrys.

— Ar aš, manot, negirdėjau, kaip reikalavote 5,000 
rublių, paskui pradėjote derėtis, ir už ką? Jūs ži
note, kad jūsų užsipuolimas neteisingas.

Pomadinas gūžtelėjo pečiais ir tarė:
— Ponas revoliucijonierius pradeda rūstauti, 

kas, turint jam ginklą rankose, labai, varžo mūsų

Paminėtina, kad šiame A0 /T Į 
nėjime dalyvavo ir > jDJLJL 1 JLV. 
Department valdininkai 
W. C. Trumble, kurį ' 
gyvenęs Estijoje. I

Kalbėjo dar p. Rast
Trumpai kalbėjo ir vie 
estų kolonijos atstovas. sepos 4 d., 

Priimta stipri rezolii ^.^2’ 
smerkianti Sovietų 
nišką politiką Lietuvos, 
vijos ir Estijos atžvilg A110 
vykdomą tose šalyse te: e1’ 

|; pasinau-

„Muzikos Žinių” Pikn ’ igyūilū0
„Muzikos Žinios,” vi 8 

nininkų ir chorų sąju Ap. 
organas, jau 7 metai kr ■ 
mina, spausdina ir skte 
lietuviškas dainas jai} 
ir visuomenes tarpe. A , - rities me-nuopelnas musų vargoi . gQ 
kų, kurie dirba gražų 1 
turingą darbą išeivijoje

i j sunaudos 
Brangūs lietuviai, r 

šventa priedermė brai 
savąjį meną. Žinome, 
muzika turi didžią įsp 
gurno jėgą, lavina žm( 
dorybes ir teisybės jau

i sunaudos 
įos ūžmo-

$ tuojau

Jungti-
uuiyues n Ltasyues j au . •]• 
bei maldingumą. Padu1.,..° . . . . ^laisvei irmūsų varginininkams i'.’-’ 
liau šį muzikos meną ir 
ti. Skaitlingai suvažia^°nus 
„Muzikos Žinių” metine^ į ar- 
mogą, prisidėsime ir 1-1 ^4 
prie dainų leidimo ir : įinfonna- 
me dailės mylėtojų y of United 
Bus mums garbė, kaėiUC. 
prantame, koks yrabri" 
turtas mūsų tautos lia®U| 
dainose. Piknikas bus 
pos 6 d. Wille-West p< i aukštes-

| Aldona 
šapo H.

iinforma-

Birželio 30 d. įv 
rapijos draugijų ve 
sirinkimas, kuriame 
ta pastovi valdyba 
sijos parapijos pre 
jravesti. Daug tar 
simo par. pikniko r

Mūsų parapijieČi 
gausiai dalyvauti 
Dienoje, liepos 4 ( 
čiaus parke. Ar tik 
mą vietą mūsų pan 
užims dalyvaujančiu 
mu. Greitai pamat1 
sužinosime.

Jei nori matyti menu 
žiūrėk į dangų, bet ne 
lą. J. T

Tel. HArrison 6 -1693

is baigų- 
daug, 

1j pavardės 
j ai turėtų 
J hs nekai-B roi i ' neitai- . J. Shawkon ^ypa.

(Ašakunas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA

Laisniuotas New Yor 
ir New Jersey valstyt Kun.

310 John Street 
Harrison, N. J.

plėš ry- 
3 Mont- 
iBučins- 
? altoriaus 
i P. Mont
avo baž-kalbos laisvę. Bet aš manau, kad jis suras . 

tiek šalto susivaldymo, jog ramiai išklausys 
faktų, kuriuos aš jam čia patieksiu. Iš to j ^ė-Sa- 
tys, kad mūsų tariamasis ant p. Tautgėlos ui 
limas visai pamatuotas. Tamsta, nors čia 
torius su ginklu rankose, bet malonėk man 
atsakyti į šituos klausimus: tamstos pavarc 
drius Stuobrys?

— Taip.
— Tamsta dalyvavai 1905 metų revoliucijoj
— Taip. Visas mokslo jaunimas joj daly va
— Tamsta dalyvavai mano tėvo, žandaro] 

Pomadino nužudyme?
— Aš ten buvau, bet šoviau į orą ir tikrai iį Svečių

kad ne mano kulka jį nukovė. , „
— Žmogus šaudo, Dievas kulkas nešioja. T"------

Gal jūsų kulka ir peršovė pro taikinį, ne mų 
spręsti, bet spręsti nč nereikia, nes visi ša 
dalyviai atsakomingi, kad ir 99 iš šimto būt 
į orą. Tamsta, kaipo klasinis, žinai, kad to 
stybės įstatymai. Ir mes žandarai, nors ir v

palydovais 
M, jau- 
M Plau- 
Hrovols- 

['• i Birutė 
W čisči-

.^oCres-

Vasarą visi atos 
Reikėtų ir koresp 
pailsėti. Žiūrėsime, 
me progos.

Maspetho Ži

Birželio 27 ir 29 
rapijos salėje paroc 
mediją „Here Come 
lie.” Suruošė vidurį 
kyklos mokiniai, x 
jant sesutėms pr; 
tems. Veikalas bu1 
gražus ir rūpestin; 
ruoštas, tik gaila, k 
nių atsilankė mažai, 
lietės įteikė gėlių 7 
zinskaitei už gražia 
sirodymą scenoje. 
Ona Petrulytė, E 
Morkūnas, Lenora 1 
J. Šidlauskas, Edwi 
meo, Mary Reiziz, 
Verbil. V. Lapanus, 
Vilutis, Eleonora f 
kaitė.

Po metų sunkau; 
sesutės pranciškietė 
sta poilsio į Pittsbu 
Linkime joms laimi) 
rudenį vėl grįžti į r 
rapiją ir sėkminga 
Dievo garbei, lietu1 
tos gerovei.

i GERAI PIRKI
CRETTAI PARDUOT]

dimi tikėtume, kad tamsta šovei į orą, ir prieš '^dos • insurance reikaluose si 
ir savo sąžinę esi nekaltas, bet, eidami įsi Spades tuose reikaluose pili) 
raide, mes turime tamstą areštuoti Tai viene^ t brokeris - 
fra m xrnrtiic Hnncr crnvnmmmn wnlrirnzn nnlrrfi r */ c

K P. MACHULIS
M Woodhaven,
H Virginia 7 -1896

tra gi vertus, daug gerbiamojo valdovo dukre. 
dovaudamasi, žinoma, vien gailiaširdingumu i 
tais jaunos galvos idealais, perspėjo tamstą 1; 
nuo teisybės rankų. Už tai, žinoma, mes turi 7" 
reigos ir ją areštuoti. To aš kol kas dar n< L 
padaręs, nes, vadovaudamasis nedovanotinu, k 
bar matau, gailestingumu, norėjau palengvi^- 
likimą. Iš to ir kilo tos, kaip tamstai atrol 
gėdiškos derybos.

— Tai netiesa! — karštai užginčijo Andrii
— Kas netiesa? — paklausė Pomadinas.
— Trys netiesos, — atsakė Stuobrys. — 

apie p. Tautgėlos dukrelės perspėjimą. Persi 
ji mane perspėjo, bet, eidama tai padaryti, ji 
nežinojo, kad aš buvęs revoliucijonierius. Ji 
perspesianti visai nekaltą žmogų, prieš kurį s ‘md " 
tas bjaurus sąmokslas. Tai tik aš pats jai pas į 
kad esu buvęs revoliucijonierius, bet užtikrii C 
kad neesu nukovęs žandarų viršininko, ir ji M 
yra įsitikinusi, kad išgelbėjo nekaltą žmogų, 
panelė Eugenija čia )

(RAKANDŲ KRAUTI

vvxwu / Brooklyn, 
^EVergreen 7-8451

.j geros rūšies rakandų
mūsų parduodamus rakanduyid. ĮMimuiubj, Ketu i&gtriucju z,inu5ų. musų parauoaamus raKanu

panelė Eugenija čia neįpainiota. Antra netię ^kainas su kitomis krautuvėmis, 
ta, kad tamsta vedei su jos tėvu derybas ne ta S"-------------------
palengvintumei jos likimą. Tamsta nori išvil išmokėjimams be nuošimč
nigų, — štai koks jūsų tikslas. Tai bjauri n 
notina klasta. Be to, dar tamsta pamelavž 
turi mane savo rankose. Išėjo kaip tik pri 
Juk aš turiu jus savo rankose.

(Bus daugiau)

^ER NEGAUSITE PIGIAU
j Petraičių Krautuvėse

NE IR SŪNŲ
rakandus, o ne už išrčdym



ralikauckas, 
New Yorko uni- 
listracijos skyrių.
(53 Pamona Avė., 

ds narys, baigęs 
Juozas J. Krali- 
tjantis gydytojas, 
kaitė yra High 
pavyzdinga lietu- 
'bingi tėvai savo 
lią į' aukštuosius 
:as profesijas. J. 
yra Newarke ir 
;uvių veikėjas.

Trouį

vijosr 
vykdoį'

r 4 d., 1941 m

TOS ŽINIOS
Mūsų draugijos nutarė pa

rengimų nedaryti, kol karš
čiai praeis, išskyrus didžiu
lį parapijos karnivalą rug- 
piūčio mėnesį.

AMERIKA

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

ienį, liepos 4 d., 
mgtinių Ameri- 
ų nepriklauso- 
elbimo švente, 
jBrooklyno vys- 
į atitinkamą lei- 

gali pasinau- 
tlikai.

AUG. BONAI

iek Apsigynimo 
orgatžį >ja?
^‘•■Mažiausias Ap- 
!*4as kainuoja 18 
ir r dešimtį metų 

iki 25 dol. už 
i >o dešimties me- 
0 dol.; kiti Bo-

buvo per 200. Programai 
vadovavo J. Mačiulis. Sve
čių buvo ir iš toliau, kaip 
Shenandoah, Elizabeth, Kear
ny ir kitur. P. Montvila, 
jaunosios tėvelis, yra žino
mas lietuvių katalikų visuo
menės veikėjas, tad vestu
vių puotoje buvo daug vei
kėjų, kaip Krušinskai, Dau
barai, Dobrovolskiai, Barzi- 
lauskai, Mačiuliai ir kiti.

Puota praėjo gražiausio
je nuotaikoje. Visi linkėjo 
jaunavedžiams gražiausio pa
sisekimo naujame gyvenimo 
kelyje.

Petras ir Ona Bagočiū- 
nai minėjo vardines šv. Pet
ro išvakarėse. Susirinko 
gražus būrelis svečių ir pa
linkėjo daug laimės, sveika
tos. O. P.

MIRĖ

nuopelę Angelu Karalienes 
Parapija

šventa j Idžia sunaudos 
savąjį; > kuriuos užmo-

pa-

gumo jį; pinigai tuojau 
dorybėj* Tautinio Apsi- 
beinuįr“”' 
mūsų - 
liau šį *

lietuviškai. Jis atvaizda- 
savo kalboje skausmingą 

įnėjimo prasmę ir Sovie- 
iškilmingai pasirašytų su- 

rčių ir duotų pasižadėjimų 
laužymą. Jis išskaičiavo 
>vietų destruktyvinį darbą 
etuvoje ir lietuvių tautos 
įeitą ilgą kryžiaus kelią 
t vienerius metus. Ragino 
keti šviesiu, laisvu, demo- 
•atišku Lietuvos rytojumi. 
Gubernatorių O’Connor da- 
viai pagerbė atsistojimu, 
ibernatoriaus kalba buvo 
aži ir ugninga. Jis paaiš- 
no, kad Pabaltės tautos, 
oač lietuviai, yra daug pri
dėję Amerikos gerovei pa
eiti. Jie pasirodę geri šios 
įlies piliečiai. Todėl, esą, 
įsai pritinka, kad Ameri- 
i parodytų simpatijos ir 
žjautimo tų tautų terioja- 
.oms šalims.

namai — Jungti- 
ir visų jos pilie- 

ĮjgAį it kur laisvei ir 
ti į įtrinti.

Jigynimo Bonus 
mOgj. rkti eikite į ar- 
prie į v įstaigą, banką 
me .šykite informa- 

Hirer of United 
pmfeiington, D- C.

£MOKYKLA 

posH*

turtas:

Donnel aukštes- 
baigė Aldona 

Jei e š v. Juozapo H. 
žiūrėt ia Drungytė ir 
h. ' ‘Ugytė.
---- Mokyklas baigu- 
p== jaunuolių daug, 

ps jų pavardės 
p?ėveliai turėtų 
j vaikus nekai- 
hų lietnvtškif  pa-

in- 
ktai 
kie-

;rei- 
gali

:an-
>rie-

loga 
irlė. 
riai, 
Tai
gos, 
stos

tie, 
r jo 
liek-

Kas 
ara-

5.

nda-

ga- 
aga-

imti 
alte"

įpul-

i nė

•rys. 
,000 
5 ži-

Birželio 30 d. įvyko 
rapijos draugijų veikėjų su
sirinkimas, kuriame sudary
ta pastovi valdyba ir komi
sijos parapijos pramogoms 
pravesti. Daug tartasi bū
simo par. pikniko reikalu.

Mūsų parapijiečiai žada 
gausiai dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, liepos 4 d., Klas- 
čiaus parke. Ar tik ne pir
mą vietą mūsų parapijiečiai 
užims dalyvaujančių gausu
mu. Greitai pamatysime ir 
sužinosime.

Vasarą visi atostogauja. 
Reikėtų ir korespondentui 
pailsėti. Žiūrėsime, lauksi
me progos.

Maspetho Žinios

EL.________
51 VESTUVĖS 
lip
8 d. Apreiškimo 

Uioje kleb. kun.
I moterystės ry- 
1. Aldoną Mont- 
L Bush - Bučins- 
■į prie altoriaus 
tėvelis, P. Mont- 

irgi buvo baž- 
) jausmingai pakalbos laisvę. Bet aš n®. M x

tiek šalto susivaldymo, jo?3 pragunaite -Sa- 

faktų, kuinuos aš jam da? g 
tys, kad mūsų tariamasis | 
limas visai pamate : M vi j . 
torius su ginklu rankose, t . , ’ • 
atsakyti į šituos kiauri 
drius Stuobrys?

— Taip.

palydovais

su Ant. Plau- 
įtė Dobrovols- 
abiu ir Birutė

— Tamsta dalyvavai $• Juozu čisči-
— Taip. Visas mokslo jį

— Tamsta dalyvavai i£ 
Pomadino nužudyme?

— Aš ten buvau, bet
kad ne mano kulka jį |

— Žmogus šaudo, Dierasi 
Gal jūsų kulka ir peršovė?' 
spręsti, bet spręsti nė K-į 
dalyviai atsakomingi, kad-1 
į orą. Tamsta, kaipo k!> 
stybės įstatymai. Ir Din
dimi tikėtume, kad tamstas' 
ir savo sąžinę esi nekalti 
raide, mes turime tamstai- 
tra gi vertus, daug gerbiat 
dovaudamasi, žinoma, via? 
tais jaunos galvos idealai^' 
nuo teisybės rankų. Užtai' 
reigos ir ją areštuoti. To*, 
padaręs, nes, vadovaudan^

uotą įvyko Cres- 
į salėje. Svečių 
r-----------------------

ir 29 d.d. pa- 
parodyta ko- 
Comes Char- 

vidurinės mo- 
vadovau- 

pranciškie-
Veikalas buvo labai

Birželio 27 
rapijos salėje 
mediją „Here 
lie.” Suruošė
kyklos mokiniai, 
jant sesutėms 
tems, 
gražus ir rūpestingai pri
ruoštas, tik gaila, kad žmo
nių atsilankė mažai. Soda- 
lietės įteikė gėlių Al. Ned- 
zinskaitei už gražiausią pa
sirodymą scenoje. Vaidino 
Ona Petrulytė, Edvardas 
Morkūnas, Lenora Budrytė, 
J. Šidlauskas, Edward Ro
meo, Mary Reiziz, Andrew 
Verbil. V. Lapanus, Pranas 
Vilutis, Eleonora Nedzins- 
kaitė.

Po metų sunkaus darbo 
sesutės pranciškietės išvyk
sta poilsio į Pittsburgh, Pa. 
Linkime joms laimingos ke- 
rudenį vėl grįžti į mūsų pa
rapiją ir sėkmingai dirbti 
Dievo garbei, lietuvių tau
tos gerovei.

h

irus GERAI PIRKTI
BA GREITAI PARDUOTI
>s apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
inigii jums padės tuose reikaluose pilnai 
pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACHULIS
5tli Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896

- 5

VIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ
gėdiškos derybos.

— Tai netiesa! — kai#
— Kas netiesa? - pak^

— Trys netiesos, -
apie p. Tautgėlos dukrele? 
ji. mane perspėjo, bet, 
nežinojo, kad aš buvęs 
perspėsianti visai------
tas bjaurus sąmokslas. . . , , _ .
kad esu buvęs revoliucijoj ygmkite kainas su kitomis krautuvėmis, 

kad neesu nukovęs zanOj lengviems išmokėjimams be nuošimčių 
yra įsitikinusi, kad isgelber J--------------------------------------
panelė Eugenija čia nejpai^ fcs NEGAUSITE PIGIAU
ta, kad tamsta vedei su j®’( 
palengvintume! jos likimu 
nigų, — štai koks jūsų 
notina klasta. Be to, dar ? - 
turi mane savo rankose. J n 
Juk aš turiu jus savo rankf

6

1

' — g

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

IRB£JAI geros rūšies rakandų
pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir

Kaip Petraičiu Krautuvėse
PETRAITIENE IR SŪNŪS

tekėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Katerina Kavaliauskienė, 
42 metų amžiaus, mirė birž. 
27 d., gyv. 1634—8th Avė., 
Brooklyne. Palaidota šv. Jo
no kapinėse birž. 30 d. iš 
šv. Jurgio bažnyčios. Pali
ko nuliūdusius vyrą Adomą, 
sūnų Adomą jr., keturias 
dukteris: Eleną, Margaretą, 
Lillian ir Anna Joan; brolį 
Kazimierą Valenčių ir dvi 
seseris: Marijoną Vančiūtę 
ir Mrs. Anna Wright.

Patarnavo grab. Shallin- 
Šalinskas.

Birželio 21 d. Flushing li
goninėje mirė Motiejus Vin- 
cevičius, gyv. 60-15—146th 
St., Flushing, N. Y. Palai
dotas birž. 24 d. Amerikoje 
išgyveno 35 metus. Liko 
našlė Sofija, sūnus Kazys 
ir duktė Alice. Patarnavo 
LeVanda-Levandauskas.

Birž. 27 d. šv. Katrinos 
ligoninėj mirė Albina Au
gulytė, 13 m. amžiaus, gyv. 
283 So. 4 St., Brooklyne. 
Palaidota šv. Jono kapinėse 
birž. 30 d. iš Angelų Kara
lienės par. bažnyčios. Pali
ko tėvelius Joną ir Juoza- 
piną, broliuką Vincą ir 3 
sesutes: Onytę, Eleną, Ma
rytę. Patarnavo grab. Juo
zas Garšva.

Birž. 28 d. namie, 143 
Wyckoff Ave., Brooklyne, 
mirė Ona Stankaitytė, 8 m. 
amžiaus. Palaidota liepos 1 
d. šv. Jono kapinėse iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Pa
tarnavo grab. Juozas Garšva.

Birž. 28 d. Worcester, 
Mass. Quinsigamond ežere 
prigėrė Vincent Luiza, 50 
m. amžiaus, gyv. 14 Lincoln 
Square, Worcester, Mass. 
Palaidotas liepos 2 d. Pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Birž. 28 d. Sea View li
goninėje mirė Viktoras Stei
gus, 25 d. amžiaus, gyv. 264 
Metropolitan Avė., Brookly
ne. Palaidotas Švč. Trejy
bės kapinėse liepos 2 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios. 
Patarnavo grab. J. Garšva.

Įvairios Žinios
Lietuvių Dienoje bus ži

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

Kada Hitleris bučiavosi su 
Stalinu, Amerikos lietuviai 
komunistai sakė, kad tai 
tai pateisinamas įvykis, bet 
kada Hitleris griebė Stali
ną už sprando, tai lietuviš
ki komunistėliai pradėjo rėk
ti „gevalt” ir šaukti: „ne
pasiduok šviesiausia saule, 
mūsų vyriausias vade!”

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

Rugpiūčio mėnesį Coney 
Island lankytojai gaus tris 
ketvirtadalius mylios dau- 
giaus maudymuisi ir medi
nį tiktą pasivaikščioti.

Praeitą savaitę New Yor
ko Broadway gatvė „šven
tė” 328 metų sukaktį.

13

Liepos _ ketvirtai griežtai 
draudžiama pardavinėti „fire 
works.” Pardavinėtojai bus 
baudžiami. Ypač jaunimas 
turėtų būti apsaugotas nuo 
tokių pavojingų žaidimų.

Skelbiame jau ketvirtą New Yorko Apylinkės Lietu
vių Dienos rėmėjų sąrašą. Kai skaitytoją pasieks ši „A- 
merikos” laida, mesijau žinosime daugiau vardų asmenų, 
kurie parėmė Lietuvių Dieną, kurie savo tokia parama su
stiprino ir „Amerikos” laikraštį. Papildomi sąrašai bus 
paskelbti po Lietuvių Dienos, kai sužinosime visus vardus.

Čia norime labai nuoširdžiai padėkoti visiems tiems „A- 
merikos” skaitytojams, kurie savo paramą Lietuvių Die
nai jau prisiuntė ir taip pat visiems tiems, kurie šiomis 
dienomis ją prisius. Malonu, kad toks gausus skaitytojų bū
rys stoja talkon. Tik vienybėje, tik vieni kitiems padėdami 
tvirtai išsilaikysime!

Iki malonaus pasimatymo Lietuvių Dienoje, Liepos ket
virtą Klasčiaus parke! O kas dėl tolumo neatsilankysis, 
žinokite, mes būsime dvasioje su jumis!
Jacob Gedrim, Brooklyn, N. Y............................................. 1.00
Miss M. Digrys, Great Neck, N. Y........................................ 1.20
Mrs. J. Klant, Brooklyn, N. Y....... ?...................................... 1.00
K. Marcinka, Jersey City, N. J............................................... 1.00
Mr. & Mrs. A. Tacionis, Paterson, N. J........ ....................... 1.00
E. Balazas, Kearny, N. J.................................     1.20
Mikolas Ašmantas, Linden, N. J...................................ę...... 1.00
Mrs. J. Žemaitis, Waterbury, Conn...................................... 1.00
K. Kavaliauskas, Bronx, N. Y.....................«....................... 1.00
H. Savickienė, Elizabeth, N. J............................................... 1.00
M. Kilmoniutė, Mattapan, Mass........................................... 1.00
M. Skrodenis, Brooklyn, N. Y............................................... 1.20
Joseph Buja, Lowell, Mass.................................................... 1.00
J. B. Tamkevičius, Pittsburgh, Pa......................................  1.00
Edw. Paulonis, Little Neck, N. Y........................................  1.00
J. Serbentas, Brooklyn, N. Y................................................. 1.00
Mrs. E. Masonis, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
Mrs. A. Kurauskas, Brooklyn, N. Y....... ........... ‘................ 1.00
R. Jurkšienė, Linden, N. J.....................................................  1.00
A. Spaičys, Brooklyn, N. Y...................................................  3.00
V. Pūkas, Woodhaven, N. Y................................................. 1.00
K. Kuzmickas, Brooklyn, N. Y............................................... 1.00
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y............................................... 1.00
K. Galčius, Maspeth, N. Y....................................................... 1.00
A. Balčiūnienė, Brooklyn, N. Y............................................. 1.00
J. Mikėnas, Amsterdam, N. Y............................................... 1.00
Mrs. A. Barcas, Elizabeth, N. J...................................   1.00
Steponas Agentas, Linden, N. J...........................-..............  1.00
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.........................   1.00
P. Mažeika, White Plains, N. Y. -........................................ 1.00
A. Chernalis, Paterson, N. J................................................... 1.00
M. Gutauskas, New Britain, Conn......................................  1.00
Juozas Venslauskas, New York, N. Y................................ 1.00
A. Paleckis, Pittsburgh, Pa................................................... 1.00
V. J. Kudirka, Norwood, Mass............................................... 1-00
S. Girnius, Maspeth, N. Y.....................................................  1.00
Inžin. J. C. Baltus, Brooklyn, N. Y....................................  1.00
B. Yaskas, Wilkes-Barre, Pa............. .......... -....................... 1.00
Ona Skužinskienė, Brooklyn, N. Y..................................... 1.00
Urš. Varneckienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1.20
Jonas Butkus, Brooklyn, N. Y............................................. 1.20
Elena Wenckus, Great Neck, N. Y......................................  1.00
Mr. Chas Žitkus, Tamaqua, Pa............................................. 1.00
Juozas Pliauskas, Bayside, N. Y............................   1.00
J. Dauksis, Port Washington, N. Y.................—................ 1.00
T. Sarapaitė, Brooklyn, N. Y....................... -........................  1.00
Bitininkas L. Končius, No. Abington, Mass....................... 1.00
Pranas, Antanina Juškai, Chicago, Ill............ ................... 1.00
Ona Žičkienė, Ozone Park, N. Y............................................  1.20
Teof. Urbonas, Jamaica, N. Y............................................... 1.00
J. Viršilas, Brooklyn, N. Y................ -.................................. 1.00
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass. ....................... r............ . 2.00
Andrew J. Pateckis, Hartford, Conn...................   1.00
J. Mazukaitis, So. Boston, Mass........................................... 1.00
G. Kondrat, No. Adams. Mass............................................... 1.00
Mrs. Uršulė Wenckus, Great Neck, N. Y. .........................  1.00
K. Leiga, Brooklyn, N. Y........................................................ 1.20
K. Pupelis, Brooklyn, N. Y...................................................  1.00
K. Masaitis, Brooklyn, N. Y................................................... 1.00
M. Daukshus, Newark, N. J.......... ........................................  1.00
A. Ragelis, Brooklyn, N. Y...... ............................................. 1.00
J. Balevičius, Maspeth, N. Y................................................. 1.00
D. Paračkauskienė, New York, N. Y........... ........................ 1.00
P. P. Kubilius, Maspeth, N. Y......... ..................................... 1.00
A. Štreimikienė, Brooklyn, N. Y..........................................  1.00
A. O. Ivaškai, So. Boston,"Mass............................................  1.00
Barbora Yorkus, New York, N. Y........................................ 1.00
Robertas Šarpolas, Fairfield, Conn. .................................  1.20
Petronėlė Yermak, Detroit, Mich....................................... 1.00
Anne Masiliūnas, Chicago, Ill............................................... 1.20
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y........... .......................... 2.00
Joseph Burke, Jersey City, N. J......................... -................ 1.00
Mrs. S. Satkus, Paterson, N. J............................. -................ 1.00
Ona Bluvienė, Bayonne, N. J. ..................-............. -......... 1.00
J. Bankieta, Frackville, Pa...... ....... -......—........................ 1.20
M. Ramanauckas, Wilkes-Barre, Pa....... .......................... 1.20
S. K. Griganavičius, So. Boston, Mass. —........................ - 1.00
Jonas Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
Vait. Mačiokas, Woodhaven, N. Y...................................... 1.00
R. Benkauskienė, Maspeth, N. Y........................................  1.00
Antanas Plioplys, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
M. Miklascvičiai, Brooklyn, N. Y........................................  1.00

Costa Rica ir Panamos 
respublikos po ilgų ginčų 
susitaikė dėl valstybių sie
nos ribų. Taikai atžymėti 
abiejų šalių sostinių kated
rose atlaikytos iškilmingos 
pamaldos.

Illinois valstybėje nutar
ta neteisti komunistų, nacių 
ar fašistų partijoms statyti 
savo kandidatus į bet kurią 
valsybės vietą. _ Nutarimas 
perėjo per abi legislatures 
įstaigas.

Williamsburgho gyvento
jai atnaujino prašymą, kad 
paupiu Kent Avė. būtų pra
vestas platus vieškelis.

Liepos 1 'd. sukako 50 
metų, kai Cliff Haven, L. I., 
veikia katalikų vasaros mo
kykla.

Teisme rastas kaltu už 
klaidingą liudijimą buvęs 
miesto kolegijos prof. Schap
pes prisipažino buvęs komu
nistu, agentavęs komunis
tų laikraščiui ir t.t.

Kun. Tomas Čižauskas, 
birželio 7 d. įšventintas 
brooklynietis, šiomis die
nomis paskirtas vikaru į 
šv. Aloyzo parapiją, Great 
Neck, N. Y. šioje para
pijoje priklauso daug lie
tuvių, veikia L. Vyčiai, 
Federacijos skyrius ir ki
tos lietuvių draugijos. Lin
kime kun. čižauskui gra
žiausio pasisekimo.

vių, kurie paimti nelaisvėn 
1939 metų rugsėjo mėnesį.

Birželio 23 d. pranešta, 
kad Sovietų ambasadorius 
Londone Maiski susitiko su 
Sikorskiu ir pasiekė susita
rimo. Bolševikų valdžios 
vardu Maiski prižadėjęs pa
leisti lenkus belaisvius ir 
užtikrinęs, kad Sovietai vėl 
pripažįsta 1921 m. Lenkijos- 
Sovietų Rusijos sutartį.

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

SEIMAS

Liepos 5-6 d.d., šeštadie
nį ir sekmadienį, Mariana- 
polio Kolegijoje, Thompson, 
Conn., įvyks Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studęntų 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.

LENKŲ VALDŽIA DRAU
GE SU BOLŠEVIKAIS

Londonas. — Lenkų vy
riausybės ministeris pirmi
ninkas pasakė per radiją 
kalbą, kurioje pareiškė, kad 
lenkų vyriausybė užmegstų 
santykius su Sovietų Rusi
ja, jei ši patenkintų šias 
sąlygas:

1. Sovietai atsisako Vo
kietijos - Rusijos nepuolimo 
sutarties, pasirašytos 1939 
m. rugpiūčio 23 d., pagal 
kurią susitarta dėl Lenki
jos padalinimo. 2. Naujai 
pripažįstama 1921 metų Ry
gos sutartis, pagal kurią 
pagerbiamos buvusios Len
kijos ribos, kurios buvo prieš 
Vokietijos Lenkijos karą. 
3. Sovietai privalo paleisti 
250,000 lenkų karių belais-

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

Petras Kundrotas - Ken
drick, vaistininkas, gyv. 235 
Bedford Ave., paskirtas „Air 
Raid Zone Warden” Brook
lyne, prie policijos stoties 
Nr. 92, Bedford Ave. Pana
šioms pareigoms paskirtas 
ir Dr. J. Valukas.

Anglijęs karo išlaidos pa
siekė 10,250,000 Anglijos 
svarų sterlingų dienai.

Trečiadienių vakarais La 
Guardia žaidimų vietoje, So.

4 ir Roebling Sts. ir Mc 
Carren parke, Driggs ir Lo
rimer Sts., rengiami šokiai,

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius 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. Rodzewicz
(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 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



MŪSŲ NUOŠIRDUS KVIETIMAS •- - - - - - - - - - - - - - - -
Paskutinį kartą kviečia

me nuoširdžius '„Amerikos” 
skaitytojus ir jų artimuo
sius j Lietuvių Dieną. Lie
pos Ketvirtoji čia pat. Dvy
likta New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena paruošta. 
Rengimo Komitetas rūpino
si, kiek tik galėjo, kad Lie
tuvių Diena praeitų gražiau
siu pasisekimu ir visiems 
patiktų. Komitetas savo dar
bą atliko — dabar viskas bū
simų jos dalyvių rankose!

Gal jau įgrisome nuola
tiniais kvietimais, todėl šis 
jau paskutinis mūsų kvieti
mas. Norime su visais Ju
mis pasimatyti. Daugelio 
Jūsų veidai mums dar ne
pažįstami. Žinome, kad esa
te susipratę lietuviai, kad 
stipriai remiate visas lietu
vių katalikų įstaigas. Žino
me, kad taip pat mėgstate 
smagią nuotaiką, gražią ap
linkumą, jaukią viešnagę. 

, Tikime, kad Lietuvių Diena 
atsakys į visus šiuos pa
geidavimus.

Taigi, — šį kartą visiems 
nuoširdžiai sakome: iki ma
lonaus ir greito pasimaty
mo Lietuvių Dienoje, liepos

Muz. Pranas Dulkė,
Angelų Karalienės par. 
choro vadas. Jo vadovy
bėje Lietuvių Dienoje, lie
pos 4 d., keturių Brook
lyno ir Maspetho parapi
jų chorai išpildys dainų 
programą. Tai bus didžiu
lis jungtinis chmoras. Vi
siems verta atvykti šį 
penktadienį, liepos 4 d., į 
Klasčiaus parką ir salę.

ketvirtą dieną, Klasčiaus 
parke ir salėje, Maspethe.

„AMERIKOS” ŠTABAS.

TRYS TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ ŽUVO
Helsinkiui. — Birželio 27 d. 

Kauno radijas pranešė, kad 
Lietuvos sukilime prieš bol
ševikiškus pavergėjus žuvo 
3,000 lietuviu, o sužeistų 
7,000. •

Tas pats pranešėjas pa
žymėjo, kad drauge su be
sitraukiančia bolševikų ka
riuomene iš Lietuvos išbėgo 
labai daug žydų ir kitų bol
ševikams pritariančių.

LAIKRAŠČIAI RAGINA SUPRASTI 
TAUTU GYVUOSIUS REIKALUS C-

Ryšium su pranešimais 
apie Lietuvos sukilimą, apie 
Suomijos tolimesnes pastan
gas kovoti dėl savo nepri- 
-klausomybės, įtakingieji laik
raščiai „New York Times” 
ir „New York Herald Tri
bune” parodė nuoširdaus su
pratimo lietuvių, latvių, es
tų ir suomių atžvilgiu.

„Herald Tribune” pareiš
kė, kad Suomijai, Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai maža vil
ties išlikti nepriklausomo
mis, jeigu Sovietų Sąjungos 
jėga liktų nepalaužta. Rau
donajai armijai laimėjus, 
Suomija ir Baltijos valsty
bės liktų aprėptos raudono
sios gerklės ir pamirštos. 
„New York Times” liepos 1 
d. vedamajame straipsnyje 
vaizdžiai aprašo apie liūd
ną Baltijos valstybių, ryti
nės Lenkijos ir Besarabijos 
žmonių likimą. Per kelioli
ka mėnesių šie žmonės bu
vo žiauriausiai kankinami 
bolševikų pavergėjų - nuo

savybės atimtos, intelektua
liniai, politiniai ir religiniai 
vadai ištremti ar išžudyti. 
Laikrašts pažymi, kad Bal
tijos valstybėse sukilimai 
turėjo įvykti pirmutine pro
ga, nežiūrint ar su Hitlerio 
parama ar be jos. Suomi
jos, Baltijos ir Besarabijos 
žmonių elgesiai yra atsaky
mai į bolševikų žiaurumą 
ir jų terorą. Ne amerikie
čiams teisti tuos žmones da
bartinėje tragiškoje jų pa
dėtyje.

Tokių laikraščių pasisaky
mai labai reikšmingi. Jie 
liudija, kad amerikiečiai su
pranta ir įvertina Lietuvos 
ir kitų buvusių pavergtų 
kraštų padėtį.

Italai patrigubino bausmę 
tiems, kurie klausys priešo 
pranešimų per radiją.
kurie pradedami 8:30 vai. 
vak.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

' ' -___________

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

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

----------- j
TeL EVergreen 7 - 6868

VALANDOS:
9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

i Tel. EVergreen 4 - 7142
| SALDAINIŲ PALOCIUS |
: GERIAUSIOS RŪŠIES i
I t

! Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate !
į PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas Į
; AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- ! 
! riaušių .bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: !

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

AMERIKA

12-ioji METI12-toji METINE
Liepos - July 4 d.,

PENKTADIENĮLIEPOS-JŪLY 4,194
Klasčiaus Clinton rante

dėl Lietu- 
įooklyne iš- 
į pamaldos 
I i Apreiški- 
ije-lygiai 
i žuvusių lai-

atsiminkime 
visus tautos

alinga tinka-
invusius dėl
i Chicaga

Ten lie-
Vartų par.

BETTS IR MASPETH AVENUES

Parkas atdaras 11 vai. ryte
MASPETH, L. I.,

Šokiai nuo 3 vai.
DAINŲ PROGRAMA 5 vai. po piety, KURIOJE DALYVAUJA BROOKLYNO IR MASPETI 

PARAPIJŲ JUNGTINIS CHORAS

PARAPIJŲ BENAI - LIETUVIŠKOS DAINOS - LAIMĖJIMAI

Šokiams Gros JOE ALLEN Orkestras
Įžanga j Parką 40 centų

AMERIKOS LI

LIKŲ VISO]

KULTŪRINK

SAVATI

EINA KAS P]

sukaks aš- 
jjj Darius ir 

Ljo Atlantą. 
L nepriklau- 
. suklupo prie 

[vartų. Savo 
gyvybes jie 

• jo jaunajai 
įjosi, kad 
L atsirastų 
į, daugiau

0 ir Girėno 
tesnėje švie- 

Birželio 
pase-

pavyz- 
metų 
žygio 

lietuvių mi- 
tikslo — 
gyva ir

: neužmiršta 
didvyrių, tu- 

asą ateitį.

• tosevelt pa- 
hokratinėje 

Įima staigus, 
itliekami žy- 
i i, kai Pre-

ipe Island!-

3li kariuome- 
Mandojos sa
istančiai a-

-Entered as Second-( 
Office at Brooklyn,

TŪKSTAN
KAD !

Kaunas. — E 
ketvirtadienį, 1 
se palaidoti Iii 
ir partizanai: 
kininkai, darb 
rių profesijų 
žuvo Lietuvos 
pavergėjus bol 

Laidotuvės 
liūdnos, tylios, 
prastai įspūdin; 
lyvavo gausios 
tuvių, atėjusių 
su savo žuvusi; 
kurie mirė, ka 
lietuvių tauta

Birželio 27 
aprašė Kaune f 
tis „Į Laisvę.” 
tis paskelbė ši 
sterio prof. Ju< 
vičiaus kalbą, 
laidotuves. Či; 
ministerio Ar 
kalbos žodžius:

„Ne pirmas 
vietoje prasiver 
priimtų kūnus 
kraujas reikali 
tyti tautos lais 
niekada toji d 
tokia didelė, k 
Tai rodo, kiek 
mė yra ištroš 
Tai rodo, kokia 
nes meilė jau 
jos vaikų šird 
tisi jų būriai, s 
stančiai, savu 
mirti, kad tik 
nevergautų.

Pajaučiam ši 
akivaizdoj viso

KINIJA

Federalinio tyrinėjimo biu
ro pastangomis, New Yor
ke ir kituose miestuose su
imta kelios dešimtys asme
nų, įtariamų šnipinėjimu 
svetimai valstybei. New Yor
ke teisme aštuoni prisipa
žino kaltais. Pas daugelį 
suimtųjų rasti slapti radi
jo persiųstuvai. Kaltinama, 
kad suimtieji asmenys radi
jo pagalba svetimai valsty
bei pranešdavę apie laivų 
išvykimą, apie jų kelionės 
kryptį.

Šiuo metu ypatingai ve
dama stropi šnipų sekimo 
veikla.

žingsniuose, kooperuojant su 
Rusija. Jis sakė jog padė
tis pasikeitė ir nebėra rei
kalo agituoti žmonių už tai
ką. Visos dirbtuvės turėtų 
stengtis pagelbėti vyriausy
bei.

Iki šiol Gallacher ragino 
Anglijos vyriausybę siekti 
taikos.

Rusams Caras?

Kasyklose Žuvo 6
Darbininkai

30Indiana. Pa. — Birželio 
d. Rochester-Pittsburgh ang
lies bendrovės kasyklose į- 
vyko milžiniškas sprogimas, 
kuris užvertė žemėmis daug 
darbininkų. Skubiai pradė
tas galbėjimo darbas, šeši 
darbininkai žuvo — ištrauk
ti tik jų lavonai. 21 darbi
ninkas ištrauktas sužeistas.

Nelaimės priežastimi lai
koma ne dujų per didelis 
sirinkimas vienoje krūvoje, 
bet anglių dulkės.

Angly Komunistai 
Pasikeitė?

I

Panamos Kanale 
Trūksta Motery

Washington. — Jungtinių 
Valstybių statistikos Biuras 
ateina su savo pagalba vie
nišoms merginoms.

Statistika praneša apie tas 
J. Valstybių vietas, kur yra 
trūkumas moterų ir kur jos 
galėtų susirasti vyrus. Biu
ras paduoda šiuos skaitme
nis:

„Panamos Kanalo zonoje 
yra tik 5,885 baltos mote
rys, o 26,971 baltas vyras. 
Kitose, pavyzdžiui, vietose: 
Amerikos Samoa yra 100 mo
terų, 300 vyrų; 204 moterys 
581 vyrui Guamoj; 39,318 
moterų 64,473 vyrams Ha
vajų salose; 13,575 moterys 
25,595 vyrams Alaskoj; 1,- 
675 moterys 3,014 vyrų Puer
to Rico j.

Taigi, n e i š t e kėjusioms 
merginoms ir neturinčioms 
arti savęs rimtų kandidatų, 
yra daug vietų vyrams su
sirasti.

Didžioji Rusijos kunigaik
štytė Marija New Yorko 
spaudos atstovams pareiškė, 
tikinti, kad bolševikų dik
tatūros pralaimėjimas su
teiks ką nors geresnio rusų 
tautai. Kartu kunigaikštytė 
apgailestauja, kad vokiečiai 
gali sunaikinti kraštą, kuris 
kiekvienam rusui brangus, 
todėl ji nesidžiaugianti 
kiečių rusų karu.

Kunigaikštytė Marija 
teisėto į Rusijos caro
tą kunigaikščio Vladimiro 
teta. Tarp kitko ji pasakė, 
jog vargu Vladimiras pri
imtų karūną, jei ji būtų jam 
Hitlerio pasiūlyta. Ji ne
mananti, kad Vladimiras bū
tų Quislingas.

vo-

yra 
sos-

Prancūzu Našta

London. — William Galla
cher, Anglijos komunistų 
vadas, birželio 26 d. pasi
sakė, jog komunistai rems 
Anglijos vyriausybę visuose

Sekantiems metams nuo
savybių mokesčiai didžiaja
me New Yorke bus sekami: 
Manhattan, Brooklyn, Bronx 
miesto dalyse po $2.96 už 
$100.00; Queens — $3.09; 
Richmond — $2.98.

Vichy. — Vokiečių okupa
cinė armija, palikusi Pran
cūzijoj, per metus kiekvie
nam prancūzui, moteriškei 
ir vaikui, išlaikyti kaštavo 
84 dol. Birželio 24 d. Pran
cūzijos bankas pranešė, kad 
paskolos vėl padidintos oku
paciniams mokesčiams pa
tenkinti.

Vyriausybės 1 a i k r a štiš 
„Journal Official” pranešė, 
kad paskola išaugo iš 108 
bilijonų frankų iki 118 bi
lijonų. Ir visa tai skiriama 
vokiečių kariuomenei išlai
kyti.

MILIJONAS ALKOHOLIKŲ
J. VALSTYBĖSE

Atlantic City. — Paskuti-

niais daviniais šiuo metu J. 
Valstybėse yra milijonas 
chroniškų alkoholikų, kurių 
skaičius kiekvienais metais 
padidėja apie 60,000. šiuos 
davinius suteikė Dr. Thomas 
J. Meyers.

„Alkoholis, — sako dr. T. 
J. Meyers — yra didžiausias 
šiuo metu visuomenei sve
tingumo priešas po veneri
nių ligų, taipgi jis ekono
minė problema.”

Pagal jį, penki bilijonai 
dolerių išleidžiama alkoho
likams sutvarkyti — polici
ja, ligoninės ir kt. 1940 me
tais alkoholiui išleista 3 bi
lijonai 344 milijonai dolerių.

Naujus Lėktuvus 
Statys Fordas

Detroit. — Fordo nauja 
motorų dirbtuvė naujausiais 
prietaisais žada pastatyti 
apie 205 lėktuvus per mė
nesį. Dirbtuvės namai uži
ma 915 akrus žemės ir yra 
apie 4 mylias už Ipsilanti, 
Mich. Iš 205 lėktuvų 75 bus 
bombonešiai, kiti lengvesnio 
tipo.

Nauja Fordo dirbtuvė kaš
tavo 47,620,171 dol. Visa 
dirbtuvė pastatyta pagal 
Jungtinių Valstybių aviaci
jos autoritetų nurodymus. 
Kai kurie inžinieriai mano, 
kad gamyba galėtų dvigu
bai būti pakelta.

VOKIEČIŲ IR RUSŲ 
JĖGOS

a New Yor- 
Ą Ten da- 
ialies saugu- 
a. Islandija 
į! vokiečių ka- 
| sritį, Ame- 

200-375 tūkstančių,Fos1^ar^ 
per 500 tūkstančių, į 
tininkų vokiečiai tl 
tūkstančių, rusai ti 
lėktuvų vokiečiams | 
tomą tarp 10-20 tūk 
rusafns — pirmos rū 
tūkstančiai. Daug ki 
biama, kad Maskva 
organizuoti 20 mil. I

im" susiti- 
labai leng-

sdidėjo. Ta
tai rūpintis

į ateinančios 
'prabils.

Liepos 7 d. s 
ri metai, kai ] 
bartinis Japor 
karas. Jo prad 
tis labai papr 
Peipingo mieste 
Polo tilto, susi: 
pajonų sargybi: 
apkaltino kinui 
įuolimą.

Milijonai kir 
nukentėjo. Mūi 
vę apie du mil 
50 milijonų pe: 
nijos vidurį, ki 
nerolo Čiang K 
vybėje, tęsia

Kareivių vokiečiai turi 
tarp 5 ir 6 milijonų, rusai 
tarp 2 ir 4.5 milijonų; me
chanizuotų dalių vokiečiai

T . .odinio konsu-
* „Polish 
■iter" dažnai 
taletenius. 93 

kartoja

kiečių sunkiųjų laivt 
sų ir 3, o kiti trys į 
tomi; lengvų laivų v J™ ™ 
turi tarp 80-100, rui L. moja 
na t ‘M aPie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | • lenkiškumą.
b Į' delbia, kad
1 Telephone Re ^are BU

EV 7 - 1670 VI1
JOSEPH VASTU1 
REAL ESTATE INSUR 

1 
Mortgages Loaned and I 
496 Grand St., Brooklyi 
Residence:

tay Vilniaus

iAL Z.TL. gintis SU jų
and LIFE EXSURAN&jjujjjjg

M pamiršti
iS) tautiečių

87-34 90th St., Woodhavei ?

į tat jie ne- 
HAvemeyer 8 - 02 lietuviams 

W Jieskel- 
velniu su- 

'■;e lietuviams

R A L PH K R U

FOTOGRAEl
65 - 28 GRAND AVE ititaisy-

Maspeth, N. Y.

rardoninio pop 
nereikią jų bi 
ouolė lenkų ka 
r peiliais tuos 
:ankus. Visi : 
tų suklaidintų 1

Ir bolševiki 
rąsina savo k: 

narsesni jie bi 
prantama, kodi 
jų žūna.

nenori.
J gi tas jų

LIETUVIŠKAS
RESTORAN.

BAR & GRILL 
_ . j.’** vuucicjęGaminam valgius ami . fiV 

niško ir lietuviško st įu. 
Čia taip pat galima į 1 
Amerikos išdirbinio i 
portuotų degtinių, vi 

vynų ir gero alaui
Joseph Zeid

Savininkas į
411 Grand Streetį
Brooklyn, N. yI1?’ kad vo- 

------------------------ —paprasto

savo pro- 
skelbia, 

,^i didelėje

_ gas- 
Įj tankų prie
inąs tik-

1 ’ žinia prime- 
karą. Len- 
m. iš ank-

Visų stebim 
lariuomenės ps 
atskirų karių d 
stiprybe. Pask 
čių štabo dav: 
lariuomenės b 
gia tą paslaptį 
si ir vokiečiam 
amerikiečių lai 

Visur įprast 
kieti būti dr; 
nebijančiu tėv 
Paprastai, kart 
ma ir į galvą 
tis: „Kovok d 
drąsiai mirk.” 
toj a kitą recej 
kareivį kitaip

Vokiečių kai 
gai auklėjami 
„Kovok narsiai 
ir gyvenk.” P; 
raginimas gyv 
veikia ir aukse 
votojo dvasią, r 
mirtį.
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