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Lenkai, bent jų stambios 
figūros, vis dėlto dar nieko 
neišmoko. Vilniaus arkivys- 

’ kūpąs Jalbžykowsky, pasi
žymėjęs didžiausiu nepalan
kumu lietuviams, ir šiomis 
dienomis užsispyrusiai lai
kosi savo senos politikos — 
neskirti lietuvių kunigų į 
lietuviškas parapijas. Lyg 
pasityčiodamas iš lietuvių, 
kaip praneša Kauno spauda, 
jis skiria lietuvius kunigus į 
Sov. Rusijos pusėje likusias 
lietuviškas parapijas, o lais
vos Vilnijos parapijas laikąs 
lenkams...

Aišku, Vilniaus vyskupo 
klausimas susilauks reikia
mo išsprendimo. Konkorda
tas su Vatikanu aiškiai nu
sako, kad vyskupu negali 
būti Lietuvai ir lietuvių tau
tai neištikimas asmuo. Tikė
kime, kad Vilnius veikiai su
silauks vyskupo lietuvio ir 
Lietuvos piliečio.

Į išlaisvintą Vilniaus kra
štą grįžta lietuvybės kanki
niai, iškentėję po keliolika 
metų Lenkijos kalėjimuose 
vien tik todėl, kad jie mylė
jo Lietuvą ir lietuvių tautą. 
Tie kankiniai dabar laisvi 
papasakoti savo baisius iš
gyvenimus. Apie tai skaity
tojai plačiau ras šios laidos 
kituose puslapiuose. Čia tik 
norime paminėti vieno lenkų 
kalėjimuose puvusio lietuvio 
pasakojimo šiuos žodžius:

„...Ir vis dėlto šiurpiausią 
momentą išgyvenau grįžęs į 
savo tėviškę. , Jums nuosta
bu, tiesa? Įsivaizduokite: 
kad po tiek metų ir po tiek 
išgyventų kančių aš atsidū
riau savo gimtomspastogėje, 
manęs nebepažino nei tėvai, 
nei broliai, nei seserys... Juk 
tai baisu... Daug ko iškentė
jęs, viską kantriai išnešęs, 
čia sugniužau: puoliau ant 
žemės ir raudojau, kaip ma
žas kūdikis...”

Šiandie Mykolui Andriui 
Norkūnui, Lietuvos Vyčių į- 
steigėjui, gyv. Lawrence, 
Mass., sukanka lygiai 70 me
tų. Tai gražus amželis, aiš
kios senatvės liudininkas, 
bet norime M. Norkūną va
dinti 70 metų jaunuoliu. Jo 
klausa nebeveikia, nugara 
palinko, galvą dengia tik ži
las plaukas, bet jo lietuviška 
širdis dar tvirtai plaka, jo 
krūtinė tebėra atspari ir šil
ta kovai už katalikybę ir lie
tuvybę.

Sveikindami Sukaktuvi
ninką, linkime jam dar ilgai 
gyventi ir savo darbais ir 
žodžiu būti gyvu šaukliu, 
kviečiančiu išeivijos jaunimą 
ir jo vadus nevaikščioti pa
keliais, bet eiti plačiuoju ir 
tiesiuoju Katalikybės ir Lie
tuvybės keliu.

Pasikalbėjime su „Lietu
vos žinių” korespondentu, 
Vilniaus lietuvių komiteto 
pirm. K. Stašys pareiškė, 
kad sostinė „privalo būti 
perkelta kuogreičiausia į 
Vilnių. Vilnius jau pakanka
mai ilgai buvo provincija, 
kurioje įvairūs atėjūnai šei
mininkavo kaip jiems pati
ko”.

K. Stašys taip pat pasisa
kė, kad buvo bolševikų iš
vežtas į Baltstogę, pažymė
damas, kad suėmimai ir ka
lėjimas jam ne naujiena. Da
bar jis laukiąs šviesesnių 
dienų Vilniui ir visai Lietu
vai. Vilniečiai, jis- pareiškė, 
laukią Vilniuje aiškios lietu
viškos darbo linijos, kuri 
burtų visas tautos jėgas, be 
jokio pažiūrų skirtumo.

Lietuviai vilniečiai kentė-

SAVAITES ĮVYKIAI
Naujas teisėjas?

Vyriausiame šalies teis
me, mirus teisėjui Pierce 
Butler, šiuo metu viena vie
ta yra laisva. Velionis teisė
jas buvo vienintelis katali
kas vyr. teisme, todėl tiki
masi, kad nauju teisėju pre
zidentas paskirs irgi katali
ką. Manoma, kad teisėjo vie
tai gauti geriausią progą 
turi Frank Murphy, dabarti
nis vyr. prokuroras; jis ka
talikas, pasižymėjęs ir tei
sininkas ir administratorius; 
yra buvęs Filipinų gen. gu
bernatorium, Detroit miesto 
mayoru ir Michigan guber
natorium. Tai energingas 
vyras, dar neturįs 50 metų, 
nevedęs, labai uolus katali
kas.
Minos iš orlaivių

Praeitą savaitę, kai taip 
daug anglų laivų nuskandin
ta, pasklido žinios, kad vo
kiečiai minas numeta ne iš 
laivų, bet iš orlaivių. Buvo 
net ir tokių spėliojimų: vo
kiečių minos esančios mag
netinės; kai tik prie jų arti
nasi laivas, minos pačios le
kiančios tiesiog į laivą ir jį 
susprogdinančios, bet šis 
spėliojimas nieku nepatvir
tintas.

Sprogimas išaiškintas
Praeitą savaitę Vokietijos 

slaptosios policijos viršinin
kas paskelbė, kad jau išaiš
kintas Miuncheno bombos 
sprogimo nusikaltimas. Po
licija paskelbė, kad sulaiky
tas vokietis Elser prisipaži
no padėjęs bombą; vyriau
siu sprogimo ruošėju pa
skelbtas Paryžiuje gyvenąs 
Otto Strasser, buvęs vienas 
pirmų nacių, bet 1934 m. pa
bėgęs iš Vokietijos, kaip pa
tekęs į Hitlerio nemalonę. 
Nacių policija taip pat ap
kaltino ir Anglijos šnipinėji
mo policiją, kaip įsivėlusią į 
atentato vykdymo darbą.
Pasikeitimai Rumunijoj

Rumunijos vyriausybė pa-

CHRYSLERIO DIRBTUVĖ
SE STREIKAS UŽBAIGTAS

jo žiaurias kančias, kai juos 
slėgė lenkai. Nemažas jų 
skaičius dabar džiaugiasi 
Lietuvos atnešta laisve. De
ja, didelė dalis vilniečių lie
tuvių, ištikimai saugojusių 
lietuvišką žemelę ir lietuviš
kumą, šiuo m^u išstatyti 
naujoms kančioms. Sov. Ru
sijos valdininkai lietuviško
se žemėse, palikusiose už lai
svos Lietuvos sienų, jau 
vykdo komunizmo skelbiamo 
neapykantos mokslo dėsnius.

„Darbininkas” atspaus
dino lietuvio laišką, gautą iš 
Sovietams likusių Marcinko
nių; laiške graudžiai aprašo
ma lietuvių dalia: nakina- 
mas tikėjimas; vartomi kry
žiai ; šventadienų neleidžia
ma švęsti; per šventes tyčia 
varoma į darbą; žmonės dir
ba ir verkia.

Lietuvių ašaros niekada 
nenuėjo veltui. Anksčiau ar 
vėliau jos duos savo vaisius. 
Lietuvių laimėjimų kelias 
nusagstytas lietuvišku krau
ju, lietuviškomis ašaromis 
ir, svarbiausia, tikėjimu, kad 
tiesa visada laimi.

Vilniuje Gyvenimas Tampa Normaliu t

> 4Detroit. — Chryslerio au
tomobilių dirbtuvėse 54 die
nas tęsęsis streikas užbaig
tas abipusiu susitarimu. 
Streikas buvo palietęs per 
55,000 darbininkų, kurie rei
kalavo geresnių darbo sąly
gų. Streikui vadovavo CIO 
unija. Iš abiejų pusių pada
ryta įvairių nuolaidų. Dar
bininkų sąjungai nepavyko 
išreikalauti teisės priversti 
visus dirbtuvės darbininkus 
priklausyti vienai sąjungai. 
Ateityje ginčus spręs ketu
rių asmenų komisija, kurių 
du atstovaus darbininkams 
ir kiti du — darbdaviams.

Pagal darbininkų reikala
vimus, darbdaviai darbinin
kų atlyginimui pakelti per 
metus turėjo pridėti apie 13 

sitraukė ir jos vietoje suda-1 milijonų dolerių; darbdaviai 
ryta daug palankesnė Pran- sutiko padidinti tik iki 3 
cūzijai. Min. pirm, yra Ta-'mn<; dabar susitarta atlygi- 
tarescu. Prancūzai pasikeiti- nįmą visiems darbininkams 
mais labai patenkinti. Vo
kietija darė didelį spaudimą 
į rumunus, norėdama laimė
ti sau ko daugiausia palan
kumo, užperkant aliejų ir 
kitas reikalingas žaliavas.
Laivų skandinimai

Praeita savaitė buvo labai 
nelaiminga Anglijos laivy
nui, kurs jos metu neteko 28 
laivų; vieni laivai žuvo nuo 
minų, kiti buvo torpeduoti. 
Atsilygindamas už nuosto
lius, min. pirm. Chamberlain 
atstovų rūmuose pranešė, 
kad sąjungininkai konfis
kuos visas vokiškos kilmės 
prekes, nežiūrint kurių vals
tybių laivais jos būtų gabe- 

Olandija ir Belgija 
savo protestą Ang- 

gresiantį jų laivų 
prekių konfiskavi-

pakelti iki 8 milijonų.

CLEVELANDO MIESTE 
NUTRAUKTA PAŠALPA

Cleveland, Ohio. — Miesto 
vadovybė priversta nutrauk
ti pašalpą, kuria naudojosi 
per 16,000 asmenų. Atimta 
pašalpa nevedusiems ir be
vaikėms šeimoms. Smarkiai 
sumažinta pašalpa 24,000 as
menų.

Miesto mayoras kreipėsi į 
vaizbos butą ir atskirus pre
kybininkus ir pramoninin
kus, prašydamas jų paramos 
miesto bedarbiams sušelpti.

narnos, 
pareiškė

vežamų
mą, bet Anglija savo nutari
mo nepakeitė. Olandija jau 
sulaikė visų savo laivų plau
kiojimą, kadangi laivams 
pasidarė visai nesaugu. O- 
landija skaudžiai nukentėjo, 
netekdama vieno keleivinio 
— prekinio laivo, kurs žuvo 
nuo minos; yra ir žmonių 
žuvusių. Šiomis dienomis nu
skandintas ir lenkų „Pil
sudski” laivas, kurs Lenkijai 
kaštavo per 4 mil. dolerių.
Atvyksta atstovai

Prezidentas Roosevelt lau
kia iš Anglijos ir Belgijos 
atvykstant ambasadorių 
Kennedy ir Davies, kurie 
praneš jam naujausias ži
nias apie vykstantį karą. 
Prieš išvykdamas iš Londo
no, Kennedy matėsi ir ilgai 
kalbėjosi su Chamberlain.
Išlaidos apsaugos reikalams

Prezidentas Roosevelt 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad kitais metais valstybės 

tai sužinota iš Lietuvos laik-!sau^m0 išlaidas
raščių, pasiekusių New Yor-1 
ką lapkričio 24 d.

Praeitą savaitę apie tai 
negalėjome čia paskelbti, 
nes „Amerika” jau buvo at
spausdinta ir išsiuntinėta, 
bet šis faktas nebuvo kliūti
mi „Laisvės” redaktoriui 
parašyti, kad „Amerika” 
skelbianti „prieš Sovietus 
insinuacijas” ir neturinti 
drąsos atitaisyti nepadary
tos klaidos. Šių žodžių rašy
tojas vis norėjo tikėti, kad 
ne visi komunistai naudojasi 
bet kuriomis priemonėmis 
savo tikslui siekti, bet pas
kutinis „L.” elgesys rodo, 
kad tam norui, deja, nėra 
nei mažiausio pagrindo. Ko
munistas, kad ir skelbtųsi 
nuoširdžiu lietuviu, vis dėlto 
yra demagogas, o demagogui 
negi svarbu tiesa ar artimo, 
meilė. I

Vilniaus lietuvių veikėjai 
K. Stasys ir R. Mackevičius 
buvo tikrai bolševikų suimti 
ir išvežti į Baltstogės kalėji
mą. Jie paleisti pačiose Lie
tuvos kariuomenės įžygiavi- 
mo | Vilnių išvakarėse. Apie į

BOSTONE ATIDAROMAS
LIETUVOS KONSULATAS

LAISVĖS VARPAS 
GEDIMINO KALNE

Boston, Mass. — Gruodžio 
3 d. 2:30 vai. popiet Lietuvos 
generalinis konsulas J. Bud
rys atidarys naują Lietuvos 
Konsulatą, 366 W. Broad
way, So. Boston (dabartinia
me advokatų Šalnų ofise, 
„Darbininko” name) ir įves
dins Lietuvos Garbės Konsu
lą, advokatą Antaną O. Šal
ną, populiarų lietuvių veikė
ją. Iškilmių metu gros St. 
Dariaus posto benas. Lietu
vos Himną grojant, bus iš
kilmingai iškelta Lietuvos 
vėliava.

6 vai. vak. puošnaus Bos
ton City Club patalpose, 14 
Somerset St., įvyks naujojo 
konsulo instaliacijos banke
tas, kuriame dalyvaus Lie
tuvos gen. konsulas J. Bud
rys su žmona, beveik visi 
kitų tautų konsulai Bostone, 
Massachusetts gubernato
rius, Bostono miesto mayo
ras ir daug žymių žmonių, 
kaip lietuvių, taip amerikie
čių ir Lietuvos žydų. Banke
to vedėju bus valstybės svei
katos komisijonierius dr. 
Paul Jakmauh-Jakimavičius. Kovalev ir kt.

Kaunas. — Iš Kauno ruo
šiamasi perkelti į Vilnių 
„Laisvės Varpą” ir įtaisyti 
jį Gedimino kalne.

Lietuvos ir SSSR santy
kiai geri. Ministeris pirmi
ninkas A. Merkys seime pa
darys naujosios vyriausybės 
deklaraciją.

SOV. RUSIJOS KARIŲ 
PAGARBA LIETUVAI

Kaunas. — Sovietų Sąjun
gos karinė misija spalių 24 
d. lankėsi Lietuvos Karo 
Muziejuje, kur misijos na
riai pasirašydami svečių 
knygoje įrašė tokį įrašą: 
„Muziejus ryškiomis spal
vomis atspindi Lietuvos res
publikos ir jos kariuomenės 
istoriją. Jos įrengėjai su di-. 
dele meile sukūrė vaizdingą 
savo tautos istorijos paro
dymą. Muziejuje mes gavo
me aiškų vaizdą apie Lietu
vos kariuomenės buitį, už 
tai esame dėkingi Muziejaus 
viršininkui ir administraci
jai”. Pasirašė komandarmas

MERKYS-NAUJAS MINISTERIS PIRMININKAS

Lenkų vyriaasybė persikėlė
Praeitą savaitę Paryžiuje 

veikusi karo sąjungininkų 
pripažinta lenkų vyriausybė 
persikėlė į Angers miestelį, 
kur įkurta vietovė neva Len
kijos valstybei; naujoje vie
toje gyvens lenkų preziden
tas, vyriausybė ir užsienio 
atstovai. Prancūzijos vy
riausybė pripažino naujai 
lenkų valstybei suverenines 
teises; toje apylinkėje veiks 
lenkų įstatymai, stovės len
kų kariai. Anglijos vyriau
sybė jau leido lenkams 
steigti savo legijoną Kana
doje, kur tikimasi gauti 
daug lenkų savanorių iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių.

Kaunas. — Ministerio pir
mininko Jono Černiaus va
dovauta vieningo darbo vy
riausybė pasitraukė ir pra
eitą savaitę sudaryta nauja 
vyriausybė, kurios sąstatas 
toks:

Ministeris pirmininkas — 
Antanas Merkys; ministerio 
pirmininko pavaduotojas — 
Kazys Bizauskas, užsienių 
reikalų ministeris — Juozas 
Urbšys, krašto apsaugos — 
generolas Kazys Musteikis, 
vidaus reikalų — atsargos 
generolas Kazys Skučas, fi
nansų — Ernestas Galva
nauskas, švietimo — dr. Ka
zys Jokantas, žemės ūkio — 
Juozas Audėnas, teisingumo 
— dr. Antanas Tamošaitis, 
susisiekimo — Jonas Masi
liūnas. 5 ministerial buvo ir 
pirmykštėje vyriausybėje. 
Kodėl pasikeitė vyriausybė,

dar negauta žinių.
Nauja vyriausybė sudary

ta iš asmenų, turinčių įvai
rius politinius įsitikinimus. 
Naujasis ministeris pirmi
ninkas Merkys priklausė tau
tininkų partijai, bet jis vi
sada buvo jos tolerantų gru
pėje; jam teko anksčiau da
lyvauti koalicinėse vyriausy
bėse. Krikščionys demokra
tai šioje vyriausybėje turi 
tris asmenis — K. Bizauską, 
K. Jokantą ir J. Masiliūną; 
liaudininkai du — A. Tamo
šaitį ir J. Audėną. Ern. Gal
vanausko negalima priskirti 
nei vienai grupei; jis yra 
buvęs ministeriu pirmininku 
krikščionių demokratų val
dymo laikais. Tautininkams, 
išskyrus patį Merkį, nepave
sta nei viena ministerija.

Kaunas. — Vyriausybės 
Įgaliotiniu Vilniui ir jo kra
štui paskirtas ministerio pir
mininko pavaduotojas Ka
zys Bizauskas.

Vilniuje gyvenimas įeina į 
normalias vėžes; gyventojai 
mato ir įvertina vyriausybės 
rūpestį ir pastangas atstaty
ti kraštą;'gyventojai mato 
ir įvertina vyriausybės rū
pestį ir pastangas atstatyti 
kraštą, paleisti darban nu
stojusias veikti pramonės į- 
mones. Nuo dabar kursuoja 
tik litai, beverčiai zlotai, pa
lengvintu kursu, išpirkti ir 
padėti Lietuvos Bankan, iž
do sąskaiton. Vyriausybė 
per savivaldybes šelpia ne
turtinguosius, organizuoja 
viešuosius darbus;. įmonės ir 
krautuvės, gavusios reika
lingą medžiagą ir prekes iš 
Kauno, veikia normaliai. 
Sveikatos departamentas pa
siuntė kelis skrajojančius sa
nitarijos būrius su gydyto
jais ir sesutėmis, kurie vyk
sta iš kaimo į kaimą ir rei
kalingiems teikia medicinos 
pagalbą ir vaistus.

Kad būtų greičiau išaiš
kinta, kas yra tikrieji gy
ventojai ir atskirta pabėgė
liai bei buvusios Lenkijos 
valdininkai, atsiųsti iš Len
kijos gilumos, nuo lapkričio 
29 d. nuolatiniems gyvento
jam pradėta išdavinėti vi
daus pasus.

Vilnius. — Atgavus Vilnių 
ir jo sintis, Lietuva įsigijo 
keletą stambių ir visą eilę 
smulkesnių pramonės įmo
nių. Stambiausia yra Lenki
jos tabako monopoliui pri
klausiusi įmonė — valstybi
nis tabako fabrikas, antroji 
įmonė, tai didelis kartono 
ir popieriaus fabrikas ant 
Vilijos (Neries) kranto 
prie Kauno — Vilniaus plen
to. Šiame fabrike dirbo 300 
— 400 darbininkų ir buvo 
pagaminama per 4 milijonus 
kilogramų kartono. Kai ku
rios įmonės yra sunaikintos, 
bet nemaža dalis išlikusi 
tvarkoje ir tebedirba.
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SUOMIJAI GRESIA KARO PAVOJUS
Maskva. — Sovietų Rusi

jos užsienių komisaras Mo
lotovas pranešė Suomijos at
stovui Maskvoje, kad Sovie
tų Rusija nebesilaikys 1932 
metais pasirašytos nepuoli
mo sutarties, kadangi Suo
mija paskutiniu laiku pasi
rodžiusi esanti priešinga So
vietų Rusijai. Paskutinis 
Rusijos Suomijos nesusipra
timas taip vystėsi:

Lapkričio 27 d. Sov. Rusi
jos valdžia įteikė Suomijos 
vyriausybei protestą dėl įvy- 

kaip reiks padengti padidė-] kusio.tariamo apšaudymo iš 
siančias išlaidas - naujais™1?0* Puses’ S°7etal 
mokesčiais ar kuriomis ki-i™rode’ ^d suomių paleisti 
tomis priemonėmis. Valsty-1 suvlai nukovo ke‘urls 
bės pajamų ir išlaidų sąma^os kariua Sovietai reikala- 
ta bus pateikta kongresui v0’ kad SuOmi]a atl“« 

. savo kariuomenę 12 ir 15 
Ministeriu pasitarimas ! mylių atstumu nuo Lenin- 

Iš Danijos pranešta, kad grado pusės. Suomijos vy- 
gruodžio pirmomis dienomis riausybė, ištyrusi tariamą 
Taline, Estijos sostinėje, į-i įvykį pasienyje, pasiuntė 

Rusijai atsakymą, kuriame 
pažymi, kad iš Suomijos pu
sės neįvyko jokio šaudymo. 
Antra, Suomija tik tada su
tiksianti atitraukti savo ka
riuomenę iš pasienio, jei pa
našiai pasielgs ir Sov. Rusi
ja.

j dolerių; tokiu būdu kariuo
menei numatoma išleisti apie 
pustrečio bilijono dolerių; 
tai būtų didžiausia suma tai
kos metais. Roosevelt kvie
čia visuomenę pasisakyti,

vyks Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministeriu pa
sitarimas, kuriame svarbiau
sia būsianti aptarta nauja 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
padėtis ryšium su pradėtais 
naujais santykiais su Sovie
tų Rusija.

NUSKANDINTAS ANGLI
JOS KARO LAIVAS

Berlynas. — Vokietijos 
karo vadovybė pranešė, kad 
šiomis dienomis vokiečių po
vandeninis laivas nuskandi
no vieną Anglijos karo lai
vą, 10,000 tonu. Apie nu
skandinto laivo įgulos asme
nų likimą neskelbiama.

Iki šiol Anglija jau neteko 
82 laivų, Prancūzija — 10, 
Vokietija — 14 ir neutralės 
valstybės — 48 laivų.

Komunistų spauda tuojau 
paleido didžiausią eilę straip
snių prieš Suomiją, kalti
nant suomių vyriausybę, 
kaip grasinančią Rusijos 
saugumui. Daugelyje vietų 
įvyko komunistų susirinki
mai, kuriuose priimtose re
zoliucijose reikalaujama 
griežtai pasielgti su Suomi
ja. Rusų radijo pranešimuo
se aiškiai kalbama, kad Suo
mijos gyventojai turėtų nu
versti dabartinę Suomijos 
vyriausybę, kuri esanti bur
žuazinė, nusiteikusi prieš 
Sovietus ir pan. Ypatingai 
puolamas Suomijos ministe
ris pirmininkas, kurio adre
su paleisti stipriausi žodžiai.

Lapkričio 29 d. rusai vėl 
pranešė, kad iš Suomijos pu
sės du kartu buvo nauji šū
viai. Suomiai griežtai užgin
čija šiuos pranešimus, pa
žymėdami, kad jokių šaudy
mų iš Suomijos pusės į Ru
sijos teritoriją nebuvo. Suo
mių kariams esą įsakyta ne-1 
šaudyti net ir tuo atsitiki-' 
mu> jei į jų pusę būtų palei- , tipas yra gryniausias arijų 
sti šūviai.

ITALAI PALANKŪS 
LIETUVAI

’ Roma. — Italų laikraštis 
„Ręsto del Carlino” straips
nyje „Vilnius Lietuvai” rašo 
taip:

„Lietuvos valstybė nebu
vo dirbtinis sutarčių kūri
nys, bet tikras vienalytis su 
savo nuosaviu charakteriu, 
su nuosava kultūra ir litera
tūra tautos išreiškimas. Lie
tuviai yra tikra ir gryna ra
sė, aiškiai skirtinga nuo vi
sų kitų. Tai izoliuotas etni
nis vienetas, kurio kalba ke
lia pasigėrėjimą filologams. 
Ši kalba yra viena iš pir
mykščių arijų kalbų, harmo- 

Jninga ir su nepaprastai tur
tingu žodynu. Pats lietuvio

pavyzdys”.

UŽSIENIS DOMISI VIL
NIAUS VAIZDAIS

Vilnius. — Lietuvos kino 
kronikos gamintojai gavo iš 
užsienių užklausimų apie 
pagaminimą filmų Lietuvos 
kariuomenės įžygiavimo į 
Vilnių. Kino kronikos ga
mintojai užsieniui jau paga
mino apie 150 metrų įvairių 
vaizdų, kurie dabar siunčia
mi.

Pirmiausia filmos su Vil
niaus krašto vaizdais ir Lie- “ 
tuvos kariuomenės įžengimą 
į senąją Gedimino sostinę 
siunčiamos į Paryžių Metro 
Goldvyn Mayer firmai. Be 
to, dąlis šios filmos taip pat 
siunčiama į Amerikos Jung
tines Valstybes. Filmų ga
minimo b-vė American 
World Film Associates ga
vus iš Lietuvos kino kroni
ką, iš jos pagamins kelioli- 
ką dublikatų ir kronika bus 
demonstruojama Amerikos 
Jungtinių Valstybių kinuo
se.

— Nors oficialiai dėl vo
kiečių iš Lietuvos išvykimo 
dar nieko nepaskelbta, ta
čiau vokiečių tarpe pastebi
mas gyvas susirūpinimas ir 
ruoša. Daug atsitikimų, kur 
vokiečiai jau parduoda savo 
namus ir įmones.

A X s; i



leidžia uetuvių 
WIVKR8ALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
- JtnjL Valst. matams ............... $2.00

Junįt. VAl«t. pusmečiui ........... $1.10
UMenyJe metams ................  $2.76
UMenyje puamečlul ................... $1.50

nkelhdmų kainos pagal susitarimą.

*iA$tus ir žinias Amerika, trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprtslunčlsma pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
•r x ,

DANIELIUS J. AVERKA — Vedfejes.

Vasario 16

Mes viską tau, Vilniau, šventai atiduosim, 
Kad tavo garbė vėl spindėtų, kaip dera! 
Švelniausiais žodžiais tave mes liuliuosim, 
Kad tarptum tu laisvėj, kad būtų tau gera!

O, Vilniau, lietuvio malda pirmutinė, 
Juk niekas tavęs taip mylėt nemokėjo, 
Kaip laisvo lietuvio kad myli krūtinė, 
Lietuvio, to tavo garbės pranokėjo!

O, amžinas Vilniau, o, mūsų šventove,
Tiek metų be savo vainiko išbuvęs,
Tu vėl, kaip kadaise, karališkas stovi 
Ir saule šypsaisi, kaip laisvas lietuvis!

IŠ TĖVŲ ŽEMES

Jau visai laikas visoms išeivijos lietuvių organizacijoms 
ruoštis atitinkamai paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę — Vasario 16. Ateinančiais metais ši 
šventė turėtų būti žymiai stipriau paminėta nei anksčiau. 
Kai Lietuva pateko į visai naujas sąlygas, visi jos mylėto
jai privalo gyviau ir ryžtingiau pasijudinti.

Sekantis Vasario 16 šventės minėjimas lai praeina kaip 
nors įspūdingiau, kad plačiau ir giliau skambėtų nemarus 
šūkis: Lietuva su sostine Vilniumi bus laisva per amžius! 
Per minėjimą pasisemkime daugiau pasitikėjimo savo tau
tos galia, jos ateitimi, jos kūrybinių turtų atsarga. Į bū
simus minėjimus sutraukime ko daugiausia jaunimo.

Vasario 16 minėjimai neturi būti vien proga pasidžiaug
ti tautos laimėjimais praeityje. Jie turi būti šaltiniu, tei
kiančiu jėgų išlikti nepažalotais lietuviais išeivijoje, žadi
nančiu mūsų jaunime meilę ir pagarbą vienai seniausių pa
saulyje tautų ir gražiausiai jos kalbai.

Ateinantis Vasario 16 minėjimas turi būti nukreiptas at
vaduotos sostinės link. Tą dieną sukaupkime savo jėgas, 
savo kuklius išteklius ir pasidalinkime visu tuo su broliais 
vilniečiais, kurie labai, labai reikalingi viso pasaulio lietu
vių paramos. Vasario 16 šventės minėjimo niekam kitam 
nepanaudokim, kaip tik vilniečiams lietuviams sušelpti, 
palinksminti.

Nauji Metai
Šį sekmadienį Katalikų Bažnyčia pradeda savo naujus 

metus, kurie sutinkami ne triukšmingai, ne jautriais atsi
sveikinimais ir pasisveikinimais, bet labais kukliai, susi- 
mąstančiai. Sutinkamas Advento laikotarpis leidžia krik
ščionijai prisiminti tuos tamsius, veik beviltingus laikus, 
kai žmonija trokšte troško ir laukė Pasaulio Išganytojo, 
Kurs buvo pažadėtas.

Adventas — laukimas labai reikšmingas ir šiems lai
kams. Ir dabar žmonija laukia, trokšta šviesesnės atei
ties. Bet dabarties žmonija, nors laimėjusi nepaprastų 
aukštumų moksle, mene, vadinamoje kultūroje, daug neiš- 
mintingesnė, nei žmonija, gyvenusi prieš pirmąsias Ka
lėdas. Tada žmonijai trūko aiškaus kelrodžio; ją slėgė 
amžinos pražūties, amžinos tamsumos ateities pabaisa.

Dabarties žmonija laiminga. Prieš du tūkstančius me
tų jai paskelbta Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Gyvenimo 
paskirtis tokia aiški, priemonės jai siekti taip tikslios, vi
siems prieinamos, o tačiau žmogus blaškosi, nerimsta, 
pats kala sau pančius ir vėliau juose kankinasi, ieškoda
mas kaltės ten, kur jos nėra.

Pergyvendami drauge su visa žmonija dabar siaučian
čios karo tragedijos Europoje skausmus, mes, lietuviai, 
sunaudokime Advento laikotarpį tokioje nuotaikoje, kad ji 
būtų garbė mūsų tautai. Laukdami džiaugsmingos Kalė
dų šventės, pamėginkime taikingiau viens su kitu sugy
venti; dėkime pastangų viens kitam pagelbėti, viens kitą 
tvirčiau paremti.

Šiame laukimo laikotarpyje nepajudinamai įsitikinkime, 
kad Pasaulio Išganytojas nepasmerkė nei vienos tautos, 
taigi, leido kiekvienai gyventi, kiekvieną tautą pripažino, 
kaip gražų Dievo kūrinį. Neiškreipkime Aukščiausio pa
likto mokslo ir saugokime savo tautos gyvybę, kad ir ka
žin kokie pavojai jai grėstų. Kadangi mums leista gyven
ti, tad nevalia žudytis nei fiziniai, nei dvasiniai. Sudary
kime palankias sąlygas jaunimui ir jo vadams pamatyti, 
kad yra didžiausia klaida ir nuodėmė nemylėti savo tautos, 
negerbti jos kalbos.

KAIP SU LIETUVIŲ KAL
BA VILNIAUS SEMINA

RIJOJE?

Visą laiką stropiai tėmi- 
jau žinias apie Vilniaus se
minariją. Nieko negirdėti, 
jokių žinių publikai — ro
dos, kad ten būtų viskas 
ideališkiausiai!

Mes, amerikiečiai, turime 
įsimaišyti į šį dalyką. Jeigu 
vietiniai lietuviai nesugebė
tų, tad mes turime parodyti 
jiems kelią!

Ar mes ir toliaus turime 
lenkti galvas ir „cnatlyvai” 
žiūrėti, kad iš Vilniaus se
minarijos išeitų tik asme
nys, atsidavę Lenkijai dirb
ti, o Lietuvą graužti ir jos 
kalbą niekinti? Ar mes ir 
vėl norime sulaukti laikų, 
kada toki milžinai patrijotai, 
kaip a. a. kan. Tumas, būtų

AMERIKA

-Petras Vaičiūnas

O, DIDISAI VILNIAU!
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O, didisai Vilniau, o, mūsų šventove,
Tiek metų be savo vainiko išbuvęs,
Tu vėl, kaip per amžius, karališkas stovi 
Ir saule šypsaisi, kaip laisvas lietuvis!

Nuo šiandien, kai pančiai tavęs nebevaržo, 
Kai tavo varpai mums linksmybę kartoja, 
Mes visko prinešim iš savo tau daržo — 
Ir dainiaus svajonių, ir duonos artojų.

Mokėjom tavęs mes, o, Vilniau, liūdėti, 
Mokėjom mes augti dėl laisvės tavosios, 
Mokėsim, o, Vilniau, aukas tau mes dėti, 
Patirsi tu meilę tėvynės jaunosios.

vejami begėdiškai iš Vil
niaus vien dėl to, kad jis 
dirbo lietuviams, o ne len
kams? Amerikiečiai, prama- 
tykime. Mūsų dalykas žiūrė
ti, kad Vilniuje lenkiškas 
slibinas nepakeltų savo gal
vos ! Gyvas Liudininkas.

Kitų silpnumus turi visiš
ką teisę kelti tik tas, kuris 
pats jų neturi, o jei kelia 
turėdamas, tai dirba bergž
džią darbą.

Kaip dažnai sutinkam is
torijoj genialių žmonių, pa
metusių mokslą ir amatą, į 
kurį jie buvo verčiami prieš 
jų pačių norą ir, pasirinku
sių tai, kas jiems labiau pa
tinka! Kaip dažnai matome 
juos keliančius kerštą prieš 
tėvų ar globėjų nutarimus ir 
darančius viską savo noru!

— Robert Watters.

— Numatoma Lietuvoje 
likviduoti ir išparceliuoti sa
vanoriams ir mažažemiams 
valdžios iki šiol laikytus pa
vyzdinguosius ūkius ir tų 
privačių savininkų, kurie 
tuos ūkius nepavyzdingai 
vedė, paliekant savininkams 
įstatymu numatytą normą.

— Seimas priėmė įstaty
mą, kuriuo Vilniuje steigia
mas apygardos teismas ir 
Vilniuje, Švenčionėliuose ir 
Valkininkuose steigiami 
apylinkių teismai.

— Ateinantį pavasarį nu
matoma pradėti Vilniaus 
krašte žemės reforma. Per 
žiemą bus renkamos žinios 
apie dvarus ir kitas stam
bias žemės nuosavybes bei 
jų priklausomumą, o pava
sarį bus pradėti žemės dali
nimai. Į Vilniaus kraštą 
siunčiama daug matininkų, 
kurie ten per žiemą dirbs 
reformai paruošiamuosius 
darbus.

— Apskaičiuota, kad Vil
niaus krašte Lietuva gavo 
230,000 hektarų miško. Miš- 
kingiausi plotai yra Pabra
dės, Rūdninkų ir Naujosios 
Vilnios apylinkėse. Metinė 
ataugintų miškų kirtimo 
norma yra 350,000 kietmet- 
rių, pusketvirto milijono li
tų vertės. Be Vilniaus kraš
to, Lietuvoje iki šiol buvo
893.733 hektarų miškų. Lie
tuvos miškų plotas turės
1.123.733 hektarų.

— Klaipėdos uostas pas
kutiniais laikais yra visai 
tuščias, prekinių laivų per 
savaitę pasirodo uoste vie
nas kitas. Karinių laivų taip 
pat labai mažai bepasirodo. 
Patiriama, kad Klaipėdos 
celiulozės fabrike tebedirba 
apie 600 lietuvių. Tilžės ce
liulozės fabrike dirbą apie 
1000 ir Ragainės — apie 600 
lietuvių.

— Akcinė bendrovė „Žu
vis” Palangoje steigia žuvų 
apdirbimo fabriką, kuriam 
dalis mašinų bus atgabenta 
iš Klaipėdos, kur buvo pa
našus tos pačios b-vės žuvų 
apdirbimo fabrikas.

— Lietuvių bedarbių Vil
niuje suregistruota 350 as
menų. Tai daugiausia as
mens atsikėlę į Vilnių iš ki
tų sričių, pasilikusių kitapus 
Lietuvos teritorijos ribų. 
Inteligentų bedarbių: moky
tojų, agronomų ir kt. Vil
niuje užregistruota apie 400.

— Vilniuje lankosi labai 
daug Kauno lietuvių versli
ninkų. Daugelis jų numatė 
atidaryti Vilniuje savo pre
kybos įmones.

— Vilniaus gatvėse par
duodama labai daug Kauno 
dienraščių, kurie iš Kauno 
atvežami tą pačią dieną per 
dvi — tris valandas nuo 
laikraščio išėjimo.

— Didžioji Kauno spaus
tuvė „Spindulys” artimiau
siu laiku persikels į Vilnių. 
Taip pat rengiasi persikelti 
keletas kitų modernių Kauno 
spaustuvių bei cinkografijų. 
Šiuo tarpu Vilniuje nėra nė 
vienos spaustuvės, kurioje 
būtų galima greitu tempu 
išleisti didesnį laikraščio 
skaičių.

— Nuo lapkHčio 2 d. Vil
niuje prasidėjo autobusų 
susisiekimas miesto gatvėse. 
Lietuvai Vilnių perimant 
miestas nė vieno autobuso 
nebeturėjo. Tuo tarpu auto
busų skaičius nėra pakanka
mas, bet tikimasi greitu lai
ku jų skaičių padidinti.

— Nuo lapkričio 2 d. Lie
tuvos Bankas Vilniuje pra
dėjo keisti į litus lenkų zlo
tus. Norinčių iškeisti savo 
zlotus vilniečių ilgiausios 
eilės apstojo ne tik banką, 
bet ir visas pašto agentū
ras, kur tik zlotai į litus kei
čiami. Po poros dienų vilnie
čiai zlotų visai nebenori im
ti.

— Vykstantiems iš Kauno 
į Vilnių leista litų vežtis 
kiek kas nori, bet zlotams ir 
kitokiai valiutai įvežimas be 
Valiutų Komisijos leidimo y- 
ra uždraustas.

— Norinčių vykti iš Kau
no į Vilnių ir iš Vilniaus į 
Kauną yra nepaprastai 
daug, bet leidimai tuo tarpu 
duodami tik įrodantiems tik
rą reikalą.

— Šiuo tarpu Trakų mies
tas ir valsčius yra prijung
tas prie Vilniaus apskrities. 
Vėliau numatoma Trakus 
pakelti į apskrities miestą, 
tuo būdu pagerbiant buvusią 
Lietuvos senovės sostinę.

— Lietuvių Komitete Vil
niuje yra įsiregistravę apie 
2,500 lietuvių pabėgėlių nuo 
Švenčionių, Druskininkų, 
Marcinkonių ir kt. lietuvių 
gyvenamų vietų, kurios liko 
anapus naujos Lietuvos sie
nos.

— Vilniaus krašte Lietuva 
gavo per 350 kilometrų gele
žinkelių, kurių atstumai y- 
ra: Vilnius — Kaunas 103 
km, Vilnius — Turmantas 
148 km, Vilnius — Varėna 
71 km, Vilnius — Šunskas 
34 km, ir Vilnius — Stasylai 
40 km. Į naujųjų apskričių 
miestų stotis yra: į Švenčio
nėlius 78 km geležinkelio, į 
Valkininkus — 58 km.

__ _______ ________________________________________ Gruodžio 1 d., 1939 m.

Vilniaus Lietuvių Kankinių Išgyvenimai
Lapkričio 6 d. Kaunan at

vyko grupė lietuvių vilniečių 
ir atsilankė į katalikų „XX 
Amžiaus” dienraščio redak
ciją.

Tai šeši Švenčionių krašto 
lietuviai, kurie už lietuvybę 
visi bendrai yra iškalėję 
Lenkijos kalėjimuose 47 ir 
pusę metų. Kiek jie buvo 
nuteisti? Gi štai: Jonas Že
maitis ligi gyvos galvos, at- 
kalėjo 7 metus; Petras še
rys — 16 metų, atkalėjo 9 
metus; Jonas Lukoševičius 
— 7, atkalėjo 5 su puse me
tų; Stasys Kubilevičius — 
10 metų, atkalėjo 9 metus; 
Petras Morkūnas — 10 me
tų, atkalėjo 8 su puse metų; 
Edvardas Meilūnas — 10, 
atkalėjo 8 su puse metų.

I Kaip tie žmonės atrodo ? La
bai paprastai: kaip kanki
niai. Tačiau įdomiausia bus 
tai, ką jie papasakojo. Taigi 
mes leidžiame pasakoti pa
tiems kankiniams.

„Kryžiij kalėjime”
— Karas mus užklupo va

dinamame „Kryžių Kalėji
me”, kuris yra į rytus nuo 
Čenstakavo Tatrų kalnuose. 
Čia kadaise buvo didelis 
vienuolynas, kurio dalis dar 
ir dabar yra prie kalėjimo. 
Vienuolyną kalėjimu paver
tė, rodos, austrai. Taigi šita
me kalėjime mus ir užklupo 
karas. Kai kuriuos menkes
nius kriminalinius nusikaltė
lius, kurie sutiko stoti sava
noriais į lenkų armiją, iš ka
lėjimo paleido. Politinių nu
sikaltėlių tačiau kariuome
nėn nepriėmė nė savano
riais. Tenka pažymėti, kad 
šitas kalėjimas, kuriame pa
staruoju metu ypač būdavo 
siunčiami lietuviai, buvo vie
nas iš baisiausių Lenkijos 
kalėjimų. Tai buvo vadina-

— Greta Vilniaus geležin
kelių stoties dar lenkų lai
kais buvo pradėti statyti di
deli keturių aukštų namai 
centriniam paštui. Šių namų 
statyba tuojau pradėta to
liau tęsti ir numatoma atei
nančiais metais baigti.

— Vilniaus radijo stotis, 
kuri buvo per karą gerokai 
apgriauta, pradedama atsta
tyti ir Vilniaus radijofonas 
netolimoje ateityje pradės 
duoti visai atskirą progra
mą.

— Žemės ūkio ministeri
jos įgaliotinis J. Skaisgiris 
Vilniuje jau paruošė įsaky
mą visoms Vilniaus srities 
savivaldybėms, kad jos su
rašytų stambesnius ūkius, 
privatinius miškus ir lig šiol 
neišparceliuotus dvarus, šios 
žinios reikalingos numato
mai šį pavasarį žemės refor
mai.

— Jau baigiamas rengti 
Vilniaus ir jo srities gyven
tojų pilietybės įstatymas. 
Dabar šioj srity daug yra 
pribėgusių ir anksčiau < čia 
atsikėlusių gyventojų, vad. 
galileūšų. Įstatymas ruošia
mas laikantis Lietuvos-So
vietų Sąjungos sutarties 
nuostatų.

— Lapkričio 4 d. atvyko į 
Vilnių Amerikos buv. prezi
dento Hooverio komiteto at
stovai Stephens ir Radfern 
susipažinti su pabėgėlių iš 
Lenkijos reikalais Vilniaus 
mieste ir krašte.

— Vyriausybės įgaliotinis 
paskyrė laikinai Vilniaus 
miesto burmistru Miką Ka
minską ir jo padėjėju —
— buv. Vilniaus burmistro 
padėjėją Nagurskį.

— Vyr, Vilniaus kraštui 
remti komiteto Vilniaus sky
riaus valdyba pareigomis 
pasiskirstė šitaip: K. Stašys
— pirmininkas, vicepirmi
ninkais kun. Jankauskas ir 
kun. Strikauskas, ižd. — 
Bagdonas ir reikalų ved. — 
kun. S. Pukėnas.

mas izoliacinis kalėjimas.
Rugsėjo mėn. iš 4 į 5 nak

tį mus, iš viso per 1,000 ka
linių, išvedė į kiemą. Iš mū
sų išrinko 150, juos suvarė į 
karcerius ir paliko badu ir 
troškuliu mirti. Tai daugiau
sia buvo kaliniai ukrainie
čiai ir vokiečiai. Paliktieji 
naktį pakėlė triukšmą, — 
laužė duris, daužė langus, rė
kė, — kurį išgirdo vienuo
liai. Vienuoliai pamanė, kad 
kalėjime sukilimas, ir pradė
jo skambinti varpais, o tada 
subėgo žmonės, kurie suži
noję, kaip žiauriai mirčiai 
buvo palikti minėti 150 kali
nių, juos visus pareikalavo 
paleisti. Su kai kuriais iš jų 
teko susitikti vėliau. 130 ka
linių atgavo laisvę, bet 20 
vis dėlto suspėjo sušaudyti. 
Ir šitą baisų darbą atliko 
karceriuose viršininkas But- 
wilowicius, komisaras Ber- 
dzewskis ir viršila Pokriw- 
ka. Be to, šioje baisioje eg
zekucijoje dalyvavo dar šim
tas kalėjimo sargų.

Sunkiose grandinėse
Atlikus šitą baisų darbą, 

kalėjimo administracija 
„sunkesniųjų nusikaltėlių” 
čia pat kieme sukaustė 40 
kilogramų svorio grandinė
mis kojas ir rankas, o „leng
vesniųjų” tiktai rankas ir 
visus 900 išvarė pėsčius. 
Pirmąją dieną atlikome 26 
kilometrų žygį ir leido pa
silsėti, t. y. atsigulti pievose 
ir dirvose atvirame lauke. 
Naktis jau buvo šalta, todėl 
visi drebėjome iš šalčio ir 
kankinomės iš nuovargio. 
Rytą mus užpuolė vokiečių 
lėktuvų eskadrilė ir smar
kiai, bet, laimei, netaikliai 
apšaudė iš kulkosvaidžių. 
Lėktuvams pasirodžius ir 
pasigirdus kulkosvaidžių 
tratėjimui, kalinių dalis lei
dosi bėgti, bet.čia juos tuo
jau pakirto sargų kulkos.

Ir taip mes keliavome be 
jokio maisto ištisas penkias 
dienas ir kiekvieną naktį 
būdavome apnakvydinami 
tuščiuose laukuose. Nors ir 
tolimesnėje kelionėje mus 
beveik visą laiką lydėdavo 
vokiečių karo lėktuvai, ta
čiau jau nebešaudė, nes, ma
tyt, įsitikino, kad esame ne 
kariai, bet kaliniai. Eidami 
pro kaimus kartais paprašy
davome duonos ir vandens, 
tačiau ten žmonės nesvetin
gi ir į prašymus atsakydavo:

— Geram žmogui nebūtų 
gaila, bet tokiems šunims 
neverta.

Kai kurie mūsų sargybi
niams dar patardavo mus 
visus sušaudyti.

Durtuvas, jei valgysi..
Taigi valgyti gavome tik

tai į kelintą dieną, ir tai bu
vo ne kas kita kaip 200 gra
mų sudžiūvusios duonos. Ke
liaujant toliau jau leido dva
rų laukuose iš daržų pasi- 
rauti morkų, burokų ir kito
kių daržovių, tačiau pirma
sis, kuris pamėgino šituo 
būdu įsigyti maisto, buvo 
perdurtas kalėjimo sargybi
nio durtuvu. Tai buvo mūsų 
bendros nelaimės draugas 
ukrainas.

— Kai leido iš dvarų dar
žų pasirauti daržovių, tai 
mes jau buvome tikri, kad 
bent nuo bado mirties išsi
gelbėję, — sako buvusieji 
kaliniai. — O jei kam į ran
kas pateko arbūzas, tai jau
tėsi devintan dangun pate
kęs.

Voluinies vaivadijoje žmo
nes jau radome gailestinges- 
nius. Jie ne tik nepatarinėjo 
sargybiniams mus sušaudy
ti, bet patys mielai duodavo, 
ką turėdavo. Tačiau ir čia 
pirmieji, kurie pasikėsino 
paimti duodamas aukas, už 
tai apmokėjo savo gyvybė
mis, ir tik po to jau sargy
biniai patys iš gyventojų

■ Vy

Vyt 
Jogail

paimdavo duodamą maistą, 
kurį mums, tartum šunims, 
mėtė į visą didžiulę minią. 
Tos scenos, kaip mes grai
bėme vienas per kitą sargy
binių metamus duonos gaba
lus, morkas, vaisius ir 
kitokius valgomus daiktus, 
atpasakoti neįmanoma, nes 
tai buvo daugiau, negu klai
ku...
Kakton kulka, jei negali eiti

Kai tik įžengėme į Volui- 
nės vaivadiją, jau pirmame 
kaime mums buvo pasiūlyta 
maisto. Ir iš viso tie kali
niai, kurie jau nebegalėdavo 
toliau eiti, būdavo kalėjimo 
sargybinių vietoje šaudomi.

— Ar jau negali toliau ei
ti? — paklausia sargybinis.

— Negaliu, — atsako ne
laimingasis.

Ir jam čia pat į kaktą pa
leidžiama kulka.

Be to, po kelis kartus jau 
būnant kely tai viename, tai 
kitame kalėjime būdavo nuo
lat sušaudomi kaliniai vokie
čiai ir Ukrainai. Tokiu būdu 
vokiečių kalinių jau kely 
buvo sušaudyta 70. Tarp 
sušaudytųjų ukrainių buvo 
ir ministerio Pierackio bylos 
dalyviai.

Pagaliau pasiekėme Chol
ino miestą, kurį jau iš tolo 
pamatėme degantį. Jis tik 
prieš mūsų atėjimą buvo vo
kiečių bombarduotas. Čia 
kalėjimą jau radome tuščią, 
nes kaliniai jau buvo paleis
ti. Taigi Cholme gavome šil
tos sriubos ir pastogę, ta
čiau ir tai ne tą patį vakarą, 
kada atvykome, bet tik ryto
jaus rytą, nors pėsti pasku
tinę kelionės dieną buvome 
atėję net 40 kilometrų. Ry
tojaus rytą 8 vai. vokiečiai 
vėl pradėjo bombarduoti 
miestą, ir kelios bombos pa
taikė į kalėjimą. Kaip tik 
tuo laikiFli<uvis kalinys Ta
raila šlavė t kiemą ir buvo 
užverstas sugriautos kalėji
mo tvoros. Iš griuvėsių jį 
ištraukė sargybiniai. Kad 
bombos neužmuštų, mes su
lindome į paloves.

Laisvės aušroje
Tačiau ir čia mūsų ilgiau 

nepaliko: kitos nakties pir
mą valandą likusius iš mū
sų gyvų 700 kalinių (kiti 
buvo iššaudyti pakeliui) iš
rikiavo kalėjimo kieme ir iš
vedė link Koelio. čia mes ir 
praėjome tokį kelionės eta
pą, kurio niekas, tur būt, 
nesitikėjome pakelti. Vieni 
kitus vedėme už rankų, stip
resnieji silpnesniuosius po 
kiek galėdami nešėjome, kad 
8k nesikartotų tas baisus 
nepajėgiančių toliau eiti 
įmonių žudymas. Kadangi 
visi buvome labai nusilpę, 
tai 50 kilometrų nuotoly nuo 
Cholmo ligi Kowelio atliko
me tiktai per 12 valandų. 
Kowelin atvarę vakarienės 
taip pat nedavė, bet davė 
tiktai kitą dieną pusryčių. 
Taip pat kitos dienos ryto 9 
vai. kalėjimo administracija 
pradėjo paleidinėti kalinius. 
Paleido tiktai kriminalistus, 
o politinius paliko, todėl mes 
paliktieji pamanėme, kad 
dabar atėjo eilė mums atsi
sveikinti su pasauliu. Virši
ninkas Butwilowicius lietu
vius atskyrė nuo kitų, pasa
kė „pamokslą” ir paleido. 
Vienas kitas dar turėjo už
dirbtų nuosavų iš namų at
siųstų pinigų, tai paprašė 
juos grąžinti, tačiau tokiems 
buvo pareikšta:

— Jei nori gyventi, tai pi
nigų nereikalauk.

Čia visiems kitiems teko 
atsisveikinti su savo tautie
čiu Jonu Žemaičiu, nes, kaip 
pasmerktas kalėti ligi gyvos 
galvos, paleistas nebuvo. Iš 
viso čia buvo paleisti 38 lie
tuviai, kurie buvo pasmerkti 
kalėti nedaugiau, kaip 15 
metų.
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S. Sužiedėlis

Iš Vytauto Didi. Gyvenimo
(Tęsinys)

Vytautas atgauna savo 
tėviškę

Vytautui susitaikius su 
Jogaila, buvo praėję jau tre
ji metai. Per tą trumpą lai
ką tėvynėje įvyko svarbios 
permainos: Lietuva buvo su
jungta su Lenkija ir pa
krikštyti Aukštaičiai. Krik
štas Lietuvai buvo labai rei
kalingas ir seniai lauktas, 
bet sąjunga su Lenkija nelė
mė jai nieko gero. Jogaila, 
kaip Lenkų karalius, pakrik- 
štydinęs Aukštaičius, sku
biai išvyko į Krokuvą ir ten 
apsigyveno. Iš čia jis norėjo 
valdyti ir gimtąjį kraštą, 
bet greitai pamatė, kad Len
kijoje gyvendamas didelės 
ir galingos Lietuvos pats ri
kiuoti negalės. O lietuviai 
jau pyko, kad didysis jų 
kunigaikštis išvyko iš savo 
namų ir labiau rūpinasi sve
timais. Tada Jogaila nu
sprendė paskirti Lietuvai 
savo vietininką, Trakuose 
gyvenantį brolį Skirgailą. 
Visiems buvo paliepta gerb
ti jį labiau už kitus brolius 
ir mielai jo klausyti. Tai 
reiškė, jog Skirgailai sutei
kiamos didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio prievolės ir tei
sės.
Vytautas pasijuto esąs 

skaudžiai įžeistas. Iki šiol 
jis dar tikėjosi, kad Jogaila 
grąžinsiąs jam Trakus, kaip 
buvo pirma susitarę. Tačiau 
aukštai iškilęs jo pusbrolis 
ir šį kartą duotojo žodžio 

. netesėjo. Skirdamas Lietu
vai savo vietininku Skirgai
lą, jis visiškai atidavė jam 

. Trakus, kuriuos tasai pada
rė savo sostine. Vytautui už 
tai pridėjo kai kurių žemių 
Rusuose, bet nedavė jokio 
rašto, kad tos žemės jam 
tikrai priklauso. „Aš dova
nojau jas Vytautui tik lai
kinai, — sakė kitiems Jogai
la, — ir jei tik panorėsiu, 
galėsiu jas atimti”. Aišku, 
kad tokia dovana Vytautui 
nebuvo maloni. Jis reikala
vo, kad Jogaila tesėtų savo 
pažadą.

Geri Vytauto ir Jogailos 
santykiai nuo šiol visiškai 
pairo. Jogaila gyveno su juo 
geruoju, kol išvyko į Len
kus. Dabar jam atrodė, kad 
Vytauto pagelba jau nebe
reikalinga. Jis net bijojo, 
kad įsigalėjęs Vytautas ne
sumanytų jam atkeršyti už 
savo tėvo mirtį. Jogaila sekė

kiekvieną jo žingsnį, varžė 
jo laisvę. Pats Vytautas dėl 
to paskum skundėsi savo 
pusbroliu:

„Jis be mano žinios imda
vo mano bajorus, kankinda
vo juos vandeniu, apkausty
davo grandinėmis, sodindavo 
į kalėjimus. Kunigaikštis 
Skirgaila visai nekaltai ap
šmeižė mane Jogailai. Be to, 
jis tarės atimti man gyvy
bę, nes žinojo, kad aš, kol 
esu gyvas, visada smelk- 
siuos į savo tėviškę, kurią 
Jogaila buvo jam davęs. 
Kartą Skirgailos tarnas, at
vykęs pas mane, jo vardu 
tarė: — Saugokis manęs, o 
aš — tavęs! — Nuo to laiko 
netekau laisvės ir nebegalė
jau siųsti pasiuntinių, kur 
aš norėjau, ir laiškų į Prū
sų ar Rusų kraštus. Buvau 
kaip belaisvis ar jų bau
džiauninkas. Neturėjau jo
kios laisvės veikti kaip tin
kamas... Be to, mano brolis 
Tautvyla ir mano žmonos 
broliai liko be žemės ir be 
tėviškės. Taip pat mano gi
minaitis Jonas Algimantas 
nustojo savo tėviškės, nors 
Jogaila spaudė jo ranką, ža
dėdamas iš jo tėviškės nie
kada neatimti...”

Kova prieš Skirgailą
Tas pats galėjo atsitikti ir 

pačiam Vytautui. Vieną gra
žią dieną jis galėjo netekti 
visų savo žemių ir dar, ko 
gero, patekti į kalėjimą. 
Vengdamas tokio galo, jis 
turėjo arba nusilenkti Jo
gailai ir gyventi iš jo malo
nės, arba vėl pradėti su juo 
kovą. Vytautas pasirinko šį 
antrą kelią. Jis žinojo, kad 
ne visi bajorai rėmė Jogailą 
ir Skirgailą. Vieni iš jų py
ko, kad Lietuvos miestuose 
ir pilyse buvo laikoma len
kų kariuomenė, o kiti nepa
kentė Skirgailos žiaurumo. 
Vytautas ėmė kurstyti juos 
prieš Jogailą. Vieną kartą 
nemažas jo šalininkų būrelis 
nusprendė padėti Vytautui 
užimti Vilnių ir įsėsti į di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
sostą.

Šiam drąsiam žygiui buvo 
parinktas toks laikas, kai 
Skirgailos nebuvo namie. Jis 
buvo išvykęs į Rusus, o Lie
tuvoje, Naugarduke, buvo 
palikęs tik jo brolis Karibu
tas. Vytautas sumanęs Vil
niaus pilyje surengti kažko
kias iškilmes ar giminaitės 
vestuves. Gavus leidimą, į

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
(Tęšinys)

Valandėlė tylos... Niūnia
vimas nutrūko... Kanklis vi
su kūnu suvirpėjo, ir džiaug
smo apsemptas pašaukė:

— Klevute mano!
Bet kūdikis rūpestingai į- 

vyniotas miegojo. Nepažįs
tamoji „plėšikė” ištiesė tė
vui glėbį.

— Pone, tai jūsų... — ji 
puolė ant kelių prieš Kank- 
lį, kuriam tiek daug nusi
kalto.

— Atleiskite... — jos bal- 
sas virpėjo sutemose. — Do
vanokite, pone, jums be ga
lo daug nusikaltau. Bet tai 
mano, našlaitės, takas, ku
riuo nenoriu eiti, bet einu. 
Keli metai, kai mirė mano 
tėvelis... Matušės rankų vi
sai nežinojau. Alkio ir skur
do mano kelias kupinas var
gais neravėtas. Pamotės šal
ti žodeliai baisūs, nesavi... 
Kelios dienos, kaip išstumta 
į gatvę, nerandu vietos. Iš
varė mane iš namų, kad pel
nyčiau duoną, kaip daugu
ma prastos doros mergaičių. 
M m perdaug baisu! šlykš
tu... O ji vistik nesiliauja 
re’‘ratavusi pinigų! Jei jų 
nCĮarnešu — pragaras! Ir

dėl to net mažąjį brolį gra
sino išmesti į gatvę...

— Pone, nebauskite ma
nęs, kad šį negarbingą būdą 
sugalvojau, stovėdama ant 
paskutinės bedugnės kranto! 
Gelbėk mane, pone! Būk ma
no globėju ar tėvu! Man 
vistiek! Tik dar perbaisu 
mirti! Nors jau kelios die
nos, kai vilioja ežero žiotys, 
bet kažkas many bunda, su
taiko, subara, sudraudžia...

Kanklis kiek tylėjęs tarė:
— Eikš, su manim, į ma

no namus.
Jo širdy užsikirto kažkas 

sunkaus ir gniaužiančio, ne
aiškaus ir abejingo: „Argi 
pasauly dar tiek nuodo?! 
Tiek nežmoniškumo?! Tiek 
tamsos?! Argi žmonija ne
rastų kitų šaltinių siūlyti 
duonos kąsniui?! Kam pa
stūmėti jauną sielą slidžiu 
vieškeliu, iš kurio sugrįžti 
nebeįmanoma! ?

Jonas grįžta link Šilujų 
su savo glėbeliu. Mažutė 
miega jo rankose. Šilu j ai iš 
tolo Kankliui dvelkia nauju 
grįžusiu džiaugsmu. Tik kaž
kodėl siela nerimsta dėl kei
stos viešnios įžengimo į jo 
namus?...

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Entuziazmas — geriau
sias ginklas gyvenimo aud
rose.

Visų širdys vieno geidžia, 
bet protas ne visiems vieno
dai pataria.

— Vincas Krėvė.

Žmogaus vertė pareina ne 
nuo to, ką jis turi, bet kuo 
jis pats yra.

Didžiausia žmogaus laimė 
yra turėjimas aiškaus palin
kimo tokiam amatui, kurs 
gali padaryti žmogaus gyve
nimą darbingą ir patenki
nantį; čia nesvarbu, ar to 
amato dalykas bus pintinės 
ar kanalai, statulos ar dai
nos. — Emerson.

Ir paprasti žmonės, kad 
ir nieko neparašę, nenutapę 
ir neišgalvoję neapleidžia 
pasaulio nepalikę žymės. 
Kaip kad nuo įmesto į van
denį akmens kyla bangos ir 
vis plaukia ir plaukia tolyn, 
kol priplauks vandens kraš
tą, taip ir nuo kiekvieno, 
kad ir menkiausio žmogelio, 
Dievo įmesto į gyvenimą, 
plaukia dvasios bangos to
lyn. Žmogus jau seniai nu
grimzdo į amžinybę, kaip 
akmuo į dugną, o jo suju
dintos bangelės vis dar tebe- 
plaukia ir plauks ligi pasau
lio pabaigos.

— Marija Pečkauskaitė.

Vilnių ėmė rinktis Vytauto 
šalininkai, kurių vežimuose 
buvo paslėpti ginkluoti vy
rai. Apie tai sužinojo Vytau
to svainis, Sudimantas, ir 
pranešė Kaributui, šis tuo
jau sučiupo sąmokslininkus 
ir sustiprino Vilniaus įgulą. 
Taip Vytautui ir nepavyko 
paimti Vilnius. Reikėjo ir 
vėl, kaip prieš septynerius 
metus, bėgti iš Lietuvos ir 
svetur ieškoti prieglaudos.

Šį kartą eiklųjį savo žirgą 
Vytautas galėjo pakreipti į 
Maskvą. Tenai gyveno didy
sis rusų kunigaikštis. Jo sū
nui, Vosyliui, Vytautas buvo 
pažadėjęs savo dukrelę Sofi
ją. Busimieji jo giminės bū
tų mielai jį priėmę. Tačiau 
keliauti į jų šalį buvo toli ir 
pavojinga: būtų tekę joti 
per Jogailos brolių žemes. 
Be to, Maskvos kunigaikš
čiai nedaug būtų galėję jam 
padėti, nes patys tada buvo 
silpni.

(Bus daugiau)

— Gaila man tavęs, — jis 
pareiškia įsivesdamas ne
lauktą viešnią į virtuvę. Čia 
jai Kanklio ranka nurodo 
mažo kambarėlio duris. Naš
laitė, slinkdama pro duris, 
užkliudė akimis šviežios pra- 
riektos duonos kepalą, ir su 
alkanu žvilgsniu užsispaudė 
kambarėlio duris.

Kanklis pastebėjo. Jis ma
tė, kaip ji nuo ežero per pie
vas vos vilko savo liesą kū
ną, kaip gatvėj sukrito šalę 
akmenų krūvos, kaip elek
tros šviesoj jos veidas pri
minė iš kapų grįžusį lavoną, 
kaip išbalusiam, papurusiam 
veide žibėjo dvi didelės aša
rotos akys, o išmėlusios lū
pos vis kartojo:

— Ar nebausite manęs?.,.
Visą naktį Kanklis nemi

go. Džiaugsmas su sielvartu 
pynėsi. Jis ilgai rymojo prie 
Kleopatros lopšelio ir jautė, 
kad yra'jo namuose alkanas 
žmogus! Ir čia pat, tik už 
sienos, ir kodėl jis negalėjo 
pasiūlyti bent šilto vandens 
puodelį?! Jį graužė sąžinė, 
kankino. Jis pasiryžo kuo 
nors padėti išstumtai našlai
tei, juk ji maldavo jo glo
bos. O, rasi, ir Kleopatra ga
li kada nors prašyti kitu pa
galbos?... O ypatingai, jeigu 
jis parvestų sau žmoną, kas 
žino?! „Ne, niekados!” Jam

Pasveikinkim Vilniečius
Vilniečių ir sostinės išva

davimas buvo mūsų ir sva
jonių ir pastangų tikslas per 
19 metų. Jų išvadavimas bu
vo lietuvių tautos garbės ir 
Lietuvos gyvybės uždavinys. 
Daug tam energijos pašvęs
ta, daug neramių dienų per
gyventa.

Dabar, kai jau ir Vilnius 
ir didelė dalis Vilnijos su
grįžo prie Lietuvos, pasvei
kinkim vilniečius ištiesto
mis, bet ir netuščiomis ran
komis. Juk gerai žinoma, ką 
vilniečiai pergyveno, tad ir 
neužmirškime, kad jiems 
trūksta visko: drabužių, 
mediciniškos pagalbos, net 
maisto. Palengvinkim bent 
dalį jų vargų. Tegul jų ir 
mūsų džiaugsmas bus visuo
tinas: rengdami Vilniaus at
vadavimo iškilmes, savo do
vanomis nušluostykime jų 
vargų ašaras, — savo bro
lišku nuoširdumu leiskime 
jiems pajusti laimingesnės 
ateities tikrovę.

Vilniaus sugrįžimo faktas,

Vilniaus istorinių paminklų 
paslaptingoji kalba, Aušros 
Vartai, Basanavičiaus ka
pas, ateinančių Kalėdų šven
tadieniškoje nuotaikoje te- 
neaplenkia nei vienos lietu
viškos šeimynos, teneaplen- 
kia nei vienos kolonijos. 
Pradėję nuo spalių 10 d. rū
pesčiais pintą džiaugsmo 
simfoniją, tęskime ją toliau, 
minėdami Vilpiaus sugrįži
mą ne pasigirti, bet pagelbos 
reikalingiems vilniečiams 
pagelbėti.

P. Žadeikis, 
Lietuvos Atstovas.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS PASVEIKINIMAS 

VILNIEČIAMS

Ministeris p. Žadeikis — 
$30.00, Marė Žadėikienė — 
$20.00, Mirga-Zita Žadeikai- 
tė (7 metų) — $1.00, Albina 
Adžgauskaitė — $10.00, Elz
bieta Mazauskaitė — $2.00, 
James Hawkins (negras) — 
$1.00. Viso — $64.00.

Tautiečiai, Bent Po Doleri Aukokime Vilniui!
Paskutinėmis dienomis at

ėję iš Lietuvos laikraščiai 
vaizdžiai nurodo, kaip dide
lis yra reikalas skubiai eiti 
i pagalbą atgautam Vilniaus 
kraštui, kurį okupantai su
vargino, nualino. Pagalbos 
reikalingųjų žmonių yra de
šimtimis tūkstančių. Be to, 
reikia atstatyti suardytas, 
sugriautas įvairias kultūri
nes įstaigas.

Lietuvos vyriausybė ir vi
suomenė daro viską, kad su
teiktų greitąją pagalbą. Ir 
jau suteikė. Lietuvos kariuo
menė ne tuščiomis rankomis 
įmaršavo į Vilnių. Ji atsive
žė su savimi duonos, vaistų, 
drabužių. Bet šelpimo dar
bas turės eiti per visą žiemą. 
Nualinto krašto atstatymas 
truks daug metų. Ir šelpimo 
ir atstatymo darbą turės 
dirbti visa tauta. Nėra išim
ties nė mums, šio krašto lie
tuviams. Pagalbos ranką iš
tiesti reikalauja ir tautiškoji 
ir krikščioniškoji pareiga.

Lig šiol tik maža mūsų 
dalis tą šventą pareigą atli
ko. Netoli milijono Amerikos 
lietuvių atgautam Vilniui nė 
penkių tūkstančių dolerių 
dar nesudėjo. Tiesiog skan
dalas! Kur mūsų tautinis 
jausmas? Kur patriotizmas? 
Kur tautos ir artimo meilė?

i Laikas, broliai, subrusti! 
Gyvename, tiesa, sunkiose 
dienose. Bet nėra taip jau 
blogai, kad negalėtume po 
doleriuką ar kad ir po de
šimtuką paskirti Vilniaus 
biednuomenei sušelpti.

„Amerika” gražų sumany
mą paskelbė: Amerikos lie
tuviai tuoj sudeda po vieną 
dolerį ir pasiunčia vilnie
čiams Kalėdų dovanėlę. Rei
kia manyti, kad tą praktišką 
sumanymą patriotingieji lie
tuviai parems ir pradžiugins 
suvargusius Vilniaus krašto 
gyventojus.

Federacijos skyriai tesu
daro kolonijose komitetus, 
kurie pereitų per namus ir 
kitokias priemones panaudo
tų, kad ko daugiausia su
rinktų aukų, kad sudarytų 
didesnę Kalėdų dovaną Vil
niaus kraštui. Tą darbą rei
kia pradėti tuoj, nebegaišuo- 
jant.

Pastaromis dienomis au
kų Vilniaus kraštui per Fe
deracijos centrą prisiųsta iš 
šių kolonijų: So. Boston, 
Mass., nuo Maldos Apašta
lystės draugijos $30.00; Con
necticut Moterų Sąjungos 
apskritis iš savo iždo $10.00; 
Federacijos apskritis Chica- 
goje $20.15; St. Usalis iš 
Sioux City $5.00; P. ir M.

NAUJI LIETUVOS
SANTYKIAI SU SSSR

(Mūsų korespondento iš Kauno)
Vokietijos susitarimas su 

Sovietų Rusija Pabaltijo 
kraštus, jų tarpe ir Lietuvą, 
pastatė į visai naują politi
nę ir strateginę padėtį. De- 
rėdamosi paramos prieš an
glus ir prancūzus, Vokietija 
Pabaltijį perleido Sov. Rusi
jos įtakai. Mažosioms Balti
jos valstybėms neliko kitos 
išeities, kaip tik prisiderinti 
prie SSSR reikalavimų, sten
giantis, kad tie politiniai, 
ekonominiai ir militariniai 
didžiojo milžino reikalavimai 
kiek galima mažiau paliestų 
jų vidaus padėtį ir santvar
ką.

Lietuva savo derybose su 
SSSR labai stengėsi rusus į- 
tikinti, kad mūsų kariuome
nė stropiai saugoja Lietuvos 
sienas ir kad iš Lietuvos pu
sės Rusijos saugumui joks 
pavojus negresia. Vis dėlto

Mikolajūnai iš Philadelphia, 
Pa. $3.00.

Moterų Sąjungos Connect
icut apskr. sekr, M. Jokūbai- 
tė, prisiųsdama apskrities 
auką, laiške rašo:

„Kadangi atgavus mūsų 
senąją istorinę sostinę Vil
nių, visų Amerikos lietuvių 
širdyse viešpatauja didelis 
džiaugsmas, taigi turiu pa
reikšti, kad prie to džiaugs
mo prisidėjo ir Moterų Są
jungos Conn, apskrities at
stovės, suvažiavusios į savo 
metinį suvažiavimą.

„Apsvarsčiusios organiza
cijos reikalus, nutarė paau
koti Vilniaus krašto gyven
tojų šelpimui $10.00, kuriuos 
čia ir siunčiu.

„Sveikinu Tamstą ir visą 
Federacijos valdybą, linkė
dama geriausių sėkmių dirb
ti katalikybės ir tautos nau
dai”.

Daugiau tokių laiškučių ir 
tokių organizacijų, kurios 
neužmiršta savo tautines 
pareigas atlikti!

Visų organizacijų ir drau
gijų valdybos yra prašomos 
priminti savo nariams, kad 
didesne ar mažesne auka 
prisidėtų (kas gali doleriu) 
prie suteikimo džiaugsmo 
vilniečiams Kalėdų šventėje.

Siųsdami aukas per Fede
raciją, čekius rašykite iždi
ninko kun. Fr. Juro vardu, o 
siųskite sekretoriui — 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, 
Hl.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

SSSR, nesitenkindama pre
kybine ir militarine sutarti
mi, iš Lietuvos, kaip iš Esti
jos ir Latvijos, išreikalavo 
leisti raudonajai armijai tu
rėti mūsų krašte bazes arba 
stovyklas. Kiek tos kariuo
menės bus atsiųsta, tuo tar
pu tikrai dar nežinia, bet 
manoma apie 20,000. Šis fak
tas duoda pagrindo jei ne
nusiminti, tai bent susirū
pinti. Susirūpinti todėl, kad 
nuo šiol Lietuvos , valstybės 
likimas bus surištas su So
vietų Rusijos likimu...

Mūsų derybos su SSSR 
mums naudingesnės buvo 
tuo, kad mes ne tik turėjo
me duoti, bet ir gavome. 
Gaudami Vilnių ir dalį jo 
krašto, tiesa, mes atsiėmėme 
tai, kas švenčiausiai mums 
priklauso, bet kadangi kariš
kai tą kraštą buvo užėmusi 
SSSR, tai jinai galėjo mums 
jo ir negrąžinti. Galėjo ne
grąžinti, o tačiau grąžino, 
tuo parodydama Lietuvos 
atžvilgiu savo gerą valią. 
Tiktai Švenčionių ir Lydos 
lietuviškiausių apylinkių ne
grąžinimas sukėlė didelį 
kartumą ir įvairiausius spė
liojimus. Vilnius ir jo kraš- 
ta's paskutiniais taikais bu
vo svetimų kariuomenių la
bai nualintas ir visokiomis 
svetimomis idėjomis už
tvenktas. Kaip Lietuvai pa
vyks išsikapstyti iš ekono
minių ir kitokių sunkumų, 
parodys tik ateitis. Daug 
kas priklausys nuo to, ar 
valstybės viduje pavyks so
cialiniai ir politiniai persi
tvarkymai. /

LIETUVA — DIDŽIAUSIA 
BALTIJOS VALSTYBĖ

Kaunas. — „Lietuva, di
džiausia Baltijos valstybė” 
— tokia antrašte didysis 
belgų laikraštis „Soir” įsi
dėjo straipsnį apie Lietuvą, 
pailiustruodamas Lietuvos 
užs. reik, ministerio Urbšio 
paveikslu, ir aprašo Lietu
vos pastangas atsiimti savo 
senąją sostinę, pabrėždamas 
lietuvių kantrumą ir politi
kos nuosaikumą, siekiant 
savo teisių.

Pastebėtina, kad Vilnių 
atgavus ne tik Europos 
spauda vėl labai plačiai ra
šo apie Lietuvą, visur pripa
žįstant jai teisę ir reiškiant 
džiaugsmo Lietuvai laimė
jus teisingą bylą, bet ir už
sienių firmos pradeda gyvai 
interesuotis galimybėmis pa
didinti Lietuvoje pirkimus.

siūlosi mintis: bene šilujiškė 
galėjo būti tąja žiauriąja 
pamote?

Laikrodis iškalė tris. Ry
tai rausvomis prošvaistėmis 
apsiskliejo, paukščiai sukilo, 
čiulba, smuikuoja, gyvas vi
sas liepynas. Jonui akys ne
limpa. Jis užsimetė kimoną 
ir nuėjo į virtuvę. Kaip jis 
nustebo, kada rado mergaitę 
jau triūsiančią virtuvės ruo
šą. Išsigandusiomis akimis 
sutiko Kanklį ir nusilenkė:

— Gerą rytą, pone.
Kanklį nupurtė kažkas 

šiurpaus, jis pirštais prašū
kavo plaukų vinges, ir pa
klausė:

— Koks tavo vardas?
— Marytė Klevinskaitė.
Kanklis įsmeigė akis į Ma

rytės veidą, ir jo mintys tar
domai klausė: „Klevinskai
tė!? Kodėl ne Agnietė?! 
Tuk šilujiškė Klevinskaitė 
buvo manoji, kurią išplėšė 
likimas, uždengė kapai... Ne. 
Čia kita šilujiškė, dvidešim
to amžiaus, naujoviškesnių 
dienu. Tik kodėl ji taip išse
kus? Juk tokio gyvo skeleto 
jam dar neteko matyti! O 
vistik ir čia garsiųjų Šilujų 
busimoji pažiba! Ji tokia 
graži ir nekalta. Ir kam ken
tėjimas iš žmogaus taip ty
čiojasi?! Graži Kankliui ši 
šilujiškė, bet ir pasigailėji

mo vertas kūdikis. Jos mėly
nos akys giliai įdubusios, 
žandikauliai į priekį išnirę, 
veidas išbalęs, išgeltęs, lūpos 
pusiau praviros maldauja:

— Pone, nebauskite pa- 
kly dėlės. >

Kanklis bausmei nei nesi
ruošia. Jis bet ką bejėgis 
bausti. Ypatingai šį sutvėri
mą!

— Užmiršk, vaike, kas bu
vo, — jis šaltai pareiškė. — 
Nuo šios dienos gali gyventi 
mano namuose. Tik venk ta
kų, nuo kurių pabėgai. Be 
mano žinios neapleisk mano 
namų. Jei norėsi išeiti, pa
likti mano butą, tad man 
pasakyk. Aš žinau, kad jūs, 
šilujiškiai, gana kilnių sielų 
žmonės! Ir kas buvo toji, 
kuri driso tave išstumti?

— Tai lenkomanė. Mūsų 
papročiu ji nebrangina. Mūs 
dorą ji žemina. Mane išvarė 
i purviną kelią, kad prieš 
savo tautą galėtų pasijuokti 
iš menkos Lietuvos mergai
tės! Bet, ačiū Dievui, šilujai 
dar šiuo purvu nepagarsėjo! 
Ir aš nesiruošiu nupuolimo 
žvpdui. Geriau mirti, badau
ti. kentėti, užmirštai būti, iš
mestai iš namų, bet ne dva
siniai taip žemai pulti! At
leisite, pone, aš tik gudrumu 
veržiausi į tamstos pastogę.

— Na, jūs šilujiškės vis su

gudrumais. — Kankliui per
bėgo mintis apie kilniąją 
Agnietę, apie jos gražų jau
nuolės taką, bet ji ne viena 
gudria mintimi pasinaudojo, 
išsisukant iš piktų žmonių 
ruošiamų pinklių.

— Būk rami, vaike, — 
Kanklis ištiesė jai ranką. — 
Čia jau kiek buvo perdrąsus 
tavo žingsnis. Bet negi su
grąžinsi?!

Klevinskaitė nustebo. Vė
liau jos ilgi rankų kautai su
vožė delnus, ir su ašara nu
silenkė žmogui, kurs dovano
jo už gana negarbingą žygį, 
už jo dvasinį sunkų sukrėti
mą.

Marytė čia apsigyveno, 
kaip pas tikrą tėvą. Ji gavo 
tinkamą drabužį, gerą mais
tą, tik kažkodėl ji nei kiek 
sveikatoj nesitaisė. Buvo 
vienodai išbalus, išgeltus, 
tyli ir susirūpinus. Kanklis 
girdėdavo dažnai ją nakti
mis verkiant, blaškantis, ne- 
rimstant. N Jis tada pradėjo 
sekti Klevinskaitės žings
nius.

Nustebimas! Juk ji neal- 
kana! Ir kamgi rūpestingai 
seka kiekvieną plutą, liku
sią nuo stalo?! Slepia į mai
šelį ir vakarais kur tai ding
sta. Grįžta apsiverkus, nera
mi, po to ištisos nemigos, 
ašaros ir nerimas.

— Kas yra? — jis galvo
davo. Negi Klevinskaitė turi 
gilią naują paslaptį? Negi 
šilujiškės moka taip kentėti 
vienos?! Kodėl nepasidalinti 
su savo globėju, kodėl nepa- 
siguosti?... Jis jai padėtų. 
Bent pasiryžęs padėti, jei tai 
doras takas ir Klevinskaitės 
ašaros neklastingos?! Ji ty
li. Tyli ir Kanklis. Negi prie
varta veržtis į kito pasaulė
lį? Gal Klevinskaitės kelias 
iš tiesų grimsta į bedugnę 
neaiškiais dvasiniais rūdy
nais? ‘

Ir baisu Kankliui dėl Kle
opatros, kuri dažnai Mary
tės rankose. Jo mintyse tie
siasi įvairiausi vaizdai, jis 
rūpinasi, koks bus Kleopat
ros gyvenimas?!

Jis ją mato, kaip filmos 
kaspine vainikuotą, linksmu
tę, džiūgaujančią, drąsią. 
Štai ji lenkia tik alyvų šakas, 
ji seka tyrą motinos kelią... 
Ir vėl, ištisos gaujos patam- 
sinių šmėklų tiesia jai dilgė
lių ir kiečių stagarus. Trau
kia į purvo dumblynus, ir 
ugnių liežuviais naikina jos 
garbę.

Ne! Jis neleis! Kanklis 
neleis! Tai nebūtų šilujiškis! 
Jis tėviškais pečiais atrems 
visas audras, slenkančias į 
Kleopatros pasaulį.

(Bus daugiau)



PATERSON, N. J.

AMERIKA Gruodžio I d., 1939 m.

CHICAGO, ILL. WATERBURY, CONN.

Dr. Poškos pagerbtuvės
Gruodžio 2 d. Sherry vieš

butyje įvyksta dr. Jonui 
Poškai pagerbti banketas, 
kurio metu x konsulas P. 
Daužvardis įteiks dr. Poškai 
Lietuvos Prezidento paskir
tą Gedimino ordiną.

Dr. Poška gimė 1889 m. 
balandžio 4 d. Pašušvio par., 
Kėdainių apskr. Į Ameriką 
atvyko 1909 m. ir apsigyve
no Chicago j e. Dirbo įvairio
se vietose ir mokėsi. Veikliai 
dalyvavo vyčių, moksleivių 
ir kitose katalikų organiza
cijose, rašė į katalikų spau
dą. 1917 m. sėkmingai baigė 
Holy Name Cathedral kole
giją ir įstojo į Lojolos uni
versiteto medicinos skyrių. 
1918 m. stojo savanoriu į 
kariuomenę, kur sunkiai sir
go, bet išbuvo tarnyboje iki 
karo baigos. 1923 m. baigė 
Chicagos Medical School, įsi
gydamas medicinos daktaro 
laipsnį.

Pradėjęs gydytojo darbą, 
dr. Poška nepasišalino iš vi
suomenės veiklos. Jis dirbo 
vyčiams, Susivienijimui, lab
darių sąjungai, šv. Kryžiaus 
ligoninei, demokratams, Chi
cagos pas. parodos lietuvių 
dienai, Dariaus Girėno skri
dimui, sportininkų ekskursi
jai į Lietuvą ir 1.1. Priklauso 
ir Kolumbo Vyčiams.

Pernai Chicagoje paminė
ta dr. Poškos visuomeninės 
darbuotės 25 metų sukaktis; 
bankete tada dalyvavo įvai
riausių pažiūrų žmonės. Ti
kimasi, kad ir gruodžio 2 d. 
bus daug dalyvių.

1927 m. spalių 12 d. dr. 
Poška susituokė su Albina 
Alaburdaite, taipgi darbščia 
veikėja, spaudos bendradar
be. Gyvena Marquette par
ke, savo name; augina sūnų 
Jonuką, kurs lanko vietinę 
parap. mokyklą. Dr. Poškos 
kabinetas yra Lietuvių Au
ditorijoje, Bridgeporte.

Nuoširdžiai esu dėkingas 
visiems asmenims, kurie lap
kričio 14 d. atsilankė į artis
tės Onos Katkauskaitės pa
gerbimo vakarėlį, kurs man 
buvo gražaus sapno išsipil
dymas. Malonu man prisi
minti tas laikas, kai teko su 
ja drauge dalyvauti Hartfor
do lietuvių par. chore. Pa
žįstu ją daugel metų ir 
džiaugiuos, kad jos pasiekti 
laimėjimai nepakeitė jos 
malonaus būdo. Ji ta pati 
nuoširdi lietuvaitė, ištikima 
savo tautai ir tikybai. Ačiū 
p. Katkauskaitei už praleis
tą valandėlę drauge ir vi
siems atsilankiusiems. Nuo
širdžiai esu dėkingas komi
tetui, kurs pagelbėjo mano 
žmonai ir man suruošti vai
šes p. Katkauskaitei; komi
tete dirbo ponios Laskey, 
Digimienė, Snyder ir Brons- 
key. Dr. M. J. Colney.

BALTIMORE, MD.

1940
Naujausi ir gražiausi Dariaus 

ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituaniea ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė dova
na pasiuntimui Lietuvon. Kaina 
25c už vieną. Užsakant pažymė- 
kit kokiais norit mėnesiais, lietu
viškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY 

332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

— Mirė M. Akelaitis; 
goninėj turėjo kelias opera
cijas.

— Lazauskienė, nusilpnė- 
jus sveikatoj, nupuolė laip
tais, susimušė galvą, nusto
jo kalbos, liko suparaližuo- 
ta. Gydytojai sako, kad bet 
kurią valandą gali mirti. Y- 
ra daugiau lietuvių, sunkiai 
sergančių.

— Stud. Leonardas Bude
lis, lankęs Marianapolio ko
legiją, yra ligoninėje; tiki
masi, greit pasveiks.

— Lapkričio 23 d. Balti
morės arkivyskupas minėjo 
vyskupavimo sidabrinį jubi
liejų. Seminarijos choras 
puikiai prie elektrinių var
gonų mišias giedojo. Pamal
dose dalyvavo per 10,000 as
menų. Dienraščiai visą dieną 
smulkmeniškai aprašė apie 
vyskupą.

— Gruodžio 3 d. bažnyčio
se bus rinkliava Katalikų 
Universitetui Washingtone.

— Lapkr. 26 d. buvo pas
kutinis banketas prieš ad
ventą; rengė sodalietės pa
rapijos naudai. Dabar visos 
draugijos turėtų paskirti 
vieną dieną paskaitoms apie 
Vilnių, Panelę Švč. Aušros 
Vartuose; ta diena būtų gai
lestingumo diena aukoms 
Vilniaus krašto pagalbai; 
visa tauta šiam reikalui pri
sideda, tad baltimoriečiai lai 
nelieka užpakalyj.

— Girdėt, kad po Naujų 
Metų rengiamasi paminėti 
kun. A. Dubinsko 10 metų 
kunigavimo sukaktį; tai as
muo, kurs savo linksmu vei
du ramindavo mūsų paniūri
mą. J. K.

li-

Kleb. kun. J. Kinta suren
gė parapijos chorui netikėtą 
puotą, kuri drauge buvo 
varg. A. Bertulio išleistuvės 
ir naujo varg., muz. B. Vo
verio, priėmimas. Buvusiam 
varg. įteikta dovanėlė.

Patersoniečiai labai pa
tenkinti muz. Voveriu, kurs 
neseniai grįžo iš Lietuvos. 
Voveris yra amerikietis lie
tuvis, baigęs jMarianapolio 
kol. vidurinę mokyklą, po to 
lankęs muzikos mokyklą 
Bostone. Jo didelius muziki
nius gabumus pastebėjo bro
lis Banys, M.I.C. ir patarė 
siekti muzikos mokslo aukš
tumos. 4 metus Voveris lan
kė Kauno konservatoriją, 
kuriai užbaigti truko tik 1 
metų, bet kilęs karas priver
tė Voverį grįžti į Ameriką.

Bronius Voveris pasiryžęs 
ir toliau tęsti mokymąsi 
New Yorke; mes jam linki
me gražiausio pasisekimo. 
Jau ir taip jis pasižymėjęs 
muzikas. Garbė Patersonui 
turėti tokią pajėgą. Esame 
labai dėkingi klebonui, kad 
jis stengiasi laikyti gabų 
muziką mūsų parapijoje.

Vestuves
Padėkos dieną Moterystės 

sakramentą priėmė Jersey 
City par. varg. Vincas Jus
tas su mūsų geriausia cho
riste Maryte Obolevičiūte. 
Šliubą teikė kun. Kinta, o 
asistavo kun. Kemežis ir 
kun. J. šernas. Iškilmėse da
lyvavo visi New Jersey ir 
Brooklyno vargonininkai; 
per šliubą giedojo par. cho
ras ir vargonininkai. Vestu
vių pokylis buvo par. salėje. 
Geriausio pasisekimo jauna
vedžiams. Kor.

ROCHESTER, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693
PHILADELPHIA, PA.

B. d. SHAWmiS 
(Ašakūnas) 

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N, J.

. •

Tel.: MAriret 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauiku — Savininkas
Gamintoju Geriausios ROlles 

NeavalflnanCių Gėrimų
Pamėflnklt mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Iš New Britain
CBBMO „CONNECTICUT BEST”' * „ V V . > — ■ —. — — — — — ——  
Pristato pareikalavus: sallūnama, 

' > krautuvėms, vestuvėms Ir t.t. 
/ Reikalaukite visur to vardo

Sod&s ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Aukojo Lietuvos pavilijonui
Gen. konsulas, Jonas Bud

rys, buvo kreipęsis laišku į 
K. Dryžą, prašydamas pa
rinkti aukų Lietuvos Pavili
jonui pasaulinėje parodoje 
ilgėliau palaikyti.

Tam reikalui per rinkėją 
aukojo: K. Dryža, J. čečkau- 
skas, P. Gelžinis, J. čekaitis, 
Pr. Paškūnas ir Lietuvių 
Jaunuolių Klubas (1351 So. 
2nd St.) — po 2 dol.; po 1 
dolerį — St. Barauskas, Pr. 
Pūkas, Kost. Skupeika, grab. 
Ant. Užumeckis, Al. Marti
naitis, M. Uždavinis, St. 
minskas, Ad. Stankus, 
Matulionis, J. Sungaila, 
Buitkienė, S. Monkus, 
Gauba, M. Milienė ir 
Kriščiūnas'. Surinkta 27 
leriai, kurie konsulatui
siųsti spalių 6 d. Gauta iš 
Konsulato liudijimas, kad 
visos aukos priimtos.

K. Dryža.

Vietos Kat. Federacijos 
skyrius rengia didžiulį masi
nį susirinkimą 1940 m. va
sario 11 d.; atvyks kalbėti 
prof. dr. K. Pakštas. Jame 
teks ryžtingai pareikšti Vo
kietijos ir So v. Rusijos vy
riausybėms, kad lietuviai 
nenurims atgavę tik dalį 
Lietuvai priklausančio Vil
niaus krašto. Bet per ilgai 
laukti vasario mėnesio, nie
ko neveikiant vilniečių gero
vei, kai šelpimo darbas ug
ningu greitumu reikalingas. 
Kitoms lietuvių kolonijoms 
gali atrodyti, kad Rocheste
rio lietuvių visuomenėje gęs
ta tėvynės meilės jausmas, 
kad atslūgsta susipratimas 
atlikti tautinę pareigą, todėl 
federacijos skyriaus valdyba 
mano, kad prieš svarbiau
sias prakalbas galima gauti 
daug naujų narių Federaci
jai; metinis mokestis tik 1 
dol., tad stokime į Federaci
ją ir būsime tikrais Lietuvos 
rėmėjais. Kai būsime labiau 
organizuoti, ir savo svečiui 
galėsime drąsiau pasirodyti.

Gruodžio 6 d. 8 vai. vak. 
parapijos salėje bus Feder, 
skyriaus susirinkimas, ku
riame bus priimami nauji 
nariai. Visi lietuviai kviečia
mi. Kam sunku iš karto dol. 
sumokėti, gali mokėti dali
mis. Rochesteriečiai, prisi
minę savo garbingą veiklą 
praeityje, kilsterkim ir šį 
kartą savo susipratimą tin
kamoje lygmėje.

Rašt. Ant. žiemys.

SO. BOSTON, MASS.

Ti-
Pr.
M.

do- 
nu-

Susirūpino vilniečių 
šelpimu

Bostoniečiai, atsipeikėję 
po maišytų įspūdžių dėl Vil
niaus atgavimo (mat, džiau
gėsi dėl Vilniaus grįžimo, 
bet tą džiaugsmą temdė kon
cesijos Rusijai), susirūpino 
vilniečių šelpimu. Maldos 
Apaštalystės draugija surin
ko 30 dol. ir įteikė vietos 
Federacijos skyriui, kuris iš 
savo iždo pridėjo 25 dol. ir 
pasiuntė vilniečių šelpimui.

Kleb. kun. F. Virmauskis pa
skelbė bažnyčioje kolektą 
šelpimui vilniečių, kuri įvyko 
lapkričio 26 d. Tam tikslui 
jis paaukojo ir savo centų 
kolektą. Viso aukų surinkta 
200 dol. Gruodžio 17 d. Fe
deracija šaukia masinį susi
rinkimą vilniečių šelpimo 
reikalu.

Lapkričio 16 d. gausinga
me piliečių draugijos susi
rinkime nutarta iš iždo pa
aukoti visą 100 dol. vilniečių 
šelpimui, o susirinkusieji 
vietoje suaukojo 21 dol. Be 
to, išrinko komisiją kreiptis 
ir kviesti kitas draugijas 
prie šio darbo prisidėti. Be 
abejonės, bostoniečiai vėliau 
dar labiau išsijudins su au
komis vilniečiams.
Minėjo sidabrinį jubiliejų

L. Vyčių 17 Algirdo kuopa 
įspūdingai paminėjo savo 25 
metų gyvavimo sukaktį. 
Lapkr. 18 d. Coply Plaza 
viešbuty įvyko šokiai, kur 
dalyvavo daug jaunimo, I 
Lapkr. 19 d. visa kuopa da
lyvavo savo intencijai mišio
se, kurias laikė kun. Kaman- 
dulis, o pamokslą pasakė 
svečias kun. F. Norbutas. 
Smagu buvo pamatyti narių 
prieky bažnyčioj dalyvau
jant ir p.p. Averkus, net iš 
Brooklyn, N. Y. atvykusius 
į šias iškilmes. Vakare pa
rapijos salėje įvyko banke
tas, į kurį atsilankė apie 300 
svečių. Čia pagerbti visi kuo
pos veteranai. Bankete daly
vavo ir vyčių tėvas A. M. 
Norkūnas. Banketą įdomiai 
ir sumaniai vedė „Ameri
kos” administratorius D. 
Averka, buvęs kp. pirm., 
kurs seniau yra daug savo 
jėgų ir sumanumo įdėjęs į 
šios kuopos darbą. Bankete, 
be kunigų Virmauskio, Ur
bonavičiaus ir Baltrušiūno, 
dalyvavo ir Mass, sveikatos 
komisijonierius dr. Paul 
Jakmauh — Jakimavičius.

_ Meninę dalį išpildė: muz. R. 
į i Juška, P. Drevinskaitė, A.

Juodaitis, dr. Antanėlis, O. 
Antanėlienė, A. Grabijolytė. 
Buvo daug ir įdomių kalbų 
pasakyta. Baigėsi pasilinks
minimu.

Konsulo instaliacijos 
banketas

Gruodžio 3 d. Bostono 
ty Club patalpose įvyks 
kilmingas Lietuvos garbės 
konsulo, adv. A. Šalnos, in
staliacijos banketas. Jame 
dalyvaus gen. konsulas Jo
nas Budrys. Yra pakviesti 
Mass, gubernatorius ir mie
sto mayoras.

Bostoniečiai, džiaugdamie
si, kad čia atidaromas Lietu
vos konsulatas, sudarė miš
rią komisiją, kuri rūpinasi 
šio banketo ruošimu. Į komi
siją įeina ir aktyviai daly
vauja ir iš Lietuvos kilę žy
dai. A.
Parėmė spaudą naujovišku 

būdu
Lapkričio 26 d. „Darbi

ninko” salėje įvyko banke
tas naujos Intertype maši
nos pašventinimo proga. Vi
si dalyviai buvo skaitomi 
„kūmais”. Jų buvo arti 40 
porų ir keli pavieniai. Kiek
vienas „kūmas”, dalyvavęs 
bankete, užsimokėjo nema
žiau 10 dol. Daugelis mokė
jo ir po 25 dol. Tie buvo 
skaitomi „garbės kūmais”; 
vienas paprastas darbinin
kas davė net 50 dol. Nors 
bankete dalyvavo tik apie 80 
asmenų, bet katalikiškam 
laikraščiui liko keli šimtai 
dolerių pelno. Tai puikus pa
vyzdys, kaip reikia remti 
savo spaudą.

Bankete dalyvavo ir gar
bės konsulas A. O. Šalna, 
kunigai Pr. Juras, J. Švagž- 
dys ir S. Kneižys.

žiai išaiškino Lietuvos ir 
Vilniaus reikalus. Atsilankę 
žmonės atsiliepė su 80 dol. 
auka. Choras, nors mažas, 
gražiai pasirodė. Tikimės, 
kad ateityje daugiau jauni
mo prisirašys ir lankys cho
ro pratybas.

— Obuolių balius įvyko lap
kričio 26 d. par. salėje. Gro
jo geras orkestras, buvo 
daug pamarginimų. Atsilan
kiusiems tariam nuoširdų 
ačiū.

— Sunkiai serga Ona Ber
notienė ir Stasys Drauči- 
kas.

— Apkrikštyta: Richard 
Odnwalder; krišto tėvai Jo
seph Cassidy ir Agnes Mc
Mahon ; Aleksandras šugž- 
da; krikšto tėvai — James 
Ahern ir St. Stančauskaitė.

— Lapkr. 23 čl. kun. S. 
Stonis surišo moterystės 
ryšiu Andrew Ciok su Mare 
Vaivadaite. šliubas buvo mi
šių metu. Giedojo L. Kviet- 
kauskaitė. Tą pačią dieną 
sujungti Michael Autera su 
Elena Mickute. Šliubo metu 
giedojo A. Ceriskaitė.

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 

PAKVITAVIMAS NR. 19

LINDEN, N. J.

Lietuvių katalikų parapi
jos fondo komitetas gruo
džio 10 d. 3:30 vai. popiet 
šaukia visuomenišką susi
rinkimą, kurio vieta — Wood 
Ave. ir 16 St. Bažnyčiai 
sklypas nupirktas ir išmo
kėtas; jis kaštavo 7,000 dol. 
Dabar tenka pagalvoti, kas 
toliau veiktina. Reikia mums 
centro, kur sekmadieniais 
gautumėm lietuvį kunigą 
pamaldas atlaikyti, kur 
draugijos turėtų susirinki
mus, pramogas ir t.t. Tiki
me turėti ir svečių kalbėto
jų. J. Liudvinaitis.

HARTFORD, CONN.

BAYONNE, N. J.

Ci- 
iš-

Lapkričio 26 d. čia įvyko 
LDS Conn, apskrities suva
žiavimas, kuriame atsilankė 
ir prel. kun. Ambotas su 
kun. J. Kripu. Apsvarstyta 
visa eilė klausimų. Nutarta 
ir kitais metais ruošti ben
drą išvažiavimą su Moterų 
S-gos ir Susivienijimo ap
skritimis. Vakare įvyko už
kandžiai — pavaišinimas, 
kur pasikeista kalbelėmis; 
kalbėjo kun. Kripas, dr. Col
ney ir kiti. M. D.

JERSEY CITY, N. J.

— Parapijos vakarienė 
praėjo nepaprastu pasiseki
mu. Gauta labai gražaus 
pelno. Visi dalyviai paten
kinti, kad programa buvo 
trumpa, gyva ir turininga. 
Visiems patiko bendras lie
tuvių liaudies dainų dainavi
mas. Svečių tarpe buvo kun. 
Stonis, kun. Barkauskas, 
kun. Kinta, J. Bulevičius iš 
New Yorko, Kearny miesto 
tarybos narys Healy, adv. 
Miller. Baltus kalakutus lai
mėjo B. Baiza, L. Marcinka, 
V. Basanavičius, A. Miller. 
Klebonas, kun. M. Kemežis, 
ir komisija labai dėkoja vi
siems dalyviams, šeiminin
kėms, tarnautojoms.

— Mūsų vargonininkas, 
Vincas Justas, praeitą sa- 
vaitą Patersone apsivedė su 
M. Obelevičiūte. Linkime 
jiems daug laimės.

— Novena būna kiekvieną 
antradienį: 7:30 vai. vak. 
lietuviškai, 8:15 angliškai.

— Vyčiai šį šeštadienį, 
gruodžio 2 d., par. salėje tu
rės priešadventinį balių, ku
rio pelnas parapijai.

Vilniaus reikalams:
Kaz.\ Cirbulėnas, Montello, 

Mass. — $10.00;
Alliance of American Lithu

anian Jews, Philadelphia, Pa.
— $50.00;

Pr. Justas, Bronx — $10.00;
Vilniui Vaduoti Sąjungos Mon- 

trealio skyrius — $50.00;
Moterų Vienybė, Brooklyn — 

$25.00;
M. Vinikas, N. Y. — $10.00;
Tam. Cirkelis, Brooklyn — 

$5.00;
Pov. Kubilius, Maspeth — $1;
Kar. Vaičiūnas, Bronx—$1.50;
Pr. Lukoševičius, Bronx — 

$3.00;
Ant. Bartavičius, New York

— $5.00;
Fab. Saranka, Paterson, N. J.

— $5.00;
Aug. Misiūnas, Paterson, N. J.

— $1.00;
Kaz. Čeledinas, Brooklyn — 

$5.00;
Kot. Petrikienė, Brooklyn — 

$1.00;
Viet. Waluk, Brooklyn — $1;
Dr. ir Mrs. John Waluk, Bro

oklyn — $5.00;
N. N, Brooklyn — $1.00;
Elena Boris, Bronx — $10.00;
M. Stankevičienė, Bronx — 

$2.00;
Mykolo ' Karaktino šeima, 

Woodhaven — $15.00;
Elena Macalis, Woodhaven — 

$5.00;
V. P. Pūkas, Woodhaven — 

$2.00;
N. N., North Grafton, j\Iass. — 

$10.00;
Jonas Budrys, Generalinis 

Konsulas, New York — $20.00;
Iz. Staknytė, New York — $5;
Ona Sekienė, Brooklyn — 

$2.00;
Bir. Ambraziejūtė, Brooklyn

— $1.00;
O. Tamošiūnaitė (A. Tarnus)

— $5.00;
J. Ginkus, Broooklyn — $5.00;
F. Pond., Jackson Heights — 

$2.00;
Fr. Aitutis ir šeima, Bridge

water, Mass. — $5.00;
A. Šaputis, Brooklyn — $5.00;
KI. Cirbulėnas, Montello, Mass.

— $10.00;
Kaz. Cirbulėnas, Montello, 

Mass. — $5.00;
Vai. Matulienė, Montello, Mass.

— $5.00;
Emil. Balčiūnaitė, Montello, 

Mass. — $1.00;
LPKSA., Connecticut apskr., 

Waterbury — $10.00;
Vyt. Stašinskas, Jackson 

Heights — $10.00; .
Adv. R. John Urevich, New 

York — $5.00;
J. Ambraziejus, Brooklyn — 

$1.00;
Fel. F. Morkus, Brooklyn — 

$1.00;
Kearny, N. J., organizacijos ir 

visuomenė (aukojo: šv. Vardo 
dr-ja — $10.00; Kearny Moterų 
Ratelis, L. Vyčių 90 kp. Kearny 
Moterį} S-gos kp. — po $5.00; 
kun. L. Vaičekauskas, A. Dauno
ras, V. J. Pietaris, G. Katilius, J. 
Šilkaitis — po $1.00; J. Žilius 
35 c.) _ $30.35;

Liet. Vaizbos Butas, Brooklyn
— $10.00;

J. Varnės, New York — $5.00;
Adv. John W. Ansell, New 

York — $5.00;
Ant. Mikalauskas, Brooklyn

— $5.00;
Liet. Neprigulmingas Klubas, 

Central Brooklyn — $7.00;
Am. Liet. Tautininkų Klubas 

Brooklyn — $37.00;
Per adv. John W. Anseli au

kojo; J. Šneideraitis, J. Meškaus
kas, Mary Ann Ansell, Esther

Tuba, Ant. Samolis, John Pet
rowski — po $1.00; Ant. Baltai- 
tis, Pijus Blazaitis — po $2.00. 
Viso — $10.00;

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Komitetas — $150.00;

„Laisvės” metinio koncerto 
dalyvių aukos — $111.59;

Anicetas Simutis, Brooklyn — 
Lt. 50,—.
Apsigynimo reikalams:

Am. Liet. Tautininkų Klubas, 
Brooklyn — $25.00.
Įvairiems reikalams:

N. N., Fort Belvoir, Va. — 
Lietuvos moksleiviams šelpti — 
$2.00; kovai su svaigiu, gėrimais 
— $2.00; kovai su rūkymu — 
$1.00. Viso — $5.00.

Iš viso — $733.44 ir Lt'. 50,—.

PROF. DR. K. PAKŠTO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Pagal lig šiol gautus pa
kvietimus, prof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. nu
matomos tokia tvarka:

5 d. Čikagos Universitete;
6 d. Waukegano lietuvių 

parapijai;
7 d. Waukegano Rotary 

klubui;
8 d. Grand Rapids lietu

viams ;
9 d. Detroito lietuviams;
11 d. Rochesterio lietu

viams ;
15 d. Newarko lietuviams;
16 d. Brooklyno lietu

viams;
18 d. Philadelphijos lietu

viams ;
21 d. Baltimorės lietu

viams ;
25 d. Worcestery, Aušros 

Vartų parap.
Kitos prakalbos bus pa

skelbtos vėliau, kai jau bus 
gauti nauji kvietimai.

Nuo kovo 15 d. numato
mas didelis prakalbų marš
rutas išilgai Kanadą nuo 
Rytų į Vakarus, apimąs 
daugelį klubų ir organizaci
jų visuose didžiuose Kana
dos miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpiūčio pusė yra vėl užim
tas Kalifornijos Universitete 
Los Angeles politinės geo
grafijos paskaitoms vasari
niame semestre.

Prof. K. Pakšto pastovus 
adresas pasilieka tas pats: 
38 Tower St, Worcester, 
Mass. Šiuo adresu prašoma 
į jį kreiptis.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS
STATYBA NESUSTOJO

Kaunas. — Didelis neri
mas dėl Europos karo ir pi
niginiai sunkumai, atsiradę 
dėl Klaipėdos netekimo, la
bai apsunkino stambesniuo
sius Lietuvos užsimojimus. 
Kai kas manė, kad ir Pa
minklinės Prisikėlimo baž
nyčios statyba bent laikinai 
turės sustoti, tačiau kun. F. 
Kapočiaus pasiryžimas nu
galėjo kliūtis, ir šventovės 
statyba, jos įrengimo darbai 
smarkiai vykdomi visą lai
ką. Dabartiniu metu baigia
mas tinkuoti vidus ir deda
mi langai. Šiemet norima 
dar įdėti grindis.

— Lapkr. 19 d. salėje įvy
ko prakalbos apie Vilniaus 
išvadavimą. Kalbėtojai gra-

— Iš lietuviškų laikraščių 
Vilniuje kol kas eina tik 
vienas dienraštis, „Vilniaus 
Balsas”, kurio vyr. redakto
rių paskirtas Rapolas Mac
kevičius. Lenkų pradėjo eiti 
dienraštis „Kurjer Wilen- 
ski” ir greitu laiku žada 
pradėti eiti „Przegląd Wi- 
lenski”.

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainoj yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.

SIUTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 
JAUNIEMS VYRAMS 

Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00 už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
:• >

VAKARIENĖ VISAI ARTI O KAIP BAZARAS

MASPETHO ŽINUTĖS

Taip, mielas „Amerikos” 
skaitytojau ir jos Bičiuli, 
„Amerikos” metine vakarie
nė visai arti, tik dešimt die
nų beliko. Būtų labai džiaug
sminga Tamstą pamatyti 
gruodžio 10. d., kitą sekma
dienį, 6 vai. vak., Apreiški
mo - par. salėje, kur įvyks 
„Amerikos” metinė vakarie
nė. Bilietai, kurių kaina tik 
1 dol. 25 c., gaunami pas 
platintojus ir „Amerikos” 
administracijoje.

Bilietus uoliai platina šie 
„Amerikos” bičiuliai: M. 
Brangaitienė, P. Skrodenis, 
J. Skarulienė, EI. Matuliony- 
tė, P. Grigienė, P. J. Šlapi
kas, J. Terebeizienė, K. Bal
trušaitis, T. Čižauskas, V. 
Zaukus, P. Lukoševičius, U. 
Stumbrienė, O. Stagniūnie- 
nė, O. Baniulienė. Labai di
delė parama teikiama Mas- 
pethe, kur vakarienės bilie
tų platinimui vadovauja 
kun. J. Balkūnas. Malonu 
pranešti, kad laukiama gra
žaus skaičiaus dalyvių iš 
Great Neck; ten bilietus pla
tina Al. Vasiliauskas. Bilie
tus įsigijo visa Rusų šeima 
(iš Port Washington).

Pranešdami šias žinias, 
dar kartą drįstame maloniai 
kviesti skaitytojus surasti 
galimumo dalyvauti metinė
je vakarienėje.

Tai klausimas, kurį nere
tai tenka išgirsti iš artimų 
„Amerikos” bičiulių. Į jį ga
lima atsakyti, kad yra tikrų 
davinių, kurie leidžia pasi
džiaugti. Jau veik visos 
draugijos išrinko savo at
stovus į rengimo komitetą. 
Kitą savaitę jau galėsime 
paskelbti komiteto narių 
vardus; bazaro rengimo ko
miteto pirmas posėdis įvyks 
gruodžio 15 d., penktadienį, 
8 vai. vak., šv. Jrugio par. 
salėje. Visi atstovai prašomi 
pasižymėti savo kalendoriu
je tą dieną, kad būtumėt 
laisvi ir neužklupti kitų pa
reigų.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA

AUKOJA VILNIEČIAMS

Vilniaus lietuviams su
šelpti per Federaciją auko
jo: St. ir U. Stumbiai — 5 
dol., Ant. Z. Mažeikai — 2 
dol., M. Unguraitienė ir Juo
zas Pūkas — po 1 dol.

Ar jau nutarei savo arti
miesiems pirkti gerą Kalėdų 
dovaną? Dabar laikas nutar
ti ir savo nutarimą tuojau 
įvykdyti. Mums atrodo, kad 
viena geriausių Kalėdoms 
dovanų yra „Amerikos” me
tinė prenumerata. Užsakyk 
savo giminei, draugui, bičiu
liui „Amerikos” savaitraštį, 
kuris kiekvieną savaitę pri
mins apie geradėją, perkan
tį nenykstančius, pastovias, 
didelę naudą duodančias do
vanas.

Pasirinki „Ameriką” ka
lėdine dovana ir kitiems pa
tarki panašiai pasielgti. Me
tams „Amerika” kaštuoja 
tik 2 dol. Į Lietuvą ir šiaip 
į užsienį — 2 dol. 75 c.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

KUN. P. VANAGO 
SVEIKINIMAI

Kun. P. Vanagas, buvęs 
Jersey City par. klebonas, 
dabar gyvenąs Palangoje, 
šiomis dienomis atrašė 
„Amerikos” redakcijai laiš
ką, kuriame sveikina visus 
skaitytojus ir praneša kiek 
apie save. Kun. Vanagas bu- 

, vo sunkiai susirgęs — jam 
* buvo suparaližuota kairioji 

kūno pusė, bet jau gerokai 
pasveiko ir gali vaikščioti.

Šv. Vardo draugijos 25 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 3 d., 
tuojau po sumos. Ypatingai 
kviečiame visus parapijos 
vyrus dalyvauti mūsų drau
gijos susirinkime.

Gruodžio 10 d., sekmadie
nį, draugijos suaugę vyrai 
eis bendrai prie Komunijos 
8 vai. mišių metu. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Draugijos valdyba.

— 40 valandų Švenčiausio 
Sakramento garbinimo atlai
dai prasidės mūsų bažnyčio
je sekmad., gruodžio 3 d., 
per sumą, 11 vai. ir baigsis 
gruodžio 5 d. vakare. Mišios 
atlaidų metu nuo 6 vai. iki 9 
vai. suma. Pamokslus pasa
kys rytais 9 vai. pirmadienį
— kun. V. Masiulis, antrad.
— kun. J. Laurynaitis; va
karais 7:30 vai.: sekm. — 
kun. J. Simonaitis, pirmad.
— kun. J. Aleksiūnas, antra
dienį — kun. J. Kinta. Išpa
žintys klausomos per visas 
dienas rytais ir vakarais. Ti
kintieji prašomi pasinaudoti 
teikiamomis Dievo malonė
mis.

— Bažnyčia, ypač altorius, 
išdabina sesutės pranciško
nės ir Altoriaus moterų dr- 
ja. Gėlėms aukos dabar pri
imamos.

— Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Švč. yra 
rytais po 8 vai. mišių. Gruo
džio 8 d., Panelės Švč. die
ną, bus ypatingos pamaldos 
7:30 vai. vakare ir mergai
čių viešas priėmimas į Soda- 
liciją.

— Sekmad., gruodžio 3 d., 
per 9 vai. mišias šv. Rožan
čiaus draugija priims ben
drai Komuniją.

— Nekalto Prasidėjimo 
dieną mišios 6, 7, 8, 9 ir 10 
vai.

— Mirė Antanas Šapolas, 
sunkiai sirgęs Kings County 
ligoninėje; prieš mirtį jį ap
lankė kun. Lekešis. Laidotu
vės šeštadienį.

— Basketbolo komanda 
Padėkos dieną laimėjo prieš 
Baers komandą. Sekmadie
nio vakare su ta pačia ko
manda pralošė.

— Kun. Balkūnas, sirgęs 
dvi savaites, jau sveiksta ir 
tikimasi, kad jis galės daly
vauti atlaidų iškilmėse.

— „Amerikos” vakarienės 
bilietai dar gaunami klebo-

nijoje. Visi prašomi bilietus 
įsigyti.

NEW YORK, N. Y.

Lietuvos Vyčių 12 kuopos 
susirinkimas įvyks ateinantį 
antradienį, gruodžio 5 d., 
Aušros Vartų par, salėje, 8 
vai. vak. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes susirinki
mas labai svarbus — bus 
renkama valdyba. Mes kvie
čiame visus jaunuolius, dar 
nepriklausančius vyčiams, į- 
stoti į mūsų kuopą, kurią 
norime padaryti didžiausia 
kuopa New Yorko apylinkė
je. Ateikit ir susidraugaukit 
su lietuviais januoliais.

J. S.

rubšas, B. Selkaitienė, A. 
Buinevičius, K. Urbanavi
čius, B. Markūnienė; po 50 
et. — A. Zuznienė, A. Ja
kaitienė, A. Baltaduonytė, J. 
Cedronas, A. Dapkevičienė, 
V. Brazauskienė, J. Jakaitis, 
M. Buzanskis, M. Barščiaus- 
kas, U. Misevičienė.

Girdėti, kad visos draugi
jos rengiasi turėti didelį pa
rengimą vilniečių reikalams. 
Linkėtina, kad tai įvyktų.

Buvęs ir girdėjęs.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

BRONX, N. Y.

Šv. Izidoriaus dr-ja pami
nėjo 40 metų sukaktį banke
tu, kuriame dalyvavo per 
100 svečių. Apkalbėta ir 
Vilniaus krašto reikalai; pa
daryta rinkliava vilniečiams 
davė 33 dol. 45 et. ši auka 
persiunčiama per generalinį 
konsulatą.

Po dolerį aukojo: Fr. Luk- 
ševičius, J. Ksčenaitis, A. 
Stankevičius, P. Borisas, M. 
Gaigalienė, M. Jasevičienė, 
E. Melenienė, K. Kavaliaus
kas, E. Baltaduonienė, J. 
Zutkis, J. Rysevičius, J. Ur
bonas, K. Melėnas, M. Griga- 
rienė, F. Markevičius, V. 
Abakevičienė, L. Vaškevi
čius, J. Muznikas, J. Misevi
čius, S. Kazlauskas, F. Za- 
charevičius, S. Kovaliauskie- 
nė, M. Dautartienė, S. Ska-

Tautininkų klubas, kaip jo 
reporteris praneša, įvairių 
draugijų remiamas, vasario 
18 d. Grand Paradise salėje 
rengia Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą, kuriame 
bus kalbų, dainų. Minėjimo 
visas pelnas skiriamas Vilni
jos lietuviams.

salėje, Brooklyne. Atstovės 
maloniai prašomos nesivėlin- 
ti, nes posėdis bus pradėtas 
punktualiai. Po susirinkimo, 
6 vai. vak., įvyks vieša va
karienė atstovėms pagerbti; 
bilietai po 50 c.

Pirm. S. Subatienė.

DĖMESIO VISUOMENEI

Lietuvių demokratų klu
bas gyvuoja jau metai ir ga
na sparčiai auga. Klubas 
laukia daugiau naujų narių.

Pereitame susirinkime nu
tarta kiekvieną penktadienį 
turėti paskaitas bei prakal- 
bėles su pasikalbėjimais, po 
kurių seks pasilinksminimas. 
Visi lietuviai kviečiami at
vykti. Pirma paskaita buvo 
lapkričio 24 d. 8 vai. vak., 
18 Schol St, Brooklyne, ir 
bus kiekvieną penktadienį.

Jau atidaryta Williams- 
burgo antroji tilto pusė. Ke
lias pataisytas moderniau
siais būdais: jis neleis slidi
nėti ir nepalaikys sniego.

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. va
kare, 280 Union Avė., Brook
lyne. Nariai prašomi daly
vauti, nes bus renkama pusė 
valdybos sekantiems me
tams.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Vokietijoj įvesta visur, 
ypač valdžios dirbtuvėse, 10 
valandų darbo diena. Sako
ma, kad Vokietijoj permažai 
darbo žmonių.

Ar Vidurių Užkietė
jimas Kliudo Jūsų 

Darbui ?
Ar Jūs atslllėkate savo darbe — nepa- 
Jėglat atlikti savo užduoties gerai, dėl
to, kad Jaučiatės prastai, nenormaliai, 
esat pavargę? Tad patikrink pats save. 
Gal dėl vidurių užkietėjimo Jūs taip 
Jaučiatės. Gal Jums reikalingas lluosuo- 
tojas. Jeigu tai Jums yra — pamėgin
kit Ex-Lax!
Paimk plytelę ar dvi prieš einant gulti 
šiąnakt... Ex-Lax gardus kaip skanus 
šokoladas. O ryte pamatysi, kaip daug 
geriau Jausies po gero visiško vidurių 

Į Išvalymo. Ex-Lax veikla gerai — bet 
■ švelniai, be išsltempimo ar nesmagumo.
Ex-Lax yra patikimas šeimyninis lluo- 
suotojas — geras visiems, nuo senelio 
Iki mažo valko. 10c. Ir 25c. dėžutės vi
sose vaistinėse.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI
AT8ISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

VIEŠĖJO MAŽEIKA

Inž. Ant. J. Mažeika, Pa
dėkos dienos šventės proga, 
buvo atvykęs į Brooklyną 
paviešėti. Jis dabar gyvena 
Pittsburghe, kur kaip inži
nierius dirba kariuomenės 
inžinerijos skyriuje. Inž. Ma
žeika drauge su žmona atsi
lankė redakcijoje ir pasida
lino savo įspūdžiais. Tikima
si, kad jis vėl atvyks Kalė
dų švenčių riletu; jo žmona 
dar gyvena Brooklyne.

DARIUI IR GIRĖNUI 
PAMINKLAS

Padėka
Šv. Vardo draugijos var

du nuoširdžiai dėkojam Pi
jui Šalinskui ir jo žmonai už 
suruoštą draugijos naudai 
vakarienę, kuri jų patalpose 
praėjo gražiausiu pasiseki
mu. P. Šalinsko parodytas 
nuoširdumas bus visada į- 
vertintas ir ilgai minimas. 
Ačiū ir vakarienės šeiminin
kėms: Šalinskienei, Dumblie- 
nei, Zaukienei, Kirvelienei, 
Vasiliauskienei ir M. Bujo- 
kienei; kalbėtojams: kun. A. 
Petrauskui, K. Dumbliui, J. 
Tumasoniui, K. Baltrušai
čiui, T. Čižauskui, O. Stag- 
niūnienei, K. Dumblienei ir 
M. Mikolaičiui.

Rengimo komisija.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlglnallo Ex-Lax.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 170 Stuyvesant Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM LOMUSCIO
& LEO PROCE 

Stuyvesant Bar and Grill
170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 20 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 790-792 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE “is hereby given that License No. 
GB 11412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 47 
Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings ,to be consumed off the pre
mises.

ALEXANDER SHAPIRO
& PHILIP EFRAIM BLOCK

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 536—86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HERBERT
536—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELA BORTONO
252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Mot. Sąjungos New York 
ir New Jersey apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 3 d., 2 
vai. popiet, Apreiškimo par.

Rūpinies gauti gražių lietuviškų kalėdinių atviru
čių? Mes jų turime. Įvairiausių.

Kalėdines ^tuirutes
Galima specialiai užsisakyti su savo parašu ir lin
kėjimais. Tai būtų naujybė Jūsų draugams, gavus 
tokį kalėdinį pasveikinimą.

Kreipkitės:

’’Amerikos” Administracija
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

GYDO be 
vaistų Ir be 
kalų, tik su 
pilkomis 
Visokios Ilgos
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui. 
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 
Nedėldlenials 
šventadieniais 
10 ryte 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

iliečių klubo iniciatyva 
ima Brooklyne pastatyti 
ųnams Dariui ir Girėnui 
ainklą. Tuo reikalu iš į- 
rių draugijų sudarytas 
nitetas, kurio steigiama- 
susirinkime nutarta pa

ikių statyti Lituanica 
štėje, prieš pat piliečių 
įbo namą. Adv. Briedis 
•i ir paminklo projektą, 
suomenėje girdėti daug 
‘su, kad paminklas turėtų 
:i pastatytas kur nors 
‘ke ar Floyd Bennett or
dų stotyje ir kad komite- 
būtų suorganizuotas pla- 
liu mastu. Dabartinio ko- 
eto valdybą sudaro J. 
:is, V. Šabūnas, Ant. Gu- 
is, J. Spurga, J. Karpus, 
Tairys ir adv. Briedis.

Z.

BAŽNYTINIS KONCERTAS

Apreiškimo parapijos si
dabrinio jubiliejaus minėji
mą užbaigiant, parapijos 
choras, muz. Jankaus vado
vaujamas, gruodžio 17 d. 
rengia didelį bažnytinį kon
certą, apie kurio pragramą 
ir dalyvius bus paskelbta vė
liau. Koncertas įvyks par. 
bažnyčioje, 7:30 vai. vak.

Susirinkimas
K. Susivienijimo 135 kp. 

metinis sus-mas įvyks kitą 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
tuoj po sumos, par. mokyk
loje. Bus renkama valdyba, 
svarstomi svarbūs reikalai. 
Visi kviečiami.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 474 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739—6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN PERROTTA 
Greenwood Grove

739—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11411 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 52 Reeve Pl., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB MAKAROW
52 Reeve PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 439 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH S. MORIELLO
439 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7797 has been issued to the undersigned 
to sell beer .wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5302 Third Ave., thorough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KALMAN KLEINMAN 
& RUBEN EKHAYZER

5302 Third Ave., Broklyn, N. Y.

PIRKITE RAKANDUS 
DABAR

;! Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo- <’ 
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom ;;

i Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus, „Stu- ;; 
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”. !!

I
 LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJLMUI !!

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI ’

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

Tel. EVergreen 7-8451 v
... .......................... -..... ..... ......... -...... «..„...... .................. ..

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

EVergreen 8-9770

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

STEPHEN AROMI8KIS M. P. BALLAS -
(Armakauskas) (Bieliauskas)

; Graboriua — Balaamuotojas 
Modemiška Koplyčia Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783 >
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laianiuotas Graborius ir 

Balsamuotojaa

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automoblUus vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

paslvažlnšjlmams.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE Of 
BARRY P. SHAUNS

(Salinakas)

Vestie E. Daria,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves 

------- $150--------- ’
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, * Maspeth, N Y.



Brooklyno šv. Jurgio parapijos jubiliejinės vakarienės, įvykusios lapkričio 26 d. Kolumbo Vyčių klubo salėje, dalyviai, šia vakariene paminėtas parapijos gyvavimo 30 metų ir bažnyčios pastaty
mo 25 metų sukaktys. Vakarienės programos vedėju buvo parapij os klebonas, kun. Kaz. Paulonis, kuris sėdi vidury prie didžiojo stalo. Jo dešinėje par. vikaras, kun. V. Masiulis.

JUBILIEJŲ MINĖJIMAS

Lapkričio 26 d. šv. Jurgio 
parapijos nariai drauge su 
savo bičiuliais iškilmingai 
paminėjo savo parapijos gy
vavimo 30 metų ir bažnyčios 
25 metų sukaktis. Vakare 
Kolumbo Vyčių erdvioje sa
lėje įvyko didinga vakarienė, 
kurion susirinko per 650 as
menų. Vakarienės programai 
vadovavo pats klebonas, kun. 
K. Paulonis: Par. choras, 
muz. Brundzai vadovaujant, 
sudainavo kelias dainas, o 
vėliau drauge su visais da
lyviais dainavo liaudies dai
nas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. N. Pakalnis, kun. dr. J. 
Vaškas, prel. J. Maciejaus- 
kas, kun. J. Aleksiūnas, kun. 
V. Masiulis, p. Raudonaitis 
(vienas senesniųjų parapijie
čių), dr. A. Mikolainis ir 
„Amerikos” redaktorius.

Visi vakarienės dalyviai 
gavo sukaktims paminėti iš
leistą knygą, kuri atspausta 
labai puošniai, turtinga ži
niomis iš parapijos praeities 
ir daugybe paveikslų. Po 
programos salėje porų poros 
sukosi muzikos aidų ir šokių 
sūkuriuose, o taip pat gau

•• AMERIKOS” H

METINĖ VAKARIENĖ
Gruodžio-December 10, 1939 v

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
No. 5th ir Havemeyer Sst. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6 vai. vak. Bilietas $1.25

singi nešokančių būriai dali
nosi maloniais įspūdžiais iš 
praeities veiklos. Visus jun
gė vieninga mintis, vienin
gas pasiryžimas — dirbti ir 
gyventi, kad katalikybės ir 
lietuvybės tvirtovė, sulau
kusi gražios sukakties, iš
liktų nepajudinama ilgiau
sius laikus.

KALBĖS PROF. PAKŠTAS

Vasario 16 d. minėjime, 
kurį' ruošia K. Federacijos 
apskritis, pagrindiniu kalbė
toju bus prof. dr. K.. Pakštas. 
Vėliau bus daugiau pranešta 
apie šį milžinišką minėjimą.

PIRKO VILNIAUS 
PASKOLOS B0N4

Alfonsas Stankevičius, gy
venąs New Yorke, artimas 
„Amerikos” bičiulis, lapkri
čio 29 d. per generalinį kon
sulatą persiuntė Lietuvon 
600 litų, už kuriuos perka 
Vilniaus Paskolos boną. A. 
Stankevičius gal bus pirmas 
lietuvis amerikietis, pirkęs 
Vilniaus paskolos boną. Jo 
gražus pavyzdys lai patrau
kia ko daugiau lietuvių, .ku
riems tik galimumai leidžia, 

įsigyti Vilniaus paskolos bo- 
nų ir tuo pagelbėti Lietuvai.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Bazaras praūžė, bet daug 
parapijiečių nesiteikė atsi
lankyti net į taip trumpą 
pramogą. Daugumas gal ma
no, kad parapija tik tada 
jam reikalinga, kada juos 
koks vargas ar nelaimė pri
spaudžia. 

i

Buvę bazare labai paten
kinti viskuo, nes buvo gra
žių dovanų ir pasilinksmini
mų kiekvieną vakarą. Kle
bonas ir komisija dėkingi 
tiems, kurie lankėsi ir rėmė 
bazarą pagal savo išgales. 
Padėka priklauso ir kai ku
riems mūsų profesionalams, 
kurie savo atsilankymu pa
rodė gerą širdį ir palanku
mą parapijai.

Gyv. Rožančiaus dr-jos 
bendra Komunija įvyks sek
madienį 9 vai. mišių metu. 
Narės prašomos dalyvauti ir 
po mišparų procesijoje.

Šv. Vardo dr-jos rudeninis 
balius įvyksta šiandien, 
gruodžio 1 d., 7:30 vai. vaka

re, par. salėje. Draugija nie
kuomet neapvilia savo sve
čių, juos priima ir pavaišina 
gražiai. Be to, jaunimui bus 
gera proga — paskutiniame 
prieš adventą baliuje pašok
ti, pasilinksminti. Įžanga tik 
25 centai vienam, o pasiten
kinimo už visą dolerį.

Girdėjau, kad parapijoje 
išdygo nauja, graži moterų 
draugija — Lithuanian Ca
tholic Ladies Auxiliary. 
Draugijos tikslas — suartin
ti parapijos ir apylinkės lie
tuves moteris. Lai gyvuoja 
mūsų moterys!

Mūsų jaunuoliai pradės 
savo krepšinio žaidimus, bet 
ne ten, kur buvo manyta, bet 
visai netikėtoj vietoj. Klu- 
biečiai ir jaunuoliai savo 
žaidimus turės sekmadie
niais Transfiguration salėje, 
kampas Marcy ir Hooper St., 
Brooklyne. Pradžia bus 5 
vai. p.p. Įžanga 25 c. Lietu
viai, lankykite parengimus 
ir priduokite savo jaunimui 
daugiau energijos darbuotis. 
Bus trys žaidimai 5, 7 ir 
8:30 vai.

Jaunieji ir „midget” krep
šinio komandos turi savo 

žaidimus ir pratybas No. 50 
viešos mokyklos kambariuo
se, So. 3rd St., tarp Driggs 
ir Roebling Sts., Brooklyne. 
Jie niekad nepasiduoda savo 
amžiaus oponentams. Bravo!

Ateinantį penktadienį, 
gruodžio 8 d., 8 vai. vak., 
par. salėje įvyks svarbus šv. 
Vardo draugijos narių susi
rinkimas. Prašomi visi na
riai atsivesti nors po vieną 
naują narį. Visų parapijie
čių pareiga būti Kristaus 
kareiviais — šv. Vardo dr- 
jos nariais.

Šį vakarą bus ir atitinka
ma pramoga. Vyrai, kurie 
įdomaujasi, prašomi, po pa
maldų bažnyčioje, ateiti į 
salę. Įžangos nebus.

| BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
1 : 4302 Flatlands Avenue

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak. i

Ir pagal sutarti
Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ
!?i! (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 Bo. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 'vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-8868

Bazaro laimingais daly
viai, kurie laimėjo po penki
nę, buvo šie: James Albfn, 
920 Jam St., Jankovitz, 952 
Manhattan Avė.; Phylįs Jau
čius, 52 Graham Ave.; Vir
ginia Zimmer, 111 Suydam 
St. ir A. Bružaitis, 857 — 59 
St., Brooklyne.

KNYGA GAUTA

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Putino romanas „Krizė”, 
pirmoji naujojo lietuviškų 
knygų skaitytojų klubo kny
ga, laimingai pasiekė New 
Yorką ir visiems Lithuanian 
Book-of-the-Month Club na
riams jau išsiuntinėta. Da
bar laukiama, kada klubo 
vadovybė parinks kitą skai
tytiną knygą.
Nebus trečio termino?

Viešėdamas Georgia valst. 
šiltuose šaltiniuose, prezi
dentas Roosevelt neaiškiai 
prasitarė apie savo planus 
ateičiai; iš jo kalbos vieno 
sakinio mėginta išskaityti, 
kad Roosevelt nesieks trečio 
termino prezidentauti. Vie
nai miesto delegacijai jis 
patarė paskubėti gauti pri
tarimą naujų pašto rūmų 
statybai, kol yra dabartinė 
valdžia, pažymėdamas, kad 
tik metai jai liko. Iš šio pa
reiškimo ir daromos išva
dos, kad Roosevelt nutarė 
nebūti kandidatu trečiam 
terminui.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE 
REPUBLIC BAE & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikels į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hodper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su save 
laikraščiu AMERIKA?

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof A
Kvorta------------------ •
Pint--------------------------$1.07

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

_________________


