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ietuvai Gelbėti Fondo va
tini gerą pradžią. Kai 
steigiami atskiri komite- 
L. G. F. nariams įrašyti, 
ir pasitenkinama tik au- 
rinkimų. Ir vieni, ir kiti 
ai daro. Svarbu, kad dar- 

j visur virtų, kad klestėtų 
I lybė.

, lew Yorko apylinkėje at- 
i komitetai yra susidarę 

Brooklyn, B v rT’ M“Pethe' ,Eįiza- 
* ’ lis ka iii on oi H q rvc ir Lrirrvc’o

bridge Plaza) he. Jų susidarys ir kitose 
se artimiausiu laiku, 

g veikėjų laukia centro 
dinamų knygučių na- 
užrašinėti. Tolimesnė-

Malonūs Svečiai
Iš Philadelphijos
Gruodžio 4 d. „Amerikos” 

įstaigoje lankėsi visi trys 
Philadelphijos lietuvių par. 
kelbonai — kun. Ig. Zimblys, 
kun. Ig. Valančiūnas ir kun. 
J. Čepukaitis.

Aukštieji svečiai palinkėjo 
gero pasisekimo, paliko gau
sių užsakymų, o „Amerikos” 
Naujo Intertypo Fondui pa
aukojo 25 dol.

POPIEŽIUS PRAŠO KALĖDŲ TAIKOS

PALOCIUS Irietose, kaip girdėti, irgi
> RŪŠIES ' I Ardžiausiai pritariama
Arbata, Hot Chocolate 
£ Geriausias 
iriausios Smetonos, 
narni užsakymai

SINKUS

Brooklyn, N, y

BENDRADARBIŲ 
DĖMESIUI

i. Puikiai dirba Phila- 
ia, Pittsburghas, Bosto- 
Visur gyvumas, visur 

jdomėjimas.
ietuvių katalikų visuome- 
pravedusi šį vajų, per ku- 

iryžta sukelti 10,000 
TEGUL BŪNA ALIUM galės didelių darbų nu

li. Tada tvirčiau galėsi- 
Petras Lukoševičiuj paklausti ir kitų srovių: 

visuomenininkas, artini Parama stojate ben- 
„Amerikos” bičiulis, (darban savo tautai gel- 
„Ameriką” naujose pį ■ 
se, apžiūrėjo įstaigos! 
barius ir naują intat 
Maloniai šypsodama^ 
Lukoševičius ištraukė^ 
dolerių ir pasakė: „tejį
na naujos mašinos alpu ^uma^ sekmadienis buvo 

Kadangi nauja mm i poilsio, bet ir tikybinio 
daug alyvos nesunaudoįąĮ ir susikaupimo 
p. Lukoševičiaus aubp K°munistai šią bran
tą Naujo Intertypo

ikinčiam krikščioniui ar 
Liam tikybininkui labai 
igus -šventadienis. Mil
ukai Lietuvos gyventojų
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Visus „Amerikos” bendra
darbius maloniai prašome ka
lėdiniam numeriui skiriamus 
raštus atsiųsti iki gruodžio 
17 d. už malonią talką iš ank
sto nuoširdžiai dėkojame.

Anglijai Duodama Paskola?
PARAGVUJE PASKELBTA 

DIKTATŪRA

Asuncion. — Paragvajaus 
prezidentas Higinio Morini- 
go pasiskelbė diktatorium, 
paimdamas visą valdžią į 
savo rankas. Morinigo buvo 
ministerių kabineto išrinktas 
prezidentu tik dviems mė
nesiams, iki tauta išrinks 
naują prezidentą, bet dabar 
Morinigo savo terminą pail
gino iki dviejų metų. Jis 
valdo padedamas kariuome
nės, kurioje neseniai jis bu
vo pulkininku.

LĖKTUVŲ DARBININKAI
LAIMĖJO STREIKU

Washington. — Vyriausy
bės sluoksniuose rimtai svar
stomas finansinės paskolos 
Anglijai suteikimas. Banki
ninkų ir pramoninkų susirin
kime vienas aukštas pareigū
nas, M. S. Eccles, pasiūlęs su
teikti Anglijai pustrečio bili
jono dolerių paskolą, už ku
rios grąžinimo saugumą An
glija atsakytų aukso kasyklų 
gamyba per ateinančius pen- 
keris metus. Anglijos meti
nė aukso gamyba siekianti 
apie 750 milijonų dolerių.

Šalia finansinės paramos, 
norima paskubinti Anglijai 
paramą laivais, nes paskuti
niu laiku Vokietijos povan
deniniai laivai labai išvystė 
savo veiklą ir kiekvieną sa
vaitę Anglija netenka dide
lio skaičiaus savo prekybinių 
laivų, kurie gabena maistą ir 
įvairią reikalingą medžiagą. 
Iki šiol nuo karo pradžios An
glija Amerikoje pirko 130 
laivų.

Anglijos didelių šalininkų 
tarpe yra net ir tokių siūlymų 
—norima, kad anglams veža
mas perkes lydėtų Amerikos 
kariniai laivai. Tokiu elge
siu Amerika būtų išstatyta į 
aiškų karan įstojimo pavojų.

Gruodžio 3 d. gauta žinia, 
kad vienu povandeninių laivų 
užpuolimu vokiečiai paskan
dino penkiolika anglų preky
binių laivų ir vieną pagelbi- 
nį—karinį laivą. Nuskandin
tų laivų tonažas siekiąs 110,- 
UOO.' Amglar nurodoy-k ad nuo
stoliai esą pusiau mažesni, 
nei vokiečiai skelbia. Ang
lai tačiau pripažįsta, kad 
šiuo metu Anglijai vokiečių 
povandeninių laivų veikla 
yra daug pavojingesnė nei 
lėktuvų bombardavimas.

Vokiečiai praneša, kad nuo 
dabar jie pakeičia povande
ninių laivų puolimo taktiką. 
Iki šiol povandeniniai laivai 
veikdavo atskirai, po vieną, 
bet dabar puls savo aukas 
grupėmis, „vilkų būriais”. 
Šiam reikalui jau esą paruoš
ti mažiausia šimtas laivų.

Stasys Gabaliauskas, 
daugelio organizacijų Lietu
voje veikėjas, Lietuvos pre
kybos lietuvintojas, dabar 
lankąs kolonijas, sakydamas 
prakalbas apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje. Adv. Gaba
liauskas išvyko iš Lietuvos 
rugsėjo pradžioje; tai vėliau
siai Lietuvą palikęs asmuo, 
matęs ir pergyvenęs bolševi
kų okupaciją. Jis labai įdo
mus, turiningas kalbėtojas, 
tad jo prakalbos visur praei
na gražiausiu pasisekimu.

ri suvesti sąskaitas su stali- 
nistiniu imperializmu ir jo 
autorium.

---- .j.-----
Vargu ar daug rusų liaudis 

turėjo didesnio laipsnio des
potų, kaip caras Petras I. Ko- 
*munistų tariamai išvaduoto
ji liaudis anksčiau mokyta 
neapkęsti visų buvusių carų. 
Bet šiandie komunistai kei
čia savo veiklos kryptį. Ką 
tik gautos žinios, kad Tagan- 
roge, prie Azovo jūros, Stali
no įsakymu statomas milži
niškas paminklas carui Pet
rui I.

Pagrobtos Lietuvos liaudis 
bus priversta drauge su ru
sais garbinti Stalinui patin
kamus buvusius Rusijos ca
rus, nežiūrint, kad jie buvo 
didžiausi lietuvių tautos nai
kintojai. 

-------- ----
Komunistams tikslui pa

siekti visos priemonės geros. 
Melas jiems prieinamiausias 
kelias. Meluoja jie mažuose 
dalykuose, tad ko laukti iš jų 
didesniuose? Priminsime čia 
vieną jų melą.

Po Bacevičiaus koncerto 
Brooklyno komunistų laik
raštis paskelbė, kad apie pi
anistą plačiausiai aprašė di
dieji New Yorko laikraščiai, 
kaip „Times”, „Tribūne”, ir 
kiti. Teisybės vardan tenka 
pasakyti, kad „New York 
Times” nedavė jokio įvertini
mo, o „Tribūne” nepažymėjd. 
nė žodžio apie įvykusį kon
certą. „Sun” ir „World Tele
gram” aprašė visai nepalan
kiai. Minėtų laikraščių kri
tikai Bacevičiuje jokio geni
jaus nerado.

Suprantame, kodėl Bacevi
čiui nesisekė. Jis parodė pui
kią techniką, bet skambinime 
nebuvo sielos. Ir kaip ji bus? 
Didžiulė salė apituštė. Pir
mose eilėse Sov. Są-gos kon
sulas su savo palydovais, ten 
pat maskolių vergijos gar
bintojai, lietuvybės atsižadė
ję komunistai ir jiems pana
šūs asmenys. Jei Bacevičius 
menininkas, jis negalėjo ne
justi savo sieloje didelės tra
gedijos, tad nieko ypatingo ir 
neišėjo. 

-------- ----
Visiems skaitytojams pa

tariame perskaityti mūsų 
bendradarbio iš Švedijos pra
nešimą (antrame puslapyje) 
apie lietuviams primestą sve
timos revoliucijos sukakties 
minėjimą, kurio programą 
jam teko klausyti per radiją 
tiesiog iš Lietuvos.

Mums džiugu, kad galime 
gauti pranešimų iš įvairių 
valstybių apie padėtį Lietu
voje. „Amerikos” skaitytojai 
gali būti tikri, kad „Ameri
ka” paduoda tik iš patikimų 
šaltinių gaunamas žinias.

Los Angeles. — Vultee lėk
tuvų dirbtuvės darbininkų 12 
dienų streikas užbaigtas abi
pusiu susitarimu. Darbinin
kai laimėjo aukštesnį atly
ginimą ir palankesnes darbo 
sąlygas, o darbdaviai gavo 
užtikrinimą, kad per 16 mė
nesių nebus klausimo apie 
streiko galimumą. Susitarta, 
kad visi ginčai bus spren
džiami abipusiu pasitarimu, 
arbitražo komisijomis.

kad šviežias broliško kraujo 
liejimas netemdintų kalėdi
nės valandos dangiško 
džiaugsmo.

Popiežiaus prašymas pir
mų atgarsių susilaukė Vokie
tijoje, kur pareikšta, kad vo
kiečiai visada pagerbią Kalė
dų rimtį, tačiau jų elgsena 
priklausysianti nuo anglų. 
Kiek anksčiau Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill buvo parakęs v kad ir 
per Kalėdas kariniai veiks
mai nebūsią sustabdyti.

> Vatikanas. — Popiežius Pi
jus XII kreipiasi laišku į vi
sus vyskupus, į kariaujančias 
šalis, maldaudamas sustab
dyti karinius žygius nors per 
Kūčias ir Kalėdas. Savo pra
šyme Popiežius pageidauja 
Kalėdų taikos, kuri kiltų iš 
susitarimo ar gaivališkai.

Popiežius prašo, kad per 
Kalėdas ginklų žvangesiai ne
drumstų angeliško taikos 
koncerto, kurio garsai sklin
da iš visame pasaulyje esan
čių šventyklų. Jis meldžia,

Kasyklose Žuvo 30 Angliakasiųšventę tamsiausiai nieki- 
k jie verčia tikinčiuosius 
padienių nebešvęsti.
teinantieji komunistų 
basčiai praneša tokius da- 
e: tarnautojai, mokslei- I mokytojai miestuose 
Padieniais suvaromi di

liais būriais ir gabenami 
|kus įvairiu darbų dirbti, LICENSES I cukrinių runkelių rink- 

įlulvių kasti. Jų darbą pri- Ji tokie komisarai, kaip 
ier, Šapiro, Kaplan, Gros- 
. Sekmadienio šventimą 
unistai vadina tamsiais 
(arais. Na, ar gi komu- 
linepagerbia tikybinių į- 
onimų? 

------------
dėsniam „draugiškumui 
Ii", Maskva buvo atsiun- 
iį paglemžtą Lietuvą ke- 
sportininkų komandas, 
įfutbolo žaidėjai prieš 
Irius žaidėjus smarkiai 
limėjo. Tada rusai at- 
iė krepšininkų geriausią 
tinę, bet ir ši lietuviams 

NOTICE is hereby pire 4C®wjaHlS praklSO.
iskvos papūgos rėkavo, 
laisvos Lietuvos jauni- 

JhfRTiNm^ |ūeturėjo jokių galimumų 
:is sporte, kad jis buvo 
ai silpnas ir pan. Bet 

toB^n3LerSa^i^^|i parodė komunistų ro- 
?ty of Kings, to be J 

mises. __
BERNARD

950 McDonald

NOTICE is hereby 
CB 2798 has been issort ■_ 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Stagg St., Borough of 
Kings, to be 

292 Stagg St., 
— NOTICE is hereby 0’* 

GB 11127 has been 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beveja? 
3rd Ave., Borough « Jja 
Kings, to be consuw^r.M 

KARL AUGU’piM 
4101—3rd Ave.,

NOTICE is hereby 
GB 10961 has been 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Bevera® . 
Crescent St., BorosP,J? 
of Kings, to be 

SAMUEL Sb’ Vs 
373 Crescent St., 

NOTICE is horebyfjjt’ 
RL II194 has beentwCj 
to sell beer, wine rf’&nj 
Section 107 of 
Countrol Law at 
rough of Brooklyn, /I 
consumed on the

WILLI 4 ‘fl 
400 Nostrand Ave.J

NOTICE
EB 1362 has been isul 
to sei beer at retaiVJ 
the Alcoholic ReveragM 
Clarkson Ave.. Boroujį 
of Kings, to be cnrvM 

1102 Clarkson A^jl

Kalifornijos valstybėj) 
statymais draudžiami 
sinti pardavimą svaigi 
čių gėrimų.“ Ten saliam 
vadina juokingais 
vistiek skelbia.
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NOTICE is hereby given ta M 
L 859 has been issued to U «g 
to sell wine and liquor il 
tlon 107 of the Alcob* 
Law at 10 Fourth Are., 
lyn, County of Kinp, 
the premises. 1
G. & S. DEPOT WINE 4 UP, 
10 Fourth Ave..

NOTICE is hereby
GB 11728 has been issoedto-^1 
to sell beer at retail n* 
the Alcoholic Beverage ] 
Foster Ave., Borough ot 
of Kings, to

1503 Foster Ave., | 

NOTICE is hereby giw “ Jį 
GB 11690 has been 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Glenwood Rd.. Borough d

4018 Glenwood Rd.,

NOTICE is nereoy 
GB 11680 has been tens'* 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage WjjJ 
Howard Ave., Borough d 
of Kings, to be ■

Horan's
196 Howard Ave.,

• -------- •NOTICE is hereby P"} J 
■ GB 11739 has been iss»®

Jie suklu
ps laisvoje Lietuvoje iš
sius jaunuolius.

ATVYKO KUN. J. PRUNSKIS

Šią savaitę padaugėjo Lie
tuvos pabėgėlių skaičius. 
Portugalų „Nyassa” laivu 
gruodžio 4 d.„ atvyko kun. 
Juozas Prunskis, buvęs ka
talikų „XX Amžiaus” dien
raščio redaktorius ir pulk. 
Aloyzas Valusis su žmona 
Marija. M. Valušienė yra 
prezidento A. Smetonos duk
tė. Pulk. Valusis yra buvęs 
Lietuvos karo atstovu Varšu
voje, o paskutiniu laiku — 
lektoriumi karininkų aukš
tuosiuose kursuose.

Kun. J. Prunskis apsisto
jo pas kun. J. Balkūną. Ne
trukus važiuos į Chicagą pas 
prel. M. Krušą, kurs yra pa
sikvietęs kun. Prunskį pas 
save.

Kun. J. Prunskis jau buvo 
apsilankęs „A m e r i k o j e”. 
Gruodžio 6 d., penktadienį, 8 
vai. vak„ jis kalbės Maspetho 
par. salėje (64-25 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y.).

PREZIDENTAS JŪRŲ 
KELIONĖJE

Miami. — Prezidentas Roo
sevelt gruodžio 3 d. išvyko 
„Tuscaloosa” kariniu laivu 
neskelbiamon kelionėn. Pre
zidentą lydi kitu du kariniai 
laivai. Į laivą paimti du grei
tieji kariniai lėktuvai. Prezi
dentas pažadėjo skubiai grįž
ti lėktuvu į Washingtoną, jei 
svarbūs reikalai iššauktų.

Išvykstantį prezidentą pa
lydėjo daugtūkstantinės mi
nios. Manoma, kad preziden
tas aplankys Anglijai pri
klausančias salas, kurios da
bar Amerikai išnuomotos ka
rinėms bazėms įsteigti, atsi
mokant už 50 laivų naikintu
vų. _____ _______

—„Tarybų Lietuva” kelia 
klausimą, kad valdininkai, 
užuot naudojęsi poilsiu, vyk
tų šeštadienį popiet ir sek
madienį į talkas valstiečiams.

Cadiz, Ohio. — Praeitos sa
vaitės gale Neims anglies ka
syklose įvykęs sprogimas 
palaidojo gyvus 30 anglia
kasių. Dėtos visos pastan
gos nelaimingiesiems išgel
bėti, bet nepasisekė. Darbi
ninkai buvo per didelėje“ gi
lumoje, tad gelbėjimo dar
bas buvo labai sunkus.

Angliakasių unijos vado
vybė nelaimės kaltininku 
laiko stoką valdžios priežiū
ros. Drąsiai kaltinimas mes
tas ir kongreso atstovų rū
mams, kurie atsisako priim
ti senate jau praėjusį įsta
tymo projektą, pagal kurį vi
sose kasyklose būtų įveda
ma privaloma federalės val
džios priežiūra.

Angliakasių sąjungos sek
retorius Kennedy išleistame 
pareiškime nurodo, kad del
simas priimti privalomą prie
žiūros kasyklose įstatymą at
neš dar daugiau mirčių ka
syklose. Kennedy nurodymu, 
per keliolika mėnesių kasyk
lose per įvairius sprogimus 
žuvo daugiau kaip 1,600 dar
bininkų.

SOVIETAI VISUR MATO 
TIK PRIEŠUS

Maskva. — Sovietaį^Sąįųn- 
gos vyriausio prezidiumo 
pirmininkas Kalininas kalbė
jo Raudonosios armijos po
litinės akademijos mokyto
jams ir studentams. Jis kvie
tė studentus ir jų mokyto
jus amžinai budėti, didinti 
ginklavimąsi ir griežtesnę 
drausmę. Ragino būti iš
tikimiems marksizmo dės
niams.

Kalininas taip pat pažymė
jo, kad Sovietų Sąjunga yra 
apsupta iš visų dalių prie
šais, kad penki šeštadaliai 
pasaulio nukreipti prieš So
vietų Sąjungą.

VYRŲ PERTEKLIUS MAŽĖJA
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ilino pakalikai šlovina 
„genialų” vadą, kaip ne- 
komai gudrų. Jie ypač 
iština, kaip mandriai ap- 
isį Hitlerį nepuolimo su
les pasirašymu. Girdi, 
inas „apstatęs” Hitlerį, 
kaip tikrovėje?
Minamos žinios iš Vokie- 
I kitką kalbą. Hitleris, 
tašydamas nepuolimo ir 
Aiškumo sutartį su Stali- 
rašalino kairiųjų opozi- 
pkietijojre. Kairieji so- 
tmokrataŠ ir komunistai 
[tijoje, k/urie žiūrėjo į 
k kaip demokratijos 
k bais/ai apvilti. Jų 
tos kalė/jimuose Stalino 

 

išniekintos. Jie žino, 

 

dinas ^išdavė idėją, ku- 

 

kvaila A tikėjo.

kiečiai gJlrialdemokratai 
ii ai dega kerš- 
lukia įtik Hitleris 
IF'*, wĮtur jie n0‘ 

K- ' W

Suomija Atidėjo Skolos Mokėjimą

Washington. — Pasinaudo
damas kongreso palankiu nu
tarimu, Suomijos ministeris 
Prokope pranešė Amerikos 
vyriausybei, kad šiemet gruo
džio 15 d. Suomija nemokės 
savo skolos dalies. Pagal sko
los sutartį, Suomija šių metų 
gruodžio 15 d. turėjo mokėti 
235,498 dol.

Suomijos ministeris Wash
ingtone nurodo, kad suo
miams dabar pinigai labai 
reikalingi krašto atstatymo 
darbams. Suomiai visada at
siminsią ir giliai įvertinsią 
Amerikos kongreso nutari
mą, kurs leidžia suomiams 
atidėti skolos mokėjimą.

Suomija savo skolos Ame-

rikai jau yra išmokėjusi (su 
nuošimčiais) 5,891,291 dol. 
Ji dar skolinga 8,126,622 dol.

LAIVYNO KARIŲ SKAI
ČIUS DIDESNIS

Washington. — Prieš kelis 
mėnesius Amerikos karo lai
vyno vadovybė buvo labai 
susirūpinusi karių trūkumu, 
bet paskutiniu laiku skaičius 
padidėjo. Dabar laivyne tar
nauja 178,000 vyrų, o gegu
žės mėnesį buvo 42,000 ma
žiau. Sekančių metų liepos 
mėnesį laivyne tikimasi tu
rėti 232,000 vyrų, 1946 m. 
pradžioje tikimasi turėti vi
są pusę milijono vyrų.

KINIJAI SUTEIKTA 100 
MIL. DOL. PASKOLA

Washington. — Vyriausy
bė nutarė suteikti generolo 
Čiangkaišeko vadovaujamai 
Kinijos vyriausybei 100 mili
jonų dolerių paskolą, kurią 
kinai suvartos savo piniginės 
valiutos tvirtinimui išlaikyti 
ir didesniam gynimuisi pasi
ruošti.

Amerikon yra atvykęs Ki
nijos centralinio banko pirmi
ninkas T. V. Soong, kuris da
bar tariasi su vyriausybės 
atstovais, kaip geriausiai su
tvarkyti suteiktos paskolos 
panaudojimą. Paskolos su
teikimui visiškai pritarė kon
greso atitinkamos komisijos.

Pusę suteiktos paskolos ki
nai suvartos šioje šalyje rei
kalingoms prekėms nusipirk
ti. Kita paskolos dalis skiria
ma kinų pinigo pastoviai ver
tei palaikyti.

Japonijoje reiškiamas dide- 
dis nepasitenkinimas Ameri
kos nuolatine parama Kini
jai.

Washington. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės buvo be
veik vienintelė šalis pasau
lyje, kurioje vyrų buvo dau
giau nei moterų, bet pasku
tinio surašinėjimo daviniai 
rodo, kad ir čia vyrų skai
čius pradėjo mažėti. Apskai
čiuojama, kad kasmet vyrų 
skaičius krinta visu šimtu 
tūkstančių. Už penkerių me
tu ir Amerika susilygins su 
kitomis valstybėmis, kuriose 
moterų daugiau nei vyrų.

Vokietijoje prieš trejis me
tus moterų skaičius pralen
kė vyrus 1,800.000, Prancū
zijoje — pusantro milijono, 
Anglijoje — 1,700,000.

Amerikoje 1920 m. vyrų 
buvo 2,090,242 daugiau nei 
moterų, 1930 m. daugumos 
skaičius nukrito iki 1,499,- 
114. Nors berniukų gimsta 
daugiau n ei mergaičių, bet 
didesnis berniukų mirtingu
mo nuošimtis tą skirtumą 
išlygina ir d abar vyrų skai
čius vis mažėja.

Paskutinio penkmečio da
viniai liudija, kad kasmet 
vyrų mirimai yra didesni už 
moterų 155,559. Mirimai nuo 
įvairių priežasčių teikia šias 
įdomias žinias: širdies liga 
vyrų miršta kasmet 47,073 
daugiau nei moterų; auto

mobilių nelaimėse kasmet vy
rų žūsta 19,732 daugiau nei 
moterų. Daugiau vyrų ir nu
sižudo (vidutiniškai, Ameri
koje per metus nusižudo 14,- 
529 vyrai ir 4,357 moterys). 
Moterų mirtingumas didesnis 
nuo vėžio ir cukraus ligų. 
Nuo gimdymo ligų kasmet 
miršta 12,000 motinų. Nuo 
kraujo išsiliejimo ir vyrai ir 
moterys miršta beveik vieno
du gausumu.

Visame krašte ypatingai 
padidėjęs mirtingumas nuo 
širdies ligų. Per trejis me
tus dabar širdies ligomis iš
miršta tiek žmonių, kiek per 
150 metų amerikiečių žuvo 
įvairiuose karuose.

LĖKTUVŲ STOTIE??
SUKAKTIS

Gruodžio 2 d. sukako ly
giai vieneri metai, kai ati
daryta La Guardia lėktuvų 
stotis—aerodromas. Ši sto
tis dabar viena judriausių 
visoje šalyje. Kasdien joje 
pasikelia ir nusileidžia 250 
lėktuvų įvairioms kelionėms 
į įvairias vietas. Iš šios sto
ties kasdien lėktuvai lekia į 
Los Angeles 12 kartų, San 
Francisco — 5 kartus, Chica
go — 36 kartus, Bostonan — 
22, Clevelandan — 11 ir t.t.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KRUVINA SUKAKTIS

Lapkričio 30 dieną sukako lygiai vieneri metai, kai 
Stalino raudonoji kariuomenė užpuolė kilnią suomių tautą. 
Suomiai ištesėjo savo žodį. Jie iš anksto skelbė, kad kiek
vienas pasikėsinimas prieš jų valstybės nepriklausomybę 
bus sutiktas visos tautos pasipriešinimu. Rusai, bent jų 
vadai, netikėjo, kad trijų milijonų tauta išdrįs priešintis 
180 milijonų milžinui. Komunistai nesuprato, kad jų mil
žinas vaikšto tik molinėmis kojomis.

Tiesa, suomiai plieniniais ginklais ne viską laimėjo. 
Jie neteko savo geriausių 22,000 sūnų, kurie žuvo tėvynės 
gynimo lauke. 60,000 jos kovotojų sunkiai sužeisti, bet suo
miai nesigaili aukos. Jie visam pasauliui parodė savo ver
tę. Dar daugiau — jie nuplėšė kaukę komunistinei Rusijai, 
skelbusiai save mažų tautų užtarėja, globėja, darbininkų 
gynėja.

Užpuolusi Suomiją, Sovietų Rusija atidengė suvedžio
tiems eiliniams ir šviesuoliams žmonėms akis — suomiai 
savo krauju parodė pasauliui komunistinės ideologijos vi
sišką bankrotą. Komunistinė Rusija pasirinko imperialis- 
tiškiausią politiką. Rusija šlykščiausią apgaule siekia im
perialistinių tikslų, ką visu žiaurios tikrovės baisumu šie
met pergyveno Lietuva, Latvija ir Estija. Suomiai buvo 
parodę kelią. Gaila, kad platus pasaulis jų tinkamai ne
įvertino ir nesuteikė reikiamos paramos. Gaila, kad lietu
viai, latviai ir estai negalėjo pasekti kilnių suomių pavyz
džiu.

Suomiai sutvirtino savo tautos gyvybę, jie įprasmino 
savo teisę amžinai gyventi. Jie rodo visai žmonijai kelią 
į šviesesnę ateitį. Jų karžygiški darbai negalės likti be 
pėdsakų. Jų šventas gynimasis kasmet bus minimas ir vi
sada teiks įkvėpimo dvasiniam atsparumui.

„AUKSO GADYNES LAIKAI”

_ ., Tautininkų diktatūrą Lietuvoje garbinusiai „Dirvai” 
labai nepatiko mūsų pastabos apie abejotiną p. Tūbelienės 
maršruto naudingumą lietuvių tautai, nes kalbėtojos as
menybė labai artimai susijusi su didelėmis Lietuvos nelai
mėmis per paskutinius trylika metų. „Dirva” tvirtina, kad 
tautininkų valdžios metai buvę „Lietuvos aukso gadynė” 
ir smerkia tuos, kurie nepritarė diktatūrai.

Be reikalo „D.” šaukia „vilką iš miško”. Čia būtų ga
lima suminėti šimtus faktų iš tos „Aukso gadynės”, kurie 
liudytų apie tautininkų negudrios diktatūros atneštas lie
tuvių tautai nelaimes. Svarbiausia tos „gadynės” dėmė-joje 
lietuviai versti dvasios vergais, žmonėmis be nugarkaulio.

„Aukso gadynės” priešakyje stovėję asmenys pasižy
mėjo didele trumparegyste. Jie nepasirūpino apsaugoti 
tautos sunkiai sukurto medžiaginio turto, kurio gražūs iš
tekliai šiandie būtų lengvinę nepriklausomybės atstatymo 
darbą. Jie nevertino išeivijos svarbaus vaidmens skaudžių 
tautai nelaimių atsitikime.

Tautininkai iš kariuomenės vadovybės išstūmė visos 
tautos pasitikėjimą turėjusį gen. Raštikį ir jo vieton pa
statė dviveidį asmenį, kurs vienas pirmųjų nuvažiavo Mask
von išduoti valstybės nepriklausomybę. Pats valstybės 
vairuotojas išbėgo, neįspėjęs tautos apie prisiartinusį mir
ties pavojų. Jis vienu drąsiu žodžiu per radiją galėjo iš
gelbėti šimtus, o gal ir tūkstančius šviesuomenės, kuri būtų 
pajėgusi pasišalinti arba garbingai kovoti.

Ir kam apie tai bekalbėti? Tegu visa tai sudega už
miršimo liepsnose! Naujai atgimsianti nepriklausoma Lie
tuva nebedarys „aukso gadynės laikų” klaidų. Šiam idealui 
ir turime dirbti, nesisvaidydami rūsčiais žodžiais. Bet jei 
bandoma netiesa pridengti, jei bandoma nelaimių kaltinin
kai užglostyti, net aukštybėsna kelti — to perdaug ir di
džiausiai kantrybei.

kiekvienam lietuviui jo kraš
te gręsia nukreiptas prieš jį 
raudonarmiečio durtuvas, ar 
čekisto naganas.

Kaip buvo minima masko
lių „liaudies šventė” Lietu
voje, man teko nugirsti per 
radiją. Jau lapkričio mėn 5 
d. vakare Maskvoje sulipdy
ta programa buvo išpildy
ta per Vilniaus radiofoną 
su aziatiškai - čigonišku 
triukšmu ir šūkavimu. Or
kestrą tą dieną vedė visiems 
gerai žinomas Kauno smuk
lių džiasbandistas Leiba 
Hofmekleris. Solistas ir cho
ras buvo atsiųsti iš Maskoli- 
jos, matomai, sukelt lietu
vių ūpą. Visas tas svetimas 
ansamblis traukė rusiškas 
dainuškas, garbindamas So
vietų rojų, kur, girdi, „žmo
gus alsuojąs laisviausiai”. 
Tai buvo grynai burliokiškas 
staugimas rusų kalba, tin
kąs daugiau maskolių gegu
žinei, nei valstybinės šventės 
minėjimui. Klausydamas to 
spiegimo, lydimo kliksmo, 
šūkavimo ir būgno, nenoro
mis prisiminiau mylimą ka
daise kazokų „poemą” — tri 
derevni, dva sela, vosem die- 
vok, odin ja ... šitos poezi
jos kaip tik trūko bolševikų 
„prazdninkui”. Bet tavorščiai 
- komisarai turėjo atsimint, 
kad jie ūžia Lietuvoje ir 
kad visoms iškilmėms reikė
jo bent šiek-tiek priduot ir 
vietinio pobūdžio; programą 
būtinai reikėjo papildyt ir 
lietuvišku „numeriu”, įter
piant sakysime, D-ro Vinco 
Kudirkos „odą” apie burlio
ką iš Maskvos. Kaip būtų 
gražiai pritikusios spalių 
revoliucijos šventei eilės: 
„na, varpai, garsyn, garsyn, 
glinda lenda, lend tolyn!”

Radijo klausytojus nuste
bino, žinoma, ne Hofmekle- 
rio žydiškas aistringumas ir 
ne solisto bei choro girtuo- 
kliškas įkvėpimas, bet pub
likos labai šaltas reagavimas 
į visas maskoliškas raudas 
apie 
tent, 
buvo 
lėtos
taus plojimo oficialėse iškil
mėse man bent niekuomet 
išgirsti neteko. Bet tavorš
čiai, matomai, nė tiek prita
rimo iš „vergų” nesitikėjo, 
kad po tokio (gal dešimties 
norų delnu) paplojimo dar 
sykį visą dainušką pakarto
jo. Po to „artistai” susilau
kė dar menkesnės ovacijos.

Lapkričio 6 d. vakare Lie
tuvos radijas vėl transliavo 
kitas iškilmes, šį kart lietu
viškas, 
tur būt, 
skaityta 
lietuvių
krašto pažangą po bolševikų 
jungu. Prakalba buvo, aiš
ku, išversta iš rusų kalbos 
ir perskaityta kaž kokio jau
nuolio žyduko, galimas da
lykas, kurio nors komisaro. 
Vertimas buvo 1 abai menkas, 
o prelegento skaitymas, ypač 
kirčiavimas, buvo stačiai 
barbariški. Tokį skaitymą 
galima būt drąsiai atlikt, 
kaip juokų numerį, kur nors 
scenoje. Atrodo, kad mas
koliai ar nepasitikėjo lietu
viais, neleisdami jiems per
skaityti viešai tai, kas buvo 
nrirašyta Kremliaus kance
liarijose, ar gal mūsų tautie
čių tarpe neatsirado išga
mos, kuris spalių „šventę” 
būtų sutikęs piršti lietu
viams už mūsų nepriklauso
mybės minėjimą. Žyduko 
kalba buvo ilga, nuobodi ir 
nejauki. Klausytojams buvo

komunistinį rojų; bū- 
iš susirinkusiųjų tarpo 
paplota vos ne vos ke- 
klausytojų. Tokio skys-

SPALIŲ REVOLIUCIJĄ MININT
(Mūsų bendradarbio Švedijoje laiškas, atsiųstas oro paštu).

Maskolių „nekruvinosios” 
revoliucijos metinė sukaktis 
šiemet buvo triukšmingai pa
minga ir visose neseniai pa
vergtose Pabaltijo respubli
kose. Kacapų džiūgavimo 
šventė Lietuvoje buvo, tur 
būt, liūdniausia diena. Re
tai kada lietuvių liaudis tu
rėjo tokią progą pajust vi
są savo krašto tragediją, 
kaip lapkričio mėn. 5, 6 ir 
7 d.d. Tomis dienomis, tur 
būt, ir naiviausiam optimis
tui akyse nuriedėjo karti 
ašara, stebint, kaip dabar 
Lietuvos priešas primetė 
mums ir savo šventę su sve
timais lietuvio sielai papro-

čiais ir su svetima kalba. 
Apie vasario 16 dienos tradi
cinę, visiems mums artimą, 
savąją, prakilnią linksmybės 
ir skaisčių vilčių šventę, da
bar jau nebebus svajonių tol, 
kol sugrius okupacija. Da
bar mūsų tautine švente įsa
kyta laikyt „spalių revoliu
cijos” sukaktuves. Kai kam 
jos gal ir yra brangios, bet 
tik ne lietuviui. Maskvos ko
misarai po spalių revoliuci
jos gavo pilną, niekuo nevar
žomą veiksmų laisve ir jie, 
žinoma, iš to gali džiaugtis. 
Mes neturime jokios progos, 
nė mažiausio noro švęsti tą 
dieną, ypač matydami, kad

1• t'

Kaž kurioje salėje, 
Kaune, buvo per- 
ilgiausia prakalba 
kalba apie mūsų

— Kaune jau pasirodė mi
licininkų su naujomis uni- 1 
formomis. Jos nukopijuotos * 
nuo rusų milicininkų. Mili
cininkui ant galvos užmau
ta rusiška „furaškė”.

— „Tarybų Lietuvos” vyr. 
redaktorius J. Šimkus pa
skelbė straipsnį, kuriame iš- 
vedžioja, kad „švara nesan
ti buržuazinis prietaras”. Pa
sak jo, nuo bolševikų okupa
cijos laikų „pastebima stip
rokų nešvaros pasireiškimų”. 
Salės esančios priteršiamos, 
prispiaudoma ant grindų, 
mėtomos nuorūkos. Tai esąs 
netik apsileidimas, nekultū
ringumas, bet ir tam tikra 
chuliganizmo rūšis. Taip pat 
gatvės purvinos. Autorius 
baigia straipsnį šiais žo
džiais: „Būkime kultūringi ir 
susipratę žmonės, o ne gy
vuliai”.

— Kauno miesto civilinės 
metrikacijos skyrius įspėja 
gyventojus, kad vaiko gimi
mas turi būti įregistruotas 
ne vėliau kaip vienas mėne- 
sis po gimimo, o mirimas į- 
registruotas ne vėliau trijų 
dienų po mirties. Už šių tai
syklių nepaisymą grasoma 
protokolais ir teismais.

— Drakoniškos bausmės 
prieš vadinamą spekuliaciją 
taip įbaugino gyventojus, jog 
net „geros valios” žmonės ne
bežino kaip elgtis. Pav., „Ta
rybų Lietuva” praneša, jog į 
ją kreipiasi žmonės, klaus
dami, ar laikoma spekuliaci
ja, jei pilietis nusipirktų me
džiagą apsiaustui 
zonui ?

— Uždarytosios 
lietuvių katalikų 
„Blaivybė” turtas 
profesinių sąjungų biurui.

suvaryti į ka
sau ir nekelk

klausyt, kaip 
naiviai aiški-

norima įkalt į galvą, kad da
bar Lietuvoje visiems pasi
darė gyvent lengviau, geriau 
ir linksmiau, kad dabar visi 
vargai išnyko lietuvių žeme
lėje po to, kai Stalinas, rau
donoji armija, čekistai ir jų 
sėbrai uždėjo, ant jos savo 
leteną. Įsidrąsinęs žydukas 
(žinoma, po čekistų apsau
ga) priėjo net prie to, kad 
tvirtino, jog bolševikų vy
riausybė neva nenaikina lie
tuvių tautybės bei sąmonės, 
nevaržo tikybų, nealina kraš
to. Jis nė vienu žodeliu ne
užsiminė apie Lietuvos kalė
jimus, prigrūstus mūsų in
teligentais ir sąmoningais 
tėvynės sūnumis, apie tūks
tančius išgabentų į Rusijos 
gilumas; prelegentas tartum 
nieko nebūtų girdėjęs apie 
atimtus iš bažnyčių turtus, 
apie dvasini^ mokyklų užda
rymą, apie kliudymus atliki
nėt tikybines apeigas. Sovie
tų valdžia, akiplėšiškai tvir
tino žydelis, leidžianti lais
vai poteriaut namuose, baž
nyčiose ir kapinėse. „Pote
riauk, tik nedaryk skanda
lo!” — taip trumpai jis su
formulavo visus bolševikų „į- 
sakus” apie sąžinės laisvę. 
Tačiau, ką jis laiko skanda
lu, arčiau nepaaiškino. Mums 
ta jo mintis yra supranta
ma: tai, ką mes vadiname iš
oriniu tikybinio kulto pa
reiškimu, žydukas-bolševikas 
savo žargonu pavadino skan
dalu. Visą nemalonią komu
nistams problemą apie są
žinės laisvę*"jie norėtų re- 
formuot ta prasme, kad visi 
tikintieji būtų 
pus „uj, gulėk 
skandalo”.

Juokai buvo 
tas pienburnis
na sunkias ekonomines prob
lemas. Pavyzdžiui, kodėl Lie
tuvoje išnyko dabar visos 
prekės. Nugi štai kodėl: 
prieš tai, kai Lietuvą valdė 
kapitalistai, „smetonininkai” 
ir imperialistai, prekės būda
vusios prieinamos tik 10% 
Lietuvos gyventojų. Tuomet 
prekių pakakdavę ir jos net 
būdavo išstatytos languose. 
Šiandie gi prekės prieinamos 
visam 100% gyventojų, to
dėl jų neužtenka ir jos, ma
tomai, abelnai išnyko (uj, 
ar ne iš baimės?).

Daugelis darbininkų nusi- 
skundžią neišpasakytu pra
gyvenimo pabrangimu Lie
tuvoje. Prelegento aiškini
mu, darbininkai (reikėjo pri
dėt kvailiai-gojai) turėtų 
džiaugtis, nes pinigai, ku
riuos dabar darbininkas per
moka už prekes, eina Sovie
tų vyriausybei, o ne priva
čiam pirkliui, kaip būdavę 
anksčiaus. Gi sovietų valdžia 
visus tuos pinigus grąžin
sianti atgal kuriuo nors pa
vidalu. Gaila, kad kalbėto
jas nepaaiškino, kuriuo pavi
dalu gali tikėtis lietuvis-dar- 
bininkas savo kruvinu pra
kaitu užsidirbtų skatikų grį
žimo Lietuvon. Komisariu- 
kas turėtų paaiškinti nenu- 
s i v o k i antiems komunizmo 
katekizme, kad Maskva, gau
dama daugiau pajamų, pa
didins pas mus čekistų ban
das, pastatys daugiau kalėji
mų ir nukals kitokio pavi
dalo pančius; pagalios ji ga
li dar daugiau atsiust Leni
no ir Stalino paveikslų, ar 
pan. dalykų.

Kad Lietuvos darbininkas 
jau nebegali dabar įsigyti 
drabužių sau ir šeimai, ne
suranda m aisto mažiems vai
kučiams. Maskvai tai rūpi 
mažiausiai, nes, kaip toliau

kitam se-

Vilniaus 
draugijos 
perduotas

tai 
pri- 
ma- 
pa- 
ap-

aiškino kalbėtojas, Sovietų 
svarbiausias tikslas esąs — 
sulygint pragyvenimo stan
dartą visų piliečių ir visame 
Sov. respublikų plote. Šito
kį maskolių tikslą privalo
me visi įsitėmyt. Maskvai 
svarbu ne pakelt darbininko 
gyvenimo sąlygas, bet atbu
lai — sulygint jas su kitų 
vergti standartu. Vadinasi, 
jei kur nors jakutų, kalmu
kų ar Turkestano žemėse at
siranda darbininkų, gyve
nančių primityviškesnėse są
lygose, nei Lietuvoje, 
mūsiškiui darbininkui 
seis kantriai kęsti ir 
tyti, kaip jo dabartinė 
dėtis bus dar daugiau
sunkinama vien tik masko
liškosios lygybės vardan. Va
dinas, jei, neduok Dieve, So
vietams atitektų dar kokia 
nors laukinių juodukų kolo
nija, tai visiems Sovietų pi
liečiams priseitų lygintis pa
gal nuogųjų standartą.

Išklausęs per Lietuvos ra
diją panašaus „pamokslo”, 
nenoromis turi pastatyt sau 
klausimą, kaip gi jautėsi su
sėdę garbingųjų svečių fote
liuose mūsiškiai komisarai? 
Kokios mintys atėjo į gal
vą Justui Paleckiui, Pakark- 
liui ir kitiems „kalifams vie
nai valandai”. Mat, prele
gentas gan aiškiai priminė 
auditorijai, kad karas dar 
neužsibaigęs, kad 
imperialistai galį 
daug nemalonumų 
nugalimai” sovietų
Šitokių perspektyvų švieso
je, ar tik mūsų faraonėliai, 
kuriems jų kailio klausimas 
rūpi daugiau už Tėvynės 
laisvę ir žmonių gerovę, kar
tais neprisipažino savo tam
sios sielos gilumose, kad 
jiems jaunystės dienose bu
vo per mažai „įpilta kark
lų”. Dabar ir jie, tur būt, 
supranta, kad už išdavystės 
nusikaltimą lietuvių tauta 
jiems niekuomet neatleis. 
Kad ir jų ūpas buvo neko- 
kis, supratau iš to, kad po 
žyduko išvedžiojimų iš pub
likos paplojo delnais vos ke
letas klausytojų.

Vytinis.

— Visą laiką buvo skel
biama, kad Stalino konstitu
cijai šviečiant sužydės dai
nos menas, o štai oficiozinė 
„Tarybų Lietuva” net veda
majame straipsnyje staiga 
grūmoja, kad „labai ir labai 
turėtų pasitempti chorai ir 
chorų vadovai.” Net ir dar
bininkai nemoką teisingai 
dainuoti „internacionalą”, to
dėl chorvedžiai ir valstybi
nės operos aktoriai turį iš
mokyti. Pagaliau, kliūva ir 
rašytojams, kad jie „nebūtų 
tokie paslaptingi”.

— Vilniaus krašte bolševi
kai pravedė tokią žemės „re
formą”, jog sukūrė soveho- 
zus net po 5,000 ha. Tuose 
sovehozuose laukų darbinin
kai bernauja komunistinės 
diktatūros valstybei.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Maskva užsakiusi 
Vilniaus stiklo fabrikams bu
telių už 250,000 litų. Buteliai 
būsią siunčiami ir į Lenin
gradą. O už šią prekę bus 
gauti červoncai ir rubliai, 
neturį jokios tarptautinės 

. vertės.
— Pumpėnų valsčiuje že- 

. mes matavimai baigti. 1973 
ha. duota numon 470 šeimų.

! Žemės reformą šiame vals
čiuje vykdė agr. Šapira.

— Švietimo komisariate 
departamentai panaikinami 
ir įvedami pavadinimai „val
dybos”.

— Kokia „tvarka” viešpa
tauja bolševikų nacionalizuo
tose įmonėse, matoma iš 
laiško „Tarybos Lietuvos” 
redakcijai apie „Boston” me
chaninę audyklą: „Tuo tar
pu Bostono fabrike labai 
daug būtų galima norėti 
tvarkos ir švaros atžvilgiu. 
Iš kiemo turėtų būti šiukš
lės išvalytos, apdirbamos 
medžiagų atmatos. Gal net 
tvorą būtų galima šiek tiek 
sutvarkyt i. Kontoroje pata
riama įsigyti porą peleninių, 
kad papirosų nuorūkų ne
reikėtų mėtyti ant grindų.”

— Tauragėje buvo sušauk
tas Valsčių komisijų atsto
vų susirinkimas. Visi nusi
skundė, kad žemės „refor
mos” darbai „neina taip, 
kaip turėtų eiti”. Esą pada
roma daug klaidu. Be to, bu
vo nusiskųsta dėl pašarų. 
Tik 20% gauta tinkamo pa
šaro, o visas kitas esąs su
puvęs. Dėl blogo oro ir zu
perio stokos žiemkenčių įsė- 
ta mažiau.

— Kaune šiuo metu jau vei
kia 30 rusų kalbos kursų. 
Artimiausiu laiku jų skaičius 
bus padidintas iki 10.

— Kauno Apygardos 
mas skelbia, jog Kauno 
kiečių smulkaus kredito ’ 
ko konkursas laikomas b 
tu. Kreditorių įgaliotinii 
rinktas adv. J. Vaitiekų 
Subankrutavusio Kėda

(Tęsinys)
IV.

vokiečių smulkaus kre 08 Kuncevičius gim 
vale Vladimire, Volini 

krašte, kuris 1569 ir
banko konkurso 
šaukia banko kreditorii 
sirinkimą. Jame bus sv lino unijos metu atim 
tomas klausimas apie 
kurso baigimą.

— Kaune buvo sureni 
komunistų partijos pirn pylioję buvo geroka 
„ideologinių” kursų išlei 
vės. Ta proga buvo p 
kytos kalbos. Kas tuos 
sus lankė, matyti nors : 
kelių pavardžių, kurios 
klauso kursus baigusi* 
Koraliova, < 
mienė, Imkaitė ir kt.

— Rygos krepšininkai 
galėjo Kauną 33:22 (11* 
Kaunui atstovavo šie k > atsiskyrėliai nuo Re 
šininkai: NorkusI, Puzini 
kas I, Leščinskas, Rali 
čius ir Puzinauskas II.

— Mirė Vilniaus ir - ... 
krities viršininkas Antį ^ėjnno ,maza ^ebuyc 
Kazanavičius, ton vietoj 
skirtas, atėjus bolše; 
okupacijai.

ino Lietuvos ir prijung 
jrie Lenkijos. Krikščic 
Volinijoje ir visoje te

^įvairių pavojų ir jo 
j jas žmonių iškreipta 

ingai moraliniu atžvil 
į Prie to viso sumišim 

įėjo dar gaujos schis 
€ įų, kurie visiškai ps 

Goldikas, K su Roma uniją, p?
tą 1439 m., visuotinu 

j Bažnyčios susirinkim 
. encijoje. (Schismatiks

• • 1 1 • • _

Katalikų Bažnyčios te 
kad jie nepripažino k; 
į pagrindinių dogmų 
Raikančiųjų tikro Kris

1E o tarpu klaiki tamsa bi 
, psiautusi visą kraštą, 

įjos faktus ir raginimt
— Bolševikų revoliutf8'0 ^eve^ neatkreipi 

nes gyveno paskenc 
ose, ir maža atsirač

Rusijoje sukaktuvių pi 
Maskvoje atidarytas M " , 
vos pavergtųjų tautų—fflrie rūpinosi šiuo dab 
tuvos, Latvijos, Estijos, ‘ 
davijos ir Karelų-Suomit 
vili jonas „tautų muzieji
Pasak pranešimo, muzie^g tėvas buvo gabi 
būsianti „atvaizduota tų įgįįnas Vladimire ir si 
publikų darbo žmonių k M prekybos vedėja 
gyvenimas ir socialistinė1^ 
tyba”. Koks šis „muzie 
bus, galima spręsti jau i 
kio fakto. Pranešime s 
ma, kad „muziejuje yra 
metais kalėjime žuvusio 
tijos proletariato vado 
gisepo asmeniški daikta ( 
dokumentai”. Tuo tarpu 
žinoma, kad Kingisepas 
vo ne 1922, o 1924 metai 
ne kalėjime, o per komi pasįųstas j yįir 
tų pučą Taline. To Mas , irPMoU įv& 
j e suplanuoto ir remiame -e 
čo pagalba bolševikai 
prieš 16 metų norėjo p 
jungti Estiją..

— Socialinio 
komisaras Glušauskas 
skelbė instrukciją, paga 
rią karo invalidai ir k; 
turi eiti į specialines j 
misijas patikrinti sveiks nepalankiose aj 
Galima prisibijoti, kad š 
strukcija nebūtų išk 
tam, kad atimtų pensij; 
kovotojų už Lietuvos va’ 
bės nepriklausomybę.

Ir todėl atrodo, kad Di 
atsiuntė Juozą Kuncev 
j šį pasaulio kraštą.

masis šventasis, ti 
paveldėjo daugelį sa- 
gabumų; nors ir vi 

tikybinės pamokos bu 
seveik apleistos, Juoz 
riai ir be paliovos sk; 

■ ro brevijorių, ir taip : 
) karštai mylėti svs 
ir dideles K ristaus til 
tiesas. Tėvų ekonon 
adėčiai pablogėjus, Ji

tuo istorijos laikotar] 
iros sostinė, kaip ir 

aprūpii flroPa’ buv0 paliesta
1 kvailumu. Miestas p 
isokių paklydusių r( 
sektų. Dora ir Dievo 
mai baisiai išniekin

se busimasis šventai 
ir stiprėjo dora ir mol 
hg meldėsi. Pradžic 
ličiui nelabai patiko 
ibininko elgimasis. E

— Paskelbta, g r a‘s i n Juozo nepaprast 
teismais, kad turi būti paveikė Papavič 
tris dienas užregistruotos pirklys jam siūlė s 
sos spausdinimo priemo ^eri ir visą savo ti 
rotatoriai, rotoprintai, s
rografai, hektografai, ir--------------------------

0 planams neprita

Liepia Baigti Namij Statybą

pasaulio 
sudaryt 

net „ne- 
armijai...

Kaunas. — Kauno miesto 
burmistras išleido įsakymą 
statybinių medžiagų parduo
tuvėms, sandėliams ir lent- 
piūvėms. įsakyme sakoma, 
kad daugelis nebaigtų namų 
savininku kreipiasi į savival-' 
dybę, skųsdamiesi, kad kai 
kurios statybinių medžiagų 
parduotuvės bei firmos ne
parduoda arba labai pavė
luotai išpildo nebaigtiems na
mams užsakymus ir tuo bū
du apsunkina namu baigi
mą. Kadangi, kaip burmis
tras pats nripažista, šiuo me
tu yra didelis gyvenamų pa
talpų trūkumas, tai visi 
trukdvtojai būsią baudžiami 
ir traukiami atsakomybėn.

Kodėl Lietuvoje staiga pa
sireiškė toks didelis patalpų 
trūkumas, visi žinome: Lietu
va užplūdo maskoliai, kurie 
paėmė visas geresniąsias pa
talpas. O kodėl nebėra sta
tybinės medžiagos, irgi ne
tenka aiškinti: dėl bolševi
kiškos netvarkos.

Kauno burmistras taip pat 
praneša, kad nebaigtų namų 
savinin kai galį gauti avan
so, kad paspartėtų statyba. 
Avanso, esą, galima gauti... 
ligi 1,000 litų.

udringai
— Kaune buvo sušaū 

visų Kauno apygardoje ’ 
mų teisėjų susirinkimas, 
rio tikslas buvo supazin Čia nerasi teisybės! 
ti su susovietintos Lieti avęs atkirto Bartulis, 
teismų santvarkos įstaty lis sakai, kad pusę n 
Teisingumo komisaras F 1 -----
karklis davė nurodymų, k 
turįs būti teisėjas sovi( 
kame krašte. Pasak jo, ,,i ir įg,r ieškai pagi 
jasis teismas turi būti i Aš pasakysiu, kad m 
jo teisingumo propagan hgesnių gmoniu 
tu.” Teisėjas turįs pasĮt'"- 
sovietų ideologinę literat 
Dar atviriau kalbėjo 
koks „draugas” Girka

„Tarybiniu teismų veil

(Tęsinys)

15 tavęs ūkininkas j 
Tai čia paties kali 

davei? Sulaužei įstal

Aš pasakysiu, kad m

kinkai — niekur i 
Mano kaimynas ū 
s Jotautas antri me 

11 laiko savo pirty, i 
_____  , „k ^enk brol, iki triol 

Jis pareiškė, kad soviev Mat, ir aš ne 
se teisėjas turįs būti ne sinei dalgės, nei bot 
ras darbininkas, bet politikos su dalgiu, o 
veikėjas. Jis-taip pat t1 
nalaikyti santykius su pa paranką mazgoja, 
niais ir vietos' tarybų or 
nais.__________ (

kebliu. Padedam. ;

— Mariampoiės b u r m 
tras „draugas” V 
rašo „Tarybų Lietuva”,, 
norėjęs duoti bedarbiui 
ku darbams. Tiįk po ilčS 
tikinę j imu pasisekę jaittl 
dvti, kad „lauĮjko darbą! 
bus baigimas/;o7ypač deri 
nuėmimas, 
bos reikal

skųstis ...
Wųst! Tai jau k 

—energingai 
wiskas. —Jums,

Lurie, 1M'erai, kurie- ga
* .. i ft. i — — J Ii ei nlVas dešimtis hel 

y sėklų ir gyvu 
h, kurie iš maje 
į tik po du hel 
įjnt reikia! Žiy 
ilk to sklypelio 

h! Na, o kur 
nas ar vii 
stas, bet

____
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Tomas Čižauskas— Kauno Apygardą g

Jčių smūlkausSkre£fl MAŽIAU ŽINOMI DIDVYRIAI
> konkursas laikomas J 
. Kreditorių įgalioti^' 
ūktas adv. J. VaitielJ 
įbankrutavusio 
skiečių smulkaus 
rirtlrrw L/xwl...__
lukia banko kreditoįį 
trinkimą. Jame bus ’ 
omas klausimas apie į 
urso baigimą.

— Kaune buvo 
romunistų partijos jj 
,ideologinių” kursų jį 
vės. Ta proga buvo 
kytos kalbos. Kas tuo 
sus lankė, matyti nor 
kelių pavardžių, kurii 
klauso kursus bai 
Koraliova, Goldikaį įį 
mienė, Imkaitė ir kt

— Rygos krepšininhi 
galėjo Kauną 33:22 (U< 
Kaunui atstovavo 
šininkai: NorkusĮPmj 

į kas I, Leščinskas, 
čius ir PuzinauskasR ^rių pagrindinių dogmų).

— Mirė Vilniaus įf 
krities viršininkas 
Kazanavičius, ton vi^į 
skirtas, atėjus 
okupacijai.

— Bolševikų 
Rusijoje sukaktuvių 
Maskvoje atidarytas^ 
vos pavergtųjų tanių 
tuvos, Latvijos, Estijon 
davijos ir Karelų-S 
vilijonas „tautų 
Pasak pranešimo, usįj 
būsianti „atvaizduotu 
publikų darbo žmonų 
gyvenimas ir socialist 
tyba”. Koks šis „md 
bus, galima spręsti j 
kio fakto. Pranešime 
ma, kad „muziejuje yn 
metais kalėjime žuvus 
tijos proletariato 
gisepo asmeniški 
dokumentai". Tuo 
žinoma, kad King 
vo ne 1922, o 1924 
ne kalėjime, o per 
tų pučą Taline. To 
įe suplanuoto irrem 
čo pagalba bolševibi 
prieš 16 metų norėt 
jungti Estiją..

— Socialinio apre 
komisaras Gluša 
skelbė instrukciją, $ 
rią karo invalidai ii 
turi eiti į 
misijas patikrinti stf 
Galima prisibijoti, kd 
strukcija nebūtų 
tam, kad atimtų 
kovotojų už Lietuvos c i_,CL
bes nepriklausomybę■ jįįĮgr0 juozo nepaprastos

•— Paskelbia,J^Jjybės paveikė Papavičių. 
tada pirklys jam siūlė sa- 
dukterį ir visą savo tur-

(Tęsinys)
IV.

inko konkurso 5 J™* KunceviMus gimė 
lukia banlm W4 m-> Vladimire, Vohni-

krašte, kuris 1569 m. 
iublino unijos metu atim- 

nuo Lietuvos ir prijung
us prie Lenkijos. Krikščio- 
|ębė Volinijoje ir visoje to- 

apylinkėje buvo gerokai 
^liesta įvairių pavojų ir jos 

okslas žmonių iškreiptas 
tingai moraliniu atžvil-

Prie to viso sumišimo 
idėjo dar gaujos schis- 

tikų, kurie visiškai pa- 
ekino su Roma uniją, pa- 
ytą 1439 m., visuotinia-

Bažnyčios susirinkime 
orencijoje. (Schismatikai 
vo atsiskyrėliai nuo Ro- 
s Katalikų Bažnyčios to- 

1, kad jie nepripažino kai

i

s

.1

i.
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it
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nūs

ilaikančiųjų tikro Kris- 
us tikėjimo maža bebuvo, 
tuo tarpu klaiki tamsa bu- 
apsiautusi visą kraštą. Į 

<|ligijos faktus ir raginimus 
mesio beveik neatkreipta, 
onės gyveno paskendę 
idose, ir maža atsirado 

, kurie rūpinosi šiuo daly-
Ir todėl atrodo, kad Die- 
atsiuntė Juozą Kuncevi- 
į šį pasaulio kraštą.

Juozo tėvas buvo gabus 
reigūnas Vladimire ir su- 

us prekybos vedėjas, 
imąsis šventasis, tur 

t, paveldėjo daugelį savo 
o gabumų; nors ir vie- 
tikybinės pamokos buvo 

u beveik apleistos, Juozas 
triai ir be paliovos skal
avo brevijorių, ir taip iš- 
ko karštai mylėti svar- 
ir dideles K ristaus tikė- 

o tiesas. Tėvų ekonomi- 
i padėčiai pablogėjus, Juo- 
buvo pasiųstas į Vilnių 
ti pirklio Papavičiaus 

iežiūroje.
0 tuo istorijos laikotarpiu 
tuvos sostinė, kaip ir vi- 
Europa, buvo paliesta į- 

irių kvailumu. Miestas pil- 
visokių paklydusių reli- 

jų sektų. Dora ir Dievo į- 
ai baisiai išniekinti!

t šiuose nepalankiose apy- 
ėse busimasis šventasis 

go ir stiprėjo dora ir moks- 
Daug meldėsi. Pradžioje 

pavičiui nelabai patiko jo 
.elbininko elgimasis. Bet

teismais, kad turi
tris dienas užregi

. ■uunuun ii viocį kjcivu lux-

sos spausdinimo Fj 0 planams nepritarė
rotatoriai, rotoprin^ 
'rografai, hektograM

jaunuolis, suprasdamas 
reikšmę žodžių: „Juk ką pa
dėtų žmogui, jei jis laimėtų 
visą pasaulį, bet prarastų 
savo sielą? Arba ką žmogus 
gali duoti savo sielai atva
duoti?” (Morkaus VIII, 36-7)

1604 m. Juozas įstojo į 
švč. Trejybės bazilų vienuo
lyną, Vilniuje ir mokėsi tė
vo jėzuito Fabriciaus prie
žiūroje. 1609 m. įšventintas 
kunigu. Per penkeris me
tus eina paprastas kunigavi
mo pareigas. 1614 m. pa
skirtas kelių vienuolynų Vil
niuje vyresniuoju. 1617 m. 
konsekruotas Vitebsko vys
kupu, o kitais metais—Po
locko unitų . arkivyskupu. 
(Unitai taip pat katalikai, 
kaip ir mes. Vadinami uni
tais todėl, kai ilgus metus 
buvo atsiskyrę nuo tikrosios 
Kristaus bažnyčios, o vėliau 
sugrižo. Skyrėsi nuo Romos 
katalikų tik vien išoriniu at
žvilgiu, būtent, apeigomis, 
kurios net šv. Tėvo patvir
tinimą turi. Galime patė- 
myti irgi, kad Polockas ir 
Vitebskas tuo laiku dar bu
vo Lietuvai priklausančios 
sritys.)

Juozas Kuncevičius uoliai 
stengėsi išjudinti žmones iš 
blogo gyvenimo įpročio ir 
vesti juos prie doros. Ban
dė atnaujinti uniją tarp 
schismatikų ir Romos. (Bres
to unijos metu (1595) tik da
lis atsiskyrėlių grįžo.) Nau
dojosi netik silpnomis ir ne
pastoviomis žmoniškomis jė
gomis, bet kiauras dienas ir 
naktis išklūpodavo arti Šven
čiausiojo, meldsdamas reika
lingos antgamtinės pagalbos. 
Jo pastangos buvo apvaini
kuotos miniomis atgailestau
jančiųjų sielų. Jo pamoks
lai jaudino atšalusius. Jo 
klausykla apsupta buvo šim
tų ir tūkstančių vargšų, ieš
kojusių Visagalio Dievo ma
lonės. Ligoniai ir kaliniai 
patyrė jo švelnaus tėviško 
pasiaukojimo.

1623 m., lapkričio 12 d., 
gauja schismatikų šventą 
arkivyskpupą užpuolė: kir
viu ir kulka jo darbą šiame 
pasaulyje nutraukė. Mirda
mas jis meldėsi Dievo su
teikti savo nužudytojams at
sivertimo malonę. Ir Die
vas išklausė maldos, kurio
je atspindėjo Jėzaus įspėji
mas: „Mylėkite savo neprie
telius, gera darykite tiems, 
kurie jūsų nekenčia.” (Luko 
VI, 27) 1643 m. Juozas Kun-

N. N.

Paliki Sveika!
Paliki sveika, miela tėvyne, 
Tave jau miglos apklojo, 
Sušvilpė vėjai, vilnys suspynė— 
Sparnais žuvėdros suplojo.

Greit kelsis saulė iš okeano
Nušvies ji jūres ir dangų, 
Bet neišvysiu tėviškės savo— 
Apverksiu kraštą man brangų.

Sučiurs tas namas, kur taip skambėjo 
Džiaugsmo dainelės tiek kartų.
Žels ten dilgynės supamos vėjo, 
Kauks šuo apakęs už vartų.

Gražu, kai saulė šviesią galvelę 
Išmaudo jūros mėlynėj— 
Liki sau sveika, miela saulelė, 
Sudiev ir mano tėvynei.

Grįžtant prie Chicagos ra
jono, reikia pranešti, kad sa
vo kvotas pildyti pradėjo 
šios parapijos: šv. Jurgio 
par. jau turi $27.17; Aušros 
Vartų par — $16; šv. Pet
ro ir Povilo par. — $16; Mel
rose Park, Ill. — $15.10. St. 
Spudulis, New Britain, Conn., 
aukojo $5. Taip pat prane
šama, kad už draugijų duok
les į Federacijos centrą ir 
L.G.F. iš Fed. 3-čio skyr., So. 
Bostone, gauta $28.00.

Negalima praleisti nepa- 
brėžus tikrai stambios su
mos, kuri gauta Lietuvos pa
bėgėlių šelpimui iš Maspeth, 
N. Y. per kun. J. Balkūną, 
būtent, $100. Šią sumą au
kavo šv. Vincento Pauliečio 
draugija.

KITI REIKALAI

Bausmėmis Pripildys Krautuves...

Marija Aukštaitė
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— Kaune buvo 
visų Kauno apyg^': 
mų teisėjų susirink 
rio tikslas buvo sę 
ti su susovieL 
teismų santvarkos. 
Teisingumo komis-' 
karklis davėnurodj1 
turįs būti teisėj^; 
kame krašte. Pasak'

(Tęsinys)
Čia nerasi teisybės! — 

sigavęs atkirto Bartulis. — 
ielD unulis sakai, kad pusę me

lų iš tavęs ūkininkas pa
le! Tai čia paties kaltė! 

r#m davei ? Sulaužei įstaty- 
Į, ir dar ieškai paguo- 
)s? Aš pasakysiu, kad mie-

LIETUVAI G. F. VAJAUS EIGA
Pradžia džiuginanti

Federacijos centras Ame
rikos lietuvių kolonijas pa
skirstė į dešimtį rajonų ir 
kiekvienam paskyrė kvotą 
Lietuvai Gelbėti Fondo va
juje. Rajonų vadai praneša, 
kad nebus sunkumų kvotą iš
pildyti. Sąmoningieji lietu
viai mielai rašosi Fondo na
riais, užsimokėdami po vieną 
dol. narystės mokesčio. Gau
tas pranešimas, kad Phila- 
delphijos rajonas jau dau
giau kaip kvotos pusę išpildė. 
Buvo prašyta tame rajone 
surinkti $425; Philadelphijos 
lietuviai katalikai vajaus 
pradžioj , jau turi surinkę 
$264.52. Šv. Kazimiero par. 
kurioje klebonauja kun. Ig. 
Valančiūnas, savo kvotą su 
kaupu išpildė. Ji surinko — 
$198.80. Šv. Jurgio par., kur 
klebonauja kun. Ig. Zimblys,

jau turi surinkusi $60.72. P. 
Mikalojūnas aukojo $5.00.

Tuo tarpu Philadelphijos 
rajonas stovi pirmoje vieto
je.

Federacijos centro užsimo
jimas, kaip jau buvo paskelb
ta, yra surinkti įvairiems 
svarbiems tautos reikalams
per Lietuvai Gelbėti Fondą
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tu.” Teisėjas tun- Sj Mano kaimynas ūki- 
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Jis pareiškė, 
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— Mariampo? 
tras „draugas” 
rašo „Tarybų L 
norėjęs duoti U 
ku darbams. Tif| 
tikinę jimu pasi 
dvti. kad „laujj 
bus baigimas J 
nuėmimas, yJ ! 
bos reikalai®

nkas Jotautas antri metai 
ine laiko savo pirty. Sa
li gyvenk brol, iki triobas 

Mat, ir aš nepa- 
liliu, nei dalgės, nei bobos. 
J nuolatos su dalgiu, o bo

su grėbliu. Padedam. Sa- 
, ranka ranka mazgoja, tai 
i nėr ką „'skųstis . . .
— Nesiskųsti Tai jau kaip 
yent?!,j. —energingai ūž
to šumatį įskas. —Jums, sa
lonai, eserai, kurie gavo- 
po keli/as dešimtis hekta- 
žemės.7 sėklų ir gyvulių,

IfavoinĄ? tik po du Įlėktą
jį Gyvent reikia! Živytis 

to sklypelio tik 
įji! Na, o kur už- 

lOWfcnas ar vilna? 
) aH- ‘lt Wstas, bet kas 7artl mie.V,

kurie iš majora-

iš miesto, kai tik vieno fa
briko kaminas kyšo? Ir vėp- 
sok rinkoj su piela apsijuo
sęs, ligi žydas nusipirks ša
kų vežimą, ir pamos už po
ra litų visai dienai.

— Bravo! Bravo! . . . —Pa
sipylė kalbų šnabždesys, ne
sulaikomai plito po salę, ūžė 
ir klegėjo, o Zbignievas vis 
maišėsi po naujakurių gru
pę, gundė ir kiršino.

Pirmininkaująs jaunuolis 
susimaišė, pasilenkė prie po
no Butėno, apiberdamas 
klausimais, vesdamas susi
rinkimą į visai chaosingą ne
rimą ir ginčus.

— Kas ten šiandien su mū
sų pirmininku? — užklausė 
mokytojas Garmus. — K až- 
kodėl jis savo darbe prapuo
la?! . . .

— Teisybe, teisybė! —pa
tvirtino keli balsai, ir jau
nas, pusiau lėtas pirminin
kaujantis vaikinas švelniai 
su šypsneliu atsiprašė:

— Labai visų atsiprašau. 
Mat, aš esu šiam darbe nau
jokas. Tokiai miniai vado
vauti ir valdyti, nemaniau, 
kad tiek reiks jėgų. Čia rei
kia greitos orientacijos žmo-

cevičius paskelbtas palai
mintuoju, o 1867 m. pripažin
tas šventuoju. Šventė šven
čiama visame katalikiškame 
pasaulyje lapkričio 14 d. Re
likvijos Polocke.

Iš pat jaunystės šv. Juo
zas Kuncevičius pavedė sa
vo skaistybę Panelės Švč. 
globai. Ir tą brangią dovaną 
nesuterštą išlaikė visas gy
venimo dienas iki nukeliavo 
į dangaus karalystę. Visą gy
venimą dėvėjo šiurkščius at
gailos rūbus ir susilaikė nuo 
mėsos. Mylimiausia jo mal
delė buvo: „Jėzau Kristau, 
Dievo Sūnau, p asigailėk ma
nęs, vargšo žmogaus”.

(Bus daugiau)

gaus, reik sumanumo, bei pa
tyrimo. Į savo vietą, siū
lau visų Šilujų stipriausią 
šiam darbui jėgą, abiturien
tą Eugenijų Kanklį.

— Valio! Valio — suūžė 
visa salė, tik Kleopatros vei
dai nubalo, akys susitiko su 
Eugenijaus akimis, o milži
niška salė ūžė ir klegėjo.

Pro ūžesį išniro švarus, 
skambus ir susijaudinęs Da
mijono balsas, ir akių akys 
susmigo į aukštą, palinkusią 
pusamžio žmogaus figūrą, 
kuri laikė iškėlus ranką ta
rytum geležinė statula, rei
kalavo savo žodžio.

— Tik prašau, trumpai . . . 
— nulinko prieš Damijoną 
pirmininkaujantis vaikinas.

— Broliai, seserys! — pra
dėjo Damijonas — žinote, ką 
aš pajutau? . . . Beveik apsi
verkė širdis, kad čia mano 
Rožiukos nėra . . . Štai, pri
plaukė štokia minia, susirin
ko tarytum sava šeimyna, 
kur viešai gali pasiskųsti. 
Nieks tave nė į kalėjimą, nei 
niekur. Skųskis, kalbėk, kiek 
nori, tai vat, tas ir riša žmo
nes į vienybę, kai visų var
gas persimeta vienu mazgu. 
Juk čia visi esantys, brangi- 
nam savo šventa žemelę — 
mūsų Tėvynę, už kurią vėl 
jeigu reikėtų nėštume galvas, 
bristume per kraują, nes,

Bostono rajone taip pat 
eina judėjimas. Ten rengia
mas didelis supryzas. Tuo 
tarpu iš Lowell, Mass., kur 
klebonauja kun. Pr. Stra- 
kauskas, prisiuntė $48.75. ši 
suma sudaryta: Federacijos 
49 sk. auka $20; Aušros Var
tų Moterų dr-ja $14; per 
prakalbas surinkta $14.75. 
Neabejojama, kad loveliečiai 
savo kvotą išpildys su kau
pu.

Smarkiai yra veikiama 
Pittsburgh, Pa., rajone. Ten 
renkamos aukos bažnyčiose, 
sakė prakalbas p. St. Gaba- 
liauskas. Rajonui paskirto
ji suma tikrai būsianti su
rinkta. Bridgeville, Pa., per 
kun. A. Jurgutį jau prisiųs
ta $11.70. Ši parapija šioj 
diecezijoj yftr mažiausia.

Pradeda savo darbą ir Chi
cagos rajonas. Savo kvotos 
dalį jau pripildė Kenosha, 
Wise., lietuvių par., kurioj 
klebonauja kun. Pr. Skrode
nis. Per St. Gabaliausko pra
kalbas suaukojo $26.32. Pra
ėjusią vasario 16 d. šioj ko
lonijoj vilniečiams šelpti su
aukota $46.34. ši suma, ži
noma, į kvotą nepriskaitoma, 
nes jau pasiųsta tam, kam 
buvo paskirta, čia ją skelb- 
biame dėl to, kad per neap
sižiūrėjimą ji spaudoj dar 
nebuvo paskelbta.

Kvotos pradžią jau turi ir 
šv. Kazimiero par., Pittston, 
Pa., nes iš ten pasiųsta $14.

$10,000 ir gauti Fondui 10,- 
000 narių. Vajus pradėtas 
Spausdinamos kvitų knyge
lės ir netrukus bus skyriams 
išsiuntinėtos. Taip pat yra 
spausdinami laiškai — atsi
šaukimai į draugijas. Kai 
juos skyriai gaus, prašome 
juos įteikti draugijų valdy
boms, o dar geriau — nu
nešti į draugijų susirinkimus.

Lietuvos pabėgėlių pagal
bai jau esame išsiuntę dau
giau, negu tam tikslui surin
kome. O kur visa eilė kitų 
svarbių tautos reikalų, ku
rie laukia mūsų paramos! 
Dėl to nuoširdžiai prašome 
visuomenės vadų ir veikėjų 
dėti daugiau pastangų, kad 
kolonijos greičiau išpildytų 
savo kvotas ir taip pat nuo
širdžiai atsiliepiame į lietu
vių geraširdiškumą būti 
duosnesniais sayo brangios 
tautos gyviesiems reikalams 
rūpinti.

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekr.

2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago, Ill.

matai, iš jos ir grūdas, ir 
živnastis. Ji maitina kaip 
motina. Jeigu motina bago- 
tesnė, tai ir jos vaikams ge
riau. Na, o dabar?... Ru
so, lenko, ir vokiečio aptryp- 
ta, apiplėšta, išrekvizuota ir 
kapais apsodinta, tai ką jau 
čia? Ar seniai užlyginom 
granatų išraustas duobes ? 
Ar seniai ištaisėm išverstus 
apkasus? Tos pačios nekal
tų girių pušelės, pervertos 
neprietelių iki šerdies. Mat, 
lašino ir tų nekaltų augalė
lių kraują. ' Tai ką jau čia? 
Mes tik paduokim viens ki
tam ranką. Kur eisim — ei
kim visi. Už savo žemę gul- 
dykim galvas, o iš valdžios 
—reikalaukime! Žinoma, gra
žiu žodžiu, kad nepaskaity
tų kokiais te .. .

— Valio! Valio! ... — pa
plito pasitenkinimas visoj 
minioj, ir net ponas Butė
nas savo šypsneliu nulinko 
prieš išvargusį savanorį in
validą, kurs nors ir papras
ta kalba, bet pagavo minios 
ūpą, atspėjo šių žmonelių 
mintis.

— Dešimčiai minučių per
trauka! — nuaidėjo pirmi
ninkaujančio jaunuolio bal
sas, ir žmonės pakilę iš sa
vo vietų, grūdosi prie estra
dos prisimušti prie pono Bu
tėno, atsiprašyti už išsišoki-

Kaunas. — Bolševikų oku
puotosios Lietuvos „rojuje” 
vis daugiau stingant prekių, 
naujieji valdovai stengiasi 
visą bėdą suversti spekulian
tams. Netenka abejoti, kad 
bolševikų netvarkoj pasireiš
kia tam tikra spekuliacija. 
Bet Lietuvos komunistai, 
matydami vis didėjantį gy
ventojų nepasitenkinimą dėl 
preki ų stokos, visą bėdą pri
meta kažkokiems spekulian
tams.

Šiomis dienomis priimtas 
net Baudžiamojo Statuto pa
pildymas, kuris skamba taip:

„Asmenys, kurie nusikal
to spekuliacija produktais ir 
prekėmis (slapta prekyba, 
nustatytų kainų pakėlimas, 
viršnorminių atsargų suda- 
rinėjimas, prekių slėpimas 
nuo pardavimo) — baudžia
mi kalėjimu nuo 5 ligi 10 
metų. Spekuliacijos objek
tai konfiskuojami. Be to, 
kiekvienu atskiru atveju 
teismo sprendimu gali būti 
pritaikytas pilnas arba dali
nas spekuliacija užsiiman
čio asmens turto konfiskavi
mas”.

Šį drakonišką įstatymą 
paaiškina oficiozinė „Tarybų 
Lietuva”. Pasak laikraščio, 
tomis pat bausmėmis kaip ir 
pardavėjai, bus baudžiami ir 
pirkėjai. Šį įstatymą kiek
vienas pilietis turįs giliai įsi
dėmėti, kad paskiau netek
tų aiškintis nieko nežinojus. 
Toliau laikraštis sako, kad 
bausmės iki 10 metų kalėji
mo „jau nebe juokas ir jo
kių ceremonijų su spekulian
tais nebus daroma”. Bet ir 
visos bausmės, laikraščio 
nuomone, nebus pasekmin
gos, jeigu patys piliečiai-pir- 
kėjai neprisidėsią prie jos 
sutramdymo. Todėl „visi pa
dorūs piliečiai” turį praneš
ti milicijai ar prekybos ko
misariatui apie spekuliacijos 
atsitikimus.

Okupantai per keturis mė
nesius tiek Lietuvą nualino, 
kad jau reikia čekistinių me
todų ’’kovai su spekuliacija”. 
Rusijos pavyzdys parodė, kad 
jokios bausmės nepripildė 
prekėmis sovietiškų krautu
vių.

Pasiuntinys Kremliaus Prieškambariams

PRANCŪZAI APDOVANOS 
SAVO BELAISVIUS

Vichy. — Prancūzijos Rau
donojo Kryžiaus pastango
mis, Kalėdų proga ruošiama 
nusiųsti daug siuntinių dviem 
milijonams prancūzų karių 
belaisvių, kurie yra Vokieti
jos stovyklose. Bus siunčia
ma maistas, avalinė, įvairūs 
drabužiai, skanėstai ir t.t.

Kaunas. — Sovietų Lietu
vos vyriausybė paskyrė Po
vilą Rotomskį „Lietuvos ta
rybų socialistinės respubli
kos atstovu” prie Sovietų Są
jungos vyriausybės Maskvo
je. Kaip oficialiniame pra
nešime paaiškinama, jo pa
reiga būsianti „atstovauti 
mūsų socialistinės respubli
kos reikalams” Maskvoje. 
„Draugas” Rotomskis į 
Maskvą jau išvyko.

Kaip žinoma, Sovietų Są
jungoje varoma komedija, 
kad, girdi, sąjunginės res
publikos siunčia savo atsto
vus atsieit, pasiuntinius į 
Maskvą. Tačiau niekam nie
kada neteko girdėti, ką šie 
draugai „pasiuntiniai” Mask
voje daro. Juk žinoma, kad 
visose „sąjunginėse” respub
likose valdo GPU ir rusiš
koji okupacija, tad „draugai 
nasiuntiniai” tėra tokie pat 
nakalikai, kaip ir „sąjungi
nių respublikų liaudies vy
riausybė”.

Užtenka pasiskaityti nau- 
iosios Lietuvos „pasiunti
nio” biografiją, kad aiškiai 
suprastum, kokioms parei
goms šis vyras tinka. Povi

las Rotomskis gimęs 1906 m. 
Žeimelyje. Per didįjį karą su 
tėvais gyveno Rusijoje. Grį
žęs atgal Lietuvon, mokėsi 
Žagarės vidurinėje mokyklo
je ir Panevėžio mokytojų 
seminarijoje. Keletą metų 
mokytojavo Žagarės miesto 
pradžios mokykloje. 1928 m. 
Panevėžyje už komunistinį 
veikimą buvo suimtas ir ka
riuomenės teismo nuteistas. 
Jis išbuvęs kalėjime 10 me
tų. 1938 m. išėjęs iš kalėji
mo iš pradžių vertęsis pri
vačiomis pamokomis, vėliau 
dirbęs mokytojų knygyne 
Kaune.

Nežinome šio vyro nuo
pelnų komunistų partijai, bet 
galima spręsti apie jo įver
tinimą iš to, kad, bolševi
kams Lietuvą okupavus, jis 
tebuvo paskirtas mažon tei
singumo komisariato kance
liarijos viršininko vieton, be 
to, jam pavesta eiti kadrų 
skyriaus viršininko pareigas.

Kaip matome, karjera di
delė: iš kanceliarijos virši
ninko į pasiuntinio vietą! 
Bet juk ir pareigos „dide
lės”: sėdėti Kremlio valdo
vų prieškambariuose!

mus ir sutrukdymą paskai
tos.

Beveik ant rankų nuneš
tas į vidurį sales Julius Bu
tėnas stovėjo apsuptas žmo
nių rato, ir giliai sukauptu 
veidu observavo jam pirmu 
kartu matomus įdomius, ryž
tingus tipus, sekė jų poel
gius ir atvirus išsireiškimus.

Kleopatra stovėjo apsupta 
smarkesnių naujakurių ir 
valstiečių būrio, kurie, nors 
ir persunkti Damijono kal
ba, vienok norėdami įtikinti, 
kad jie stato teisingus rei
kalavimus, mostagavo ran
komis ir kalbėjo:

— Panelė to viso nežinai! 
Jums gražu, kad pridygo 
lūšnų ir naujų namelių Lie
tuvos kūne, bet ten po kiek
vienu stogeliu glūdi vargas! 
Amžinas vargas! Žmonės 
skolose paskendę, varžytynės 
po nosimi! Iš kiekvienų du
rų šeimininko galva žvalgo
si tako į užsienius! Tai ne 
pasaka, bet skaudi realybė, į 
kurią jūs, ponai, iš visai 
kito taško žiūrite! Jums tik 
gražūs nauji ūkeliai apves
ti rūtų ir žydinčių gėlių dar
želiais, bet nežinote, kad ten 
žydi mūsų vargas, juokdama
sis iš nematomų kančių! Aš 
myliu Lietuvą, ir nors ir mir
siu, iš jos niekur nesikelsiu, 
tik norėčiau, kad taip begy

vendami neprieitume liepto 
galą! Paskaitos gražios, kal
bos gražios, spaudoje nu
blizginta, nudailinta, o žmo- 
neliai vargų nepaneša! Pa- 
braidžiokit po lūšnas, ištirki
te, tada patys įsitikinsite. 
Atsivožkite tikrą gyvenimo 
knygą! Kam čia tų pagy
rų, kad paskum tik skaudes- 
ni Lietuvai kryžiai...

Kleopatra nuleidus galve
lę klausėsi. Nežinia ko la
biau gailėti, ar šių vargs
tančių žmonelių, ar mielos 
Tėvynės, kurios takeliai erš
kėčiais nugulę, vargeliais nu
kero j ę.

Su visu būriu naujakurių 
ir valstiečių ji priėjo prie 
Butėno ir, juos perstačius, 
išdėstė jų reikalavimus ir 
vargelius.

— Malonu, kad žmonės 
kentėdami netyli. Skundžia
si ir pasako, ko jie nori. Ki
taip valdžia neatspėtų! Val
stybinį aparatą sukti — tai 
ne malūno akmenėlį! Ir ot, 
labai puiku, kad tamstos es
ate atviri, reikalaujate me
džiaginės paramos, apie ku
rią aš tik ruošiausi kalbė
ti; vadinasi, mūsų mintys 
dalyvauja bendruose varguo
se Lietuvos gerui, ir mes 
ereriau susitvarkysime vieni 
kitus arčiau suprasdami. An
tra dalis mano paskaitos

tik tam reikalui ir skirta, 
kurią prašau išklausyti, ir 
paskum patys padarysite iš
vadas: išsirinksite komisiją, 
kuri nuvažiuotų pas Žemės 
Ūkio ministerį su prašymu, 
išdėstys reikalą ir, be abe
jonės, bus patenkinti jūsų 
reikalavimai.

— Ačiū, ponas! Ačiū ... — 
nudžiugo, nušvito vargų iš
kamuoti veidai. Vilties ir pa
sitikėjimo spinduliai įsmigo į 
kiekvieno krūtinę, jie žiūrėjo 
į poną Butėną su meile ir pa
garba, atidžiai sekė jo kiek
vieną gestą ir žodį, atsidavė 
visa siela jo globai ir užtari
mui, tik per jį tikėjosi švie
sesnės laimės ir geresnės 
ateities.

Ponas Butėnas, važinėda
mas po Lietuvos provincijas 
su paskaitomis, buvo artimai 
susigyvenęs su liaudimi, ge
rai pažino žmonių psichologi
ją, tad mokėjo prisitaikinti, 
mokėjo ir stengėsi įnešti į 
kaimo gyvenimą vis švieses
nių vilčių, daugiau kultūros 
bei pažangos.

Ir šį kampeli jis rado ne
daug kuo skirtingesnį už ki
tus, tik čia buvo daugiau nuo
širdaus atvirumo, bet kartu 
ir daugiau tamsos bei skur
do.

(Bus daugiau)



AMERIKA
jįjo-December 6 d., 1940

Gruodžio-December 6 d., 194

f IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI |
t $v

Paterson, N. J.
40 Valandų Atlaidai

Šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., per sumą, 10:30 vai. šv. 
Kazimiero bažnytėlėje prasi
deda 40 vai. atlaidai ir tęsis 
per tris dienas. Užbaiga 
gruodžio 10 d. 7:30 vai. vak. 
su mišparais ir procesija. 
Atlaidų metu mišios bus 6 
ir 9 vai. rytais. Pamokslai 
kas rytas po 9 vai mišių ir 
vakarais per mišparus. Pa
mokslus sakys kun. Juozas 
Stašaitis, salezietis. Kviečia
mi visi Patersono ir apylin
kės lietuviai atsilankyti ir 
naudotis šiuo Dievo malonių 
laiku.

Vargonų Fondas
Jau neužilgo bus statomi 

nauji vargonai iriūsų bažny
čioje. Visi planai paruošti; 
vargonus statys Peragello 
Organ Co. iš Paterson. Var
gonai bus dideli ir gražūs, 
tad didelė garbė ir džiaugs
mas Patersono lietuviams tu
rėti tokius vargonus savo 
bažnyčioje. Aukos vargonų 
fondui gražiai plaukia. Jau 
yra suaukota $1,400. Dides
nes aukas suteikė:

Šv. Veroi^kos moterų klu
bas — $60; šv. Kazimiero 
draugija — $50; šv. Onos 
draugija — $50; šv. Rožan
čiaus draugija — $25; Mari
jos Vaikelių chorelis — $15; 
Tretininkai — $10; S. Jacke
vičius — $20; Kasparas ir 
Monika Petrulevičiai — $14.

Po $10 aukojo: Vincas 
Rutkaitis, Marijona Papeč- 
kienė, Trucilauskai, Jurgis 
Jesolaitis, Mary Garside, 
Pranas ir Lucija Lemen
tai, Jonas Gilius, Anta- 
TiaSTpattukaitis, Elinora Vai- 
čaitė, Bronis ir Pranciška 
Voveriai, Justas ir Konstan
cija Milinavičiai, Alfonsas 
Lapinskas ir šeima, Česnų 
šeima, Ludvikas ir Elena Ta- 
cioniai, Mr. & Mrs. Stanley 
Zyk, Petras ir Anelė Gečiai, 
Jonas Spranaitis, CYO, S. 
Kalantaitė, Kazimieras ir 
Marijona Ivaškai.

Iš Cliffside, N. J. aukojo 
Vaikelio Jėzaus draugija — 
$15; Marijona Žemaitienė — 
$10; Mrs. Baranauskienė — 
$10: Zigmund Dirša — $10. 
Iš viso Cliffsidiečiai aukojo 
$87. Kiti aukotojai bus vė
liaus paskelbti.

Alvitietis.

Mikas ir Jonas) iš Hartford, 
Cecilija Smolskytė, Joana 
Lūšytė, vyrų kvartetas (A. 
Ulinskas, A. Miklinevičia, J. 
Kupstas, J. Januša), Dolo
res Markiūtė, Konstancija 
Jegėlytė, Marijona Krunkle- 
vičiūtė, Irena Drevinskaitė. 
Prieš programą ir tarp aktų 
grojo Fife and Drum Corp, 
čempijonai - skudučių b enas, 
J. W. Stokes vadovybėje, mu
zikos trio (E. Digimas, E. 
Jenušaitis, V. Ulinskas) ir 
jaunutės pianistės Onutė Dul- 
skytė ir Elena Padaigytė.

Taip pat buvo gražūs kla
siški šokiai, kuriuos išpildė 
gabūs jauni lietuviai artistai 
iš New Haven: p-lė Lorraine 
Medley ir Jimmie Navaskas. 
Prie progos, vakaro vedėjas 
bei visos programos kalti
ninkas komp. A. Aleksis per
statė šokėjų mamytės p. Me
delienę ir p . Navickienę, ku
rias publika labai gražiai pa
sveikino gausiais aplodis
mentais. Programa baigta 
su „Mes Grįšim Ten”, „God 
Bless America” ir Lietuvos 
Himnu. Sekė linksmi šokiai.

Dar kartą nuoširdžiausiai 
ačiū dvasios vadams: kun. 
kleb. J. Valantiejui, kun. B. 
Gauronskui, kun. A. Čebato- 
riui ir kun. P. Lunskiui, 
darbščiai rengimo komisijai 
ir brangiai vietos ir kitų 
miestų mūsų lietuviškajai vi
suomenei už taip didelę nuo
latinę choro darbuotei para
mą.

Koncerte dainuota Aleksio, 
Gruodžio, Kudirkos, Kupre
vičiaus, Naujalio, Pociaus, 

Vanagaičio ir žižiūno kompo
zicijos.

Blakstiena.

Kortų Vakaras
Šį sekmadienį, gruodžio 8 

d., 8 vai. vak. įvyks „Card 
Party” parapijos salėje. Visi 
parapijiečiai ir apylinkės 
draugai kviečiami atsilanky
ti ir praleisti smagiai vaka
rą. Bus išlaimėti daug gra
žių dovanų. Visi svečiai bus 
vaišinami skaniais pyragais 
ir gardžiais gėrimais. Vis
kas už įėjimo bilietą — 35c.

Vaikų pamokos
Klebonas vėl ragino visus 

tėvelius prisiųsti savo vai
kučius į katekizmo pamokas. 
Vaikus moko seserys pran- 
ciškietės. Pamokos pirmadie
niais ir trečiadieniais 4 vai. 
popiet, parapijos salėje.

• Novena
Antradienio vakarais įvyk

sta nuolatinės novenos pa- 
21—Amerika
maldos prie šv. Onos. Lie
tuviškai 7:30, angliškai 8:15. 
Novena vedama antri metai 
ir malonu pastebėti, kad žmo
nės vis gausingai lanko pa
maldas, kaip lietuviai, taip 
lygiai ir kitataučiai. J.

Baltimore, Md.

Bayonne, N. J.

Waterbury, Conn.
Šeimoje tai vyras, tai žmo

na pasako „aš namų galva” 
ir iš tikrųjų sunku spręsti, 
katras teisus. Visi atsilan
kė į šv. Juozapo par. choro 
17 metinį koncertą, teatrą ir 
šokiu vakara, aiškiai supra
to bei pamatė, kas tikreny
bėje namu erai va. Publikos 
buvo per 500 žmonių.

Scenoie suvaidinta links
ma dviejų aktu komedija 
„Aš Namu Galva”. Svar
biausia role vaidino Marce
lė Andnkvtė. Kitas svarbes
nes roles gražiai atliko A. 
Dambrauskas. Adelė Grėb
liūnaitė. E. Markus. Dorma 
Gndiškyie ir A. Jeruševičius 
Koneemne nrogramos dali 
šauniai išpildė abu parapi
jos chorai, pasižvmėjo Kri- 
pų trio (p. Matas ir sūnūs

Vakarienė
Lapkričio 24 d. par. salėje 

įvyko labai įspūdinga para
pijos metinė vakarienė, pra
ėjusi gražiausiu pasisekimu. 
Salė buvo pilna parapijiečių 
ir apylinkės svečių. Progra
ma savo įvairumu visiems 
patiko. Įvairūs kalbėtojai 
pareiškė savo pasitenkinimus 
gražia parapijoje dvasia. 
Kleb. kun. S. Stonis reiškė 
savo dėkingumą už pavyz
dingą susiklausymą, vienin
gumą ir parapijos reikalų 
supratimą.

Prakalbos
Lapkričio 29 d. par. salėje 

ivyko labai svarbios prakal
bos Lietuvos reikalais. Kal
bėjo kun. J. Balkūnas ir ne
seniai iš Lietuvos atvykęs 
adv. St. Gabaliauskas. Gau
siai susirinkę didžiausiu su
sidomėjimu išklausė įdomių 
pranešimų. Buvo atsilankiu
siu ir maskolių suklaidintų 
lietuvių kuriems suteikta, la
bai naudingų paaiškinimų. Po 
prakalbų įsteigtas Lietuvai 
Gelbėti Fondo komitetas, ku- 
rin išrinkti Kalanta, Jesuhs 
ir šedvydis. Bayoniečiai pa- 
sirvžę sukelti gražią sumą 
Lietuvai Gelbėti Fondui, ku
ns padės pabėgėliams, rems 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo darbą.

— Sekmadienį, gruodžio 1 
d., sodalietės turėjo bendrą 
komuniją. Pradėtos adven
tinės pamaldos, prisiruošiant 
Kristaus gimimo šventei.

— Ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 8 d., 4 vai. popiet, 
kun. J. Kidykas, jėzuitas, 
pradės prieškalėdines misi
jas. Visiems bus gražus pri
sirengimas Kalėdų šventėms.

■—Kat. Susiv. 13 kuopa tu
rėjo susirinkimą. Išrinkta ta 
pati valdyba. Pranešta, kad 
šią savaitę mirė kuopos na
rė Elzb. Kazakevičiūtė. Ve
lionė Lietuvos prisikėlimo 
laikais viską rėmė aukomis, 
dirbo katalikiškoje akcijoje, 
bet, užėjus depresijos me
tui, pasitraukė ir mažai kas 
apie ją girdėjo. Taip su dau
geliu mūsų senų veikėjų at
sitiko, kad, rodos, nei susi
tikti nebegalima, nei pasi
kalbėti, kaip pasiguosti šiais 
tautai nelaimės laikais.

— Mirė jaunas lietuvis, J. 
Bridickas.

— Šv. Alfonso liet, salėje 
kunigas paveikslais aiškins 
šv. mišių auką angliškai per 
visą adventą sekmadienių va
karais.

— Liet, salėje buvo pra
kalbos apie dabartinę padė
tį Lietuvoje. Kalbėjo „Tė
vynės” red. ir vietiniai.

J. K.

Philadelphia, Pa.

Jersey City, N. J.

Tcl.: 3 - 4747

—Dr. M. J. C O L N E Y 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam SaulSs Spindulius, 
Diathermy, ir kitus moderniš
kus Išradimus nuo aukšto ir 
žemo kraujo spaudimo, vidurių 
Ir širdies ligų. Reumatismo, 
Tonsils Ir odos ligų, su gerom 

pasekmgm.

Novena
Šv. Onos bažnyčioje, gruo

džio 6 d., penktadienį, prasi
dės trijų dienų Novena prie 
Švč. Panelės. Novena užsi
baigs sekmadienio vakarą. 
Pamaldos 7:30 vai. vakarais. 
Klebonas ragina parapijie
čius gausiai lankyti pamal
das.

Darbai
Mechanikams artėja geres

nės dienos. Spaudoje paskelb
ta, kad Cramp Shipyard, 
Kensington ir Richmond prie 
Norris St., gavo užsakymų 
už 112 mil. dolerių, šaukia
mi darban mechanikai. Bus 
reikalinga tarp 8,000 ir 10,- 
000 darbininkų, daugumoje 
mechanikų. Kas jaučiasi ži
nančiu darbą, tegu kreipia
si.

Mirimai
Paulina G. Paškauskienė 

mirė lapkr. 16 d., palaidota 
lapkr. 20. iš šv. Kazimiero 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

Elena Oželienė palaidota 
lapkr. 20 d. iš šv. Kazimiero 
par. bažnyčios. Patarnavo 
jaunas grab. M. Bigenis.

Lapkr. 21 d. iš tos pat baž
nyčios palaidota Marijona 
Griškevičienė. Patarnavo 
graborius M. Bigenis.

Kiek anksčiau mirė Rozali
ja Monkienė, palikusi vyrą 
ir gražiai išauklėtą šeimą, 
kurios tarpe yra vienas sū
nus daktaras, gyv. Provi
dence, R. I. Velionė priklau
sė prie daugelio šv. Kazi
miero par. draugijų. Patar
navo grab. Užumeckis.

Lietuvos reikalams aukos
Lapkr. 24 d. šv. Kazimie

ro par. bažnyčioje rinktos 
aukos Lietuvos reikalams, 
kurios perduotos Lietuvai 
Gelbėti Fondui. Tą dieną bu
vo ir prakalbos. Kalbėjo kun. 
Slavynas, neseniai iš Lietu
vos atvykęs. Jis papasako
jo, ką savo akimis matė bol
ševikams užimant Lietuvą. 
Jis papasakojo apie Lietuvos 
pabėgėlių labai liūdną padė
tį. Aukų Lietuvai Gelbėti 
Fondui surinkta $189.80.

Štai stambiausi aukotojai: 
kelb. kun. I. Valančiūnas — 
15 dol.; kun. dr. V. Martuse- 
vičius ir kun. St. Raila —po 
$10; po 5 dol. — Ant. Rim
gaila ir Mar. Kudarauskas; 
3 dol. — K. Augūnienė; po 
2 dol. — J. A. Stanislovai- 
čiai, K. Dryža, Adelė Lukas, 
Labutienė, J. Freitikis.

Po 1 dol. aukojo: Agota 
Krukonis, Marijona Karpaus- 
kienė, Jonas Šaparavičius, 
M. Pupis, Liucija Kivilienė, 
Kazys- Kisielius, Vencus, Jo
nas Sečkus, Karolis Vaite
kūnas, Ernestas Bernotas, 
Domininkas Rimdeika, Mari
jona Povilaitė, T. O. Brazas, 
Mr. ir Mrs. Armonai, Stanis
lovas Agentas, Mrs. Seilius, 
J. Peledžius, Ona Palionienė, 
Albertas Bernotas, Petras 
Lesčiauskas, Elena Kušlis, 
Juozas Biržietis, Jieva Ver- 
pečinskas, N. Valavičius, Ta - 
das Staniukynas, Edna Žede- 
lis, S. Kateiva, Raimondas 
Urba, Ponai Bekeriai, Emili
ja Valatkienė, Ona Masliaus- 
kienė, Liudvikas Kundrotas, 
Agota Kundrotienė, Morta 
Mažeikienė, Viktorija Var
nienė, Frances Mažeikaitė, 
Stela Šankus, Mr. ir Mrs. 
Rimgailas, Teklė Balčiūnaitė, 
Simonas Mažeika, Pranciška 
Barčienė, Mrs. S. Reizienė, 
J. Peldunas, Juozas Seilis, 
Jonas Paškevičius, Julija 
Gabrys, Rozalija Grebliaus- 
kaite. —

Salomija Ambrozienė, Mrs. 
A. Girkatauskis, Jonas Ur
bonas, Mrs. J. Vaitekaitis, 
Marijona Rimkienė, Mrs. K. 
Pouls, Mikolas Bigenis, Ona 
Jurgaitienė, Mrs. E. Pečiu
lis, M. Skaradokas, Ona Bal
čiūnienė, Petras Mažeika, 
Paulina Rupšienė, Ona Jan
kauskienė, Rozalija Baraus
kienė, Barbora Statkus, Ona 
Klimienė, Jonas Tumasas, 
Magdelena Šapailienė, Ona 
Geston, Račkienė-Janson, Si- 
livastras Pocius, Mary Januš
kevičius, Vincas Stasiukevi- 
čius, Pranas Kundrotas, Kos- 
tantas Baltrukonis, Antanas 
Naujokas, Jonas Valonis, 
Juozac Kriščiūnas, Pranas 
Bagočius, Mikolas Petraus
kas, Mrs. S. Norkus, Juozas 
Jablonskas, Ona Unguraitė, 
Antanas Tribulas, Domicėlė 
Areškevičius, Patronelė Li- 
nauskienė, Juozas Norkus, 
Patronela Utkienė, Valerija 
Sabaliauskaitė, Agota Ma
žeikienė, Juozas Jakštis, Ka
zimieras Stasiūnas, Cicilija 
Bašinskienė, Rozalija Liuda- 
vičienė, Elena Kaziūnienė, G. 
Golulienė, ir Magdelena Be
niušienė. Buvo ir smulkių 
aukų.

Ne pro šalį paminėti ir 
tuos, kurie ne tik nieko ne
duoda, bet dar atkalbinėja 
kitus. Na, pažiūrėsime, ar 
jie paliks turtingesni arba 
„išmintingesni”, skleisdami 
tokią propagandą. Tai tikri 
egoistai!

Aukų rinkime dar vis dar
buojas kun. S. Raila.

K.

AVIŲ MĖGĖJAI

ARGENTINA SIEKIA MUITŲ UNIJOS — Švietimo komisariata ri
paskyrė vicekomisarą Liud (I L I Į 
Girą knygų atrinkimo komi'JA-7 JL V/kJ

komisariata

Buenos Aires. — Argenti
noje daug laukiama ir tiki
masi iš ekonominės delega
cijos, kuri dabar lankosi 
Washingtone. Delegacijai va
dovauja žymus Argentinos 
bankininkas Raul Prebisch. 
Delegacija norinti ne tik 
didžiulės paskolos, bet taip 
pat siekianti glaudesnio eko
nominio bendravimo, kurs 
leistų ateityje susilaukti net 
muitų sąjungos. Tokia są
junga ypač būtų reikalin
ga, jei dabartinį karą lai
mėtų Vokietija. Be muitų 
sąjungos Argentina taptų 
paprasta Vokietijos ekono
minė tarnaitė. Muitų sąjun
ga atidarytų Argentinos rin
kai atviras duris Ameriko
je, taip pat leistų įgabenti 
mėsą ir javus labai palan
kiomis sąlygomis.

Argentinos valstybininkai 
labai susirūpinę Argentinos 
ateitimi. Dalis jų siūlo pa
didinti ekonominį nepriklau
somumą šiomis priemonėmis: 
steigti daugiau dirbtuvių; 
padidinti prekybą su Ame
rika; sumažinti savo priklau
somumą Europai.

Šiai programai įvykdyti, 
Argentinos vyriausybės at
sakingi asmenys nori, kad 
Amerika suteiktų Argentinai 
250 milijonų dolerių pasko
lą 50 metų laikotarpiui ir už 
ją skaitytų tik 2 nuošimčius. 
Tačiau abejojama, kad šios 
argentiniečių viltys bus taip 
lengvai patenkintos.

rusų ir vokiečių. Kalbų mo
kytojai labai menkai moka 
lietuviškai, tai per pamokas 
kalba taip: jei rusų, tai ru
siškai, jei vokiečių tai vokiš
kai. Pamokų į savaitę yra 
44, tai išeina į dieną po 7 ar 
8 pamokas. Dar taip pat ir 
praktikos darbai, bet labai 
mažai — į savaitę tik 3 va
landos.

VYSKUPAI IŠRINKO NAU
JĄ VALDYBĄ

Washington.—Amerikos vys
kupų suvažiavimas Tautinės 
Katalikų Gerovės Konferen
cijos (NCWC) valdomosios 
tarybos nauju pirmininku iš
rinko Detroito arkivyskupą 
Edward Mooney; tarybos na
riais išrinkti du arkivysku
pai ir 6 vyskupai.

Vyskupų suvažiavime rū
pintasi katalikų kareivių ti
kybiniais, doroviniais reika
lais ir tuo tikslu sudarytas 
atskiras komitetas.

EUROPOJE DAUG MA
ŽIAU KVIEČIŲ

Technikas.

TAI BENT VALGYMAS

Arabų mėgiamasis skanu
mynas yra kupranugario mė
sa. Vienas arabų šeikas su
rengė balių ir išvirė kupranu
garį, kuris buvo prikimštas 
trimis avimis; avys buvo pri
kimštos aštuoniomis vištomis 
su kiaušiniais. Mėsą valgė 
su virtais ryžiais.

Roma. — Žemės ūkio tarp
tautinis institutas šiomis die
nomis paskelbė, kad šiemet 
Europos kviečių derlius bus 
žymiai mažesnis nei pernai. 
Neskaitant Sovietų Rusijos, 
kuri tikslių žinių nepaduo
da, manoma, kad šiemet Eu
ropoje kviečių derlius sieks 
1,425,000,000 bušelių, kai per
nai buvo 240 milijonų buše
lių daugiau.

Apskaičiuojama, kad kvie
čių derlius visu trečdaliu 
šiemet mažesnis Vengrijoje, 
Rumunijoje, Jugoslavijoje ir 
Bulgarijoje. Ta pati įstai
ga praneša, kad Lietuvos 
kviečių derlius šiemet ma
žesnis šešiolika nuošimčių.

VILNIAUS TECHNIKUMO 
MOKYKLOJE

D.

Sirijos Aleppo mieste kiek
viename name užtiksi avį, 
kaip kad Amerikoje šunį ar 
katę. Kad jos gražiau išro- 
dytų, jas dažo šviesiomis 
spalvomis: ausis—žaliai, uo
degą—raudonai, šonus—mė
lynai ir kitokiomis spalvo
mis. Kiekvieną popietį mies
te moterys vedžiojasi avis 
miesto gatvėmis.

KAIP VENGTI ŠALČIO

sijos pirm. Į komisiją įeina i 
komunistų partijos atsto 
vas. Šios komisijos tikslas—] 
sudaryti sąrašą knygų, kiį^IAI NUSITEIKĘ 
rios nesuderinamos su komi  
nistų diktatūros šūkiais. V:

GIJOS VEIKĖJAI ]

sos šios knygos bus iš apyll Federacijos New
apskrities susirinki- 

jpkričio 29 d. buvo 
gausingiausių. Visi 
draugijų atstovai

vartos išimtos. Turint ga 
voje, kad Nepriklausomoj 
Lietuvoje komunistinių knj 
gų visiškai nebuvo, tai iše 
na, kad bus sunaikintos v ai nusiteikę, susido- 
sos, arba bent didžioji dj 
lis, ligšiol išleistos lietuvil 
kos knygos. Be abejojimi ii Gelbėti Fondo va- 
pirmon eilėn teks Liudai G: jgeidauta, kad paskir- 
rai sudeginti savo knygas. ..

--- ŽemėS ŪkiO komisai 8 Irnv v • u iu s centro Kny-žemdirbystes valdyboj. mt3 .v.. H

svarbiais veiklos rei- 
Nuoširdžiai pritarta

otos būtų atitinkamai 
ribose.

i

i
1

Žmonės, kurie bijosi žiemos 
metu rankoms šalčio, gali pa
naudoti štai ką: kiekvieną 
dieną 2 minutes mirkyti ran
kas šaltam vandeny ir taip 
daryti per kokias 4 savaites. 
Rankos pripras ir žiemos 
metu nejaus šalčio.

PRIEŠ 100 METŲ:

Virginijos valstybė turėjo 
penktadalį visų J.A.V. gy
ventojų.

Tarp New Yorko ir Bosto
no susisiekimą palaikė du 
vežimai su ketvertą arklių.

Darbininkas džiaugėsi ga
vęs uždarbio du šilingu į die
ną.

Guzikas buvo retenybė, to 
dėl vietoj guzikų vartoti raiš
čiai.

Karvės ir kiaulės mėsa, 
silkė, bulvė ir kruopos buvo 
kasdieniai valgiai.

J.A.V. nebuvo nė 
viešos skaityklos.

Visi rakandai buvo 
narni iš Anglijos.

to jraš dinti
virsmmkas agr. P. Vasmaur 
kas skelbia davinius api estą Margumynų Va- 
rudens darbus žemės ūkyj, pyskaita, kuri liudijo 
Pasak autoriaus, per paski taugijų malonų ben- 
tiniąsias dvi savaites ūk įiavimą. Bet visas 
ninkai atlikę daug darbi ias šį kartą savo veik- 
nes nustojusios liūtys. Tai darbštumu pralenkė 
ragės apskrityje dar likę m įietė Juzefą Paulaus- 
apsėta 30%, Raseinių —15*; įm-į viena išplatino 50 
žiemkenčių. Vasarojaus v( 
lymas beveik visur esąs baij 
tas, tik keliose apskritys Rimkiene ir Pr. Ra- 
likę 3-5% laukuose. Dobilų i per Margumynų 
šieno atolo liko nenuvalyt surengtu vaisių pin- 
Tauragės ir Vilniaus apsk: įmėjimu sukėlė „Ame- 
apie 30%, Biržų — 15%, M: 
žeikių — 10%. Sėklinių dob 
lų nenuimta Kauno, Šakiį 
Biržų ir Panevėžio apskL 
apie 50% Bulvių kasta 
darbai vyksta labai pav< ' ,’T _

Be to, ji su kitom 
maspethietėm veikė-

Naujo Intertypo Fon
ui.
sekretorius M. Mi- 

lasirūpino, kad drau-

lir štai draugijų pa
rimo bei bendradar-

vienos

gabe-

Buvo vos viena skrybėlių 
dirbtuvė.

Kiekvienas vyras nešiojo 
perukus ir baltino savo plau
kus.

ŠAKUČIŲ VARTOTOJAI

Iš viso pasaulio gyventojų, 
tik vienas trečdalis vartoja 
prie valgio peilius ir šaku
tes. Kitas trečdalis vartoja 
pagaliukus, o likusis trečda
lis — tik savo pirštus.

Pavergtoj Lietuvoj
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Vilniaus valstybinėje tech
nikumo mokykloje dabar yra 
apie 700 mokinių. Jų tarpe 
lietuvių tik apie 150, o kiti 
lenkai i r žydai. Joje yra ir 
mergaičių, norinčių būti tech
nikėmis. Namai nemaži, 4 
aukštų. Pirmoje klasėj yra 
apie 40 mokinių. Daugiausia 
lietuvių ir keli žydai. Pirmos 
klasės auklėtojas yra lietu
vis ir dėsto lietuvių kalba. Iš 
matematikos pirmoj klasėj 
šiemet reiks išeiti visas gim
nazijos kursas. Chemiją dės
to profesorius, jis laiko pa
skaitas, kaip universitete 
studentams, o mokiniai užsi- 
r ašinė ja.

Daugumas mokytojų labai 
menkai moka lietuviškai, bet 
stengiasi ir aiškina lietuviš
kai, kaip mokėdami. Braižy
bos reikės labai daug išeiti. 
Svetimos kalbos einamos dvi:

luotai, taip pat lėtokai ein 
cukrinių runkelių nuvah^10.

rr • t ■ i -4. 'davimai:mas. Kai kuriose apskritj
se nuvalyta tik 10%. Rudei ikimo par.: Tretinin- 
arimas šiais metais geroku 
suvėluotas. Kiek darbų da; 
pavyko atlikti iki šalnų, ž ' 
nių stinga. j I

— Aukštadvaryje šienu 
po pernykščių vaismedži 
iššalymų nunoko tik c 
obuoliai. Taip pat visiški 
nėra riešutų, kurių centner 
pernai kainojo 70 litų.

— Alytaus apskrities kar 
nių įstaigų civiliniai tarnai 
tojai išleido sieninį laikrai 
tėlį, kuriame nusiskundžįi 
ma, kad įstaigos kilnojame 
iš vienos vietos į kitą, di 
ko nukenčiąs darbas. Ta 
taip žmonėms brangiai kai 
tuoja. Alytuje, kaip žini 
ma, sugrūsta labai daug mas 
kolių kariuomenės, tad j 
tenka parūpinti patalpas.

— Lietuvoj įsiviešpatavo 
bolševikiškajai n e t v a rka 
Vilniaus krašte labai papl 
to savavališkas miško kirt 
rnas. Kasdien urėdijos gal 
nančios dešimtis protokoli 
o vagysčių skaičiaus negal 
ma nei susekti. Dabar ar 
keliu sulaikinėja vežimus s

— Siekdamos įtraukti dar
bininkus į vadinamas „socia
listines” lenktynes ir dar la
biau įtempti jų jėgas, pro- 
resinės sąjungos įsisteigė 
nereinamąją raudonąja vė
liavą. kuri būsianti įteikta 
tos įmonės kolektyvui, ku
ris daugiau iš darbininku iš
spaus. Kartu su raudonąja 
vėliava būsianti įteikta pi
niginė premija.

— Per automobilio katas
trofą žuvo Kauno miesto li
gonių kasos vaistinės vedė
jas chem. vaist. V. Urbana
vičius.

— Vilniuje rasta nuo pa
saulinio karo laikų buvusi pa
slėpta biblioteka, kuri buvo 
įkurta Vilniaus miesto klube. 
Ji buvo paslėpta pas pirklį 
Baranovskį. Biblioteką su
daro 15,000 tomų. Į Vilnių 
esančios atvežtos ir konfis
kuotos Pliaterių, Zilbergų ir 
Roemerių bibliotekos. Iš vi
so Vilniun būsią atvežta iš 
privatinių žmonių atimtų 
180,000 knygų tomų.

P
P

c

iper 0. Šarkaitę — 5 
,;L. K. Susiv. 135 kp. 

’ūką—5 dol. 25c.; 
S-gos 29 kp. per M. 

; euę—5 dol. 50c.; šv. 
- dr-ja per E. Vaite- 

-4 dol.; šv. Vardo 
r M. Mikolaitį—5 dol. 
jo parapijoje: Mgd. 
iaė — 5 dol. 50c.; 
uis dr-ja per A. Sli- 
ę-2 dol. 50c.; L. K.

; ijimo kuopa per A. 
S2.50; Šv. Vardo dr-

‘ 1 Kučinską—$2.00. 
^Karalienes parapijo- 

Vardo-dr-ja per V.
j aską — $5.00; L. K. 
‘ 4 kp. per M. Skrodė
je; Moterų S-gos 24 
* 3. Adomaitienę—$2; 
‘) Rožančiaus dr-ja 

Sijevičienę — $2.00.
') parapijoje — Mo

ss 30 kp. per J. Ska- 
-33; Altoriaus dr-ja 
mkienę —$5.50; šv. 
•ja per K. Galčių — 
Rožančiaus dr-ja

tė 
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teko Fed. skyrius 
malkomis, kad išaiškintų, a ^Mauską, — $3.00. 
jos nevogtos. atskiri platintojai, 

— Jackevičiūtė, P. 
" aus, K. Baltrušai- 

žymiai pagelbėjo.LICENSES
WHOLESALE & RETAIL einas paskirtas „A- 

BEER, WINES & LIQUOR skatinančiai ir re- 
lietuvių katalikų 

Wą. Pareikšta gi- 
i Apreiškimo par. 
apskrities dvasios 
i N. Pakalniui, lei- 

’•Maudoti gražia ir 
RL '11202 has "been' issued to the undersign ilt. Padėkota El. 
to sell beer, wine and liquor at retail unc ., , . w .

107 of the Alcoholic Beverage Cc M D a S 1 TUDinU- 
v at 3011 Beverly Rd., Borough i r v.

County of Kings, to be consum UparUOSimU ir VI-

NOTICE is hereby Riven that License b 
EB 2835 has been issued to the undersign I 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
966 Halsey Street, Borough of BrooklS 
County of Kings ,to be consumed on t 
premises.

H. E. WITTMER 
966 Halsey St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License B 
RL 11202 has been issue' 
t_. __
Section 1......... ....
trol Law at 3011 Beverly Rd., 
Brooklyn, ( 
on the premises,

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 3009 has been J w »-
to sell beer, nt retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1301 W. 7th Str.. Borough of BrookIJ 
County of Kongs, to be consumed on tl 
premises.

IDEAL RECREATIONS, INC. I 
1301 W. 7th St., Brooklyn, N. 1

intojams. Nuošir- 
as žodis šeiminin-

KIVCll V11CTV A e e a

issued to the undersign Šmitienei IT lai DH- 
rūta ii under Section 1 J IT

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWMS
(Ašakūnagp)

GRABORIU§\--
balzamuoto\jas

Laisniuotas New lYorl 
ir New Jersey /vaist

p.p. Subatienei ir 
Pienei.
pšiamasi Apylin- 
k įvyksiančiam 

d, ir Lietuvos 
Mės paskelbi- 
|senėjimui, įvyk- 
IVrio 16 d. Grand 
|/je. Taip pat 
Išsakyta adv. St. 

Krakalbų ruoši- 
Ųta visoki para-

310 John
Harrison
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rietimo komisarii į*i*i*l*i*r‘i*Vi*V 0 j* Ii /tft / įT lTį*i*i‘ i* "

:nygų atrinkimo k< į 
irm. Į komisiją įeinami 
listų partijos atsto- - 
ios komisijos tikslu 1

ETOS ŽINIOS • :

rti sąrašą knygų tn wERACIJOS VEIKĖJAI 
suderinamos sukį j RBŠČIAI NUSITEIKĘ

LANKĖSI SUSIVIENIJIMO 
CENTRO SEKRETORIUS

135 L.R.K. SUSIVIENYMO 
KUOPOS NARIAMS

Metrikacijos Įstaiga Arkivyskupo Name

diktatūros šūkiais, yb 
°s knygos bus iš apy.us Knygos dus ls ap? g Federacijog New 
’ i18?1 atS’ -T?1111 apskrities susirinki- 
kad Nepnklausonioie , - — -- -

• « • i » : ICLMJC^A 1V1U V<..

"v 1 " L L gausingiausių, 
siska. nebuvo Wife d draugijų 
ld bUS SllTlflilrinU jS . T. J lt

kad Nepriklausomoje lapkričio 29 d. buvo 
Visi 

i atstovai 
įai nusiteikę, susido- 
svarbiais veiklos rei- 

Nuoširdžiai pritarta 
m- u, T ai Gelbėti Fondo va

in eilen teks Liudai Gj. ^pageidauta, kad paskir- 
ideginti savo knygas. įjotos būtų atitinkamai 

 

Žemės ūkio komisaria-iltos parapijų ribose, 

 

iemdirbystės valdybos Įmania tik iš centro kny- 
dnkas agr. P. Vasmai».« nariams įrašydinti. 

 

skelbia davinius apie įnešta Margumynų Va- 
f±^,.ZT*Wkaita, kuri liudijo 

draugijų malonų ben- 
irbįavimą. Bet visas 
ijas šį kartą savo veik- 

darbštumu pralenkė 
thietė Juzefą Paulaus- 
kuri viena išplatino 50 
. Be to, ji su kitom 
maspethietėm veikė- 

P. Šimkiene ir Pr. Ra- 
nė, per Margumynų 
ą surengtu vaisių pin-

id bus sunaikinto^, 
irba bent didžioji fo. 
gšiol išleistos lietutį, 
:nygos. Be abejojimo,

< autoriaus, per pasta- 
sias dvi savaites 
ii atlikę daug darbų; 
nustojusios liūtys. ® 
5 apskrityje dar likę$ 
a. 30%, Raseinių 
kenčiu. Vasarojaus m-. 
,s beveik visur esąs bu 
tik keliose apskrib 

3-5% laukuose. Dobihi 
) atolo liko nenu

Praeitos savaitės gale „A- 
merikos” įstaigoje lankėsi 
Vincas T. Kvetkauskas, L.K. 
Susivienijimo centro sekre
torius. Jis buvo atvykęs į 
New Yorką organizacijos rei
kalais ir ta proga apsilankė 
ir „Amerikos” įstaigoje. Jis 
pareiškė pasitenkinimo, kad 
„Amerika” jaukiai įsikūrė 
naujose patalpose ir palin
kėjo gražaus pasisekimo.

V. Kvetkauskas lankėsi 
daugelyje vietų Susivieniji
mo vajaus rei kalais. Visur 
radęs nuoširdaus pritarimo 
organizacijai. Vajus šiemet 
davęs gražią pradžią.

Gruodžio 8 d. tuoj po su
mos, Apreiškimo Par. salė
je, No. 5th ir Havemeyer Sts., 
įvyks LRK. Susivienymo 135 
kuopos metinis susirinkimas.

Susirinkimas svarbus, nes 
bus renkama nauja kuopos 
valdyba. Kuopos metinė apy
skaita irgi bus pranešta.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti i r užsimokėti savo 
užsilikusias duokles.

Kuopos Valdyba

CHORUI SUTEIKTAS AT
SKIRAS KAMBARYS

SUSIDOMĖJIMAS
OPERETE

Apreiškimo par. choras 
lapkričio 29 d. turėjo smagią, 
jaukią pramogėlę, kuri su
ruošta maloniam įvykiui at
žymėti. Par. klebonas kun. 
N. Pakalnis, giliai vertinda
mas choro darbavimąsi, pa
skyrė choro reikalams atski
rą kambarį mokykloje. Šis

Kaunas. — Kauno metrika
cijos įstaiga yra įsikūrusi 
Lietuvos arkivyskupo rū
muose.

„Tarybų Lietuva” taip šią 
įstaigą aprašo: „Arkivysku
po rūmai neseniai pastatyti 
ir gražiai įrengti. Į metrika
cijos įstaigą įeinama pro 
„paradnąsias” duris. Rūmų 
kieme prisodinta gėlių, nes 
arkivyskupas yra didelis gė
lių mėgėjas. Dabar tos gėlės 
tinka irgi papuošti takams į 
piliečių sąžinės laisvės židi
nį!”

Rūmuose 
kambariai: 
tuoktuvėms 
gistruoti.

Kauno civilinės metrika
cijos įstaigoje jau esą susi
tuokę keturi raudonarmie
čiai - komandieriai. Jie susi
tuokę su Lietuvos pilietėmis. 
Metrikacijos įstaigoje darbo

esą įrengti trys 
gimimams, su- 
ir mirtims re-

■ages >r suk?lė A^e.
f Naujo Intertypo Fon- ų — 10%. Sėklinių dobi- dol

30%, Biržų —15%Ia-

enuimta Kauno, šakių, 
ų ir Panevėžio apskr.

50%. Bulvių kasimo
kr. sekretorius M. Mi
ls pasirūpino, kad drau- 

lai vyksta labai pakvietimą pasi-
li, taip pat lėtokai Woti.ir štai draugijų pa
inių runkelių nuvaiy- ^avim0 bei bendradar- 
. Kai kuriose apskritys modaviniai:
uvalyta tik 10%. Rudens reiškimo par.: Tretinin- 
las šiais metais gerokai r-ja per O. šarkaitę — 5 
‘luotas. Kiek darbų dar jc.; l, K. Susiv. 135 kp. 
f ko atlikti iki šalnų, ii- ~ ■ 
stinga.
- Aukštadvaryje šiemet 
pernykščių vaismedį

tymų nunoko tik di 
oliai. Taip pat risiškai 
a riešutų, kurių centra 
nai kainojo 70 litų, f
- Alytaus apskrities
įstaigų civiliniai tanatf
ii išleido sieninį laitai- 
, kuriame nusiskundiįs

Pranešus, kad Apylinkės 
Seimelio dalyviams pagerbti 
ruošiama įdomi operetė „Ka- 
minkrėtis ir Malūnininkas”, 
girdėti daug susidomėjimo 
šia operete. Federacijos ap
skrities susirinkimo dalyviai 
pasiėmė bilietų paplatinti. 
Muz. A. Visminas 
tvirtos vilties, kad 
vaidinimas praeis 
pasisekimu. Dabar
parūpinti, kad operet ė susi
lauktų gausaus dalyvių skai
čiaus.

reiškia 
operetės 

dideliu 
svarbu

lavimo bei bendradar-

KALĖDŲ SIUNTINIAI

A CL XxCLlll kZcL-L I HlkJJtK y HIU I C. 01S v •• -i — • 1 • • v 1 “, , t v • 4. įžymiai padaugesią, kai is ku-kambarys bus chorui praty- r. . ,
J r j mnc ir įritu rnnrri Iru mina

V. Pūką—5 dol. 25c.; 
rų S-gos 29 kp. per M. 
ytienę—5 dol. 50c.; šv. 
os dr-ja per E. Vaite- 
ę—4 dol.; šv. Vardo 

per M. Mikolaitį-—5 dol. 
gio parapijoje: Mgd. 
itienė — 5 dol. 50c.; 

čiaus dr-ja per A. Sli- 
iehę—2 dol. 50c.; L. K. 
ienijimo kuopa per A.

$2.50; Šv. Vardo dr- 
I M. Kučinską—$2.00

, kad įstaigos |n Karalienės parapijo- 
__Įrita ® “ a x o

- p. Vardo-dr-ja per V. 
. I ntauską — $5.00; L. K. 
H f.l34 kp. per M. Skrode- 
-■$2.75; Moterų S-gos 24

vienos vietos j i ą, i v Vardo-dr-ja per V. 
nukenciąs darbas. Tas ataugką _ 00. L R

p žmonėms brangiai ka^ J34 k M Skrode_ 
ja. ĄlytUF. R $2.75; Moterų S-gos 24 
, sugrusta labai daugi®, R Adomaitienę—S2; 
ių kariuomenes, Rožančiaus dr-ja
ka parūpinti patalpas.
— Lietuvoj įsiviešpatavus 
ševikiška j ai n e t v a rkaį, J 
.niaus krašte labai pajfrl 
savavališkas miško kirti- j

,s. Kasdien urėdijos ga^. 
nčios dešimtis protokolu

i nei susekti. Dabar ant 
Lių sulaikinčja vežimus su 
ilkomis, kad išaiškintų, s 
j nevogtos.

0. Sijevičienę — $2.00. 
po parapijoje — Mo
ras 30 kp. per J. Ska
bę—$3; Altoriaus dr-ja J. Šimkienę —$5.50; šv. 

------------ . ■ ••dr-ja per K. Galčių — 
------ v. - Ji šv. Rožančiaus dr-ja 
vagysčių skaicia^negij- Ražickienę — $5.50; 
-------------- J t Necko Fed. skyrius 

L Vasiliauską — $3.00. 
to, atskiri platintojai, 

0. Jackevičiūtė, P. 
ševičius, K. Baltrušai- LICENSES ■kiti žymiai pagelbė o.

WHOLESALE & RETA1LJ ęs pelnas paskirtas „A- 
!ER WINES & LIQUORS ai”, skatinančiai ir re- 

_____ i ciai lietuvių katalikų 
that įgą veiklą. Pareikšta gi- 

*s ideka Apreiškimo par. 
Hai^^s^rSu^T^ Bui> apskrities dvasios

Pašto vadovybė ragina 
visus kalėdinių dovanų siun
tėjus nevėluoti, bet savo 
siuntinius atiduoti paštui ko 
anksčiausiai, kad neįvyktų 
labai didelių užsikimšimų. 
Taip pat svarbu lietuviams 
žinoti, kad šiemet jokių siun
tinių į Lietuvą negalima siųs
ti. Galima tik laiškus siųs
ti. Kada laiškai pasieks Lie
tuvą, niekas nežino, nes da
bar, kai bolševikai užėmė 
Lietuvą, laiškai į Lietuvą tu
ri atlikti labai ilgą kelionę. 
Dauguma laiškų į Lietuvą 
siunčiami per Japoniją, Man- 
džiuriją, Sibirą, visą Rusiją 
i r tik tada pasiekia lietuvio 
pastogę.

Siunčiant oro paštu, galima 
tikėtis greitesnio patarna
vimo. Oro paštu skiria
miems laiškams reikia pirk
ti pašto ženklą už 30 centų, 
bet laiškas negali būti sun
kesnis nei pusė uncijos, tad 
reikia rašyti labai ploname 
popieriuje.

boms, pašnekesiams. Kam
barys atidarymo vakarą bu
vo jaukiai išpuoštas, kuo pa
sirūpino choro solistė Ad. 
Dragūnaitė.

Kambario atidarymo pro
ga suruoštos vaišės, į kurias 
atsilankė visi trys par. ku
nigai. Choristai gražiai links
minosi, dainuodami, žaisda
mi ir šokdami. Garsiai skam
bėjo visų mėgiamos lietuviš
kos dainos, kaip „Kai aš tu
rėjau kaime mergelę”, „Aš 
ne gert atėjau” ir kitos. Vy
riausiais linksmintojais bu
vo Ad. Dragūnaitė, Košt. 
Kazlauskis, V. Čepaitis, Ed. 
Bružinskas ir kiti. Choro 
vadas muz. J. Jankus džiau
gėsi choro gera nuotaika 
darbštumu.

Maspetho Žinios

ir

Kun. Prunskio prakalbos 
įvyks šiandien, penktadienį, 
parapijos salėje, 7:30 vai. 
vak. Kun. Prunskis atvy
ko Amerikon tik šią savai
tę. Pirmą kaltą jis kalbės 
ir praneš apie Lietuvos pa
dėtį. Visi kviečiami atsilan
kyti. Jokių rinkliavų nebus. 
Kas norės, galės įsirašyti į 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
narius.

L. G. F. Maspetho skyr.

NEPILIEČIŲ 
REGISTRAVIMAS

rijos ir kitų metrikacijos 
punktų būsią perimti archy
vai.

— Kaune buvo surengtas 
„literatūros vakaras”, kuria
me dalyvavo tokios „lietu
vių” literatūros žvaigždės: 
A. Suckeveris, J. Josadė, D. 
V. Meeravičius, J. Lacmanas, 
I. šmerkovičius, Gr. Kuniskis 
ir kt. Tiesa, dar buvo P. 
Cvirka, J. Šimkus ir keli ki
ti Stalino garbintojai, bet 
naujai „literatūrai” atstova
vo aukščiau paminėtieji „li
teratai”.

— Kelmės valsčiuje žemės 
fondan paskirta 7,234 ha. 
Iš to skaičiaus 1,084 ha. pa
likta sovchozams. 117 ha. pa
likta tiems buv. savininkams, 
kuriems šiek tiek žemės pa
likta, bet ne jų ūkiuose, nes 
tie ūkiai paskirti prie sov- 
chozų. šie ūkininkai turėjo 
iš savo sodybų išsikraustyti.

— Maskvos paštų valdyba 
Kaune praneša, kad laiškai į 
sovietų Rusiją vis dar turi 
būti apmokami užsienio ta
rifu. Tik į Latviją ir Estiją 
galioja vidaus tarifai.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad kun. J. Katinas iš 
Kurklių laišku redakcijai nu
siskundžia, kad komunistinio 
jaunimo vietos komitetas už
ėmė parapijinę salę.

— Joniškio valsčiuje paim
ta į žemės fondą 6,299 ha. 
Sovchozams paimta 157 ha. 
941 šeimai leista valdyti 5,- 
301 ha.

— Karolis V a i r a s-Rač- 
kauskas paskirtas Kauno val
stybinės centrinės bibliote
kos tarnautoju.

— Vilniaus II mergaičių vi
durinės mokyklos mokinėms 
gręsia didžiausias pavojus. 
Joms buvo pakišta rezoliu
cija, kad jos „pasižada di
džiajam Leninui dirbti socia
listinei tėvynei”. Dabar „Ta
rybų Lietuva” užsipuola, kaip 
tai pasižadam ne Stalinui, o 
Leninui? Juk Leninas jau 
esąs negyvas, Stalinas — tai 
Leninas šiandien! Dviejų 
„genialių” v adų negali būti.

— „Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad „mažai arba 
beveik nieko negirdėti apie 
valstybinių įstaigų ir darbo 
inteligentų pastangas kuo 
nors rimčiau prisidėti prie 
socialistinių lenktynių”. To
liau laikraštis rašo: „Pav., 
pažvelkime į daugelio mūsų 
įstaigų Kaune, o ypač Pro
vincijoje (miesteliuose) į- 
vairias įstaigas. Ar visose 
tose įstaigose ir raštinėse 
yra proletariato vadų Leni
no ir Stalino atvaizdai, kiek 
dar daugel vietų, kur tebe
viešpatauja buržuazinės Lie
tuvos dvasia. Ypač tai pa
sakytina apie daugelį vals
čių savivaldybių raštinių, 
miškų urėdijų raštinių.”

—Profesinių sąjungų pir
mininkas reikalavo, kad dar
bininkai iš miestų būtų va
ru vežami kaiman derliaus 
nuimti. Dabar išleistas įsa
kymas, pasirašytas net dvie
jų komisarų—žemės ūkio ir 
darbo. Tuo įsakymu įveda
ma miesto darbininkams ir 
bedarbiams prievolė vykti 
kaiman cukrinių runkelių ir 
bulvių kasti.

— Profesinių sąjungų cen
tro biuro agitacijos skyriaus 
vedėjas dail. St. Žukas iš tų 

. pareigų išėjo. Agitacijos sky
rius panaikintas, o jo vieto
je pradėjo veikti „švietimo ir 

i masinės kultūros” skyrius, 
kurio instruktorium paskir-

• tas „draugas” J. Šapiro.
— Vilniaus viceburmistru 

paskirtas Ivan Garin.

„so- 
dir-

— Iš Kauno pranešama, 
kad GPU suimtųjų žmonių 
giminėms neleidžiama su ka
liniais pasimatyti. Nuo su
ėmimo praėjo jau keli mėne
siai, bet niekas iš giminių 
suimtųjų nėra matęs. Visi 
prašymai ir maldavimai ne
duoda jokių rezultatų. Taip 
pat neteikiama žinių, kur su
imtieji yra patalpinti. Dau
gelis didžiausiame skurde pa
silikusių giminių turi iš ne
tiesioginių šaltinių patirtų 
žinių, kad suimtieji iš Lie
tuvos yra išvežti. Bet dau
guma neturi apie suimtuosius 
jokių žinių. Yra žinomi at
sitikimai, kad Lietuvoje su
imti lietuviai yra išvežti net 
į tolimąjį Kazachstaną.

— Zarasuose įvestos 
cialistinės rungtynės”
bantiems viešuose darbuose. 
Iš šių „rungtynių” sužino
me kaip negailestingai yra 
išnaudo jami darbininkai. Es
anti įvesta tokia naujovė: 
darbininkai dirba 25 min., o 
5 minutes ilsis. Darbo ir 
poilsio laikas yra griežtai 
brigadierių prižiūrimas. Dar
bui pradėti bei baigti ir po
ilsiams yra duodama švilpu
kų signalas. Kiekvienas bri- 
gadierius turi švilpuką ir iš
girdęs švilpiant šį signalą 
perduoda toliau, t okiu bū
du švilpimas perduodamas 
per 20 km. atstumą. „Griež
tai darbą prižiūrintieji” bri- 
gadieriai, švilpukai ir „rung
tyniaujantieji” darbininkai 
labai primena laikus, kai dar 
buvo naudojamas vergų neg
rų darbas . ..

— Maskoliams užvaldžius 
Lietuvą su okupantais nu
ėjo vienas kitas lietuvis li
teratas. Kad bolševikai su
ras vieną kitą išverstkūrį, 
kurie okupantams padės už
slopinti nepriklausomybę, tą 
galima buvo iš anksto lauk
ti. Bet atsirado ir tokių va
dinamų literatų, kurie nusto
jo bet kokio saiko, kone
veikdami N e p r i k 1 ausomą 
Lietuvą. A. Venclova, oku
pantų paskirtas švietimo 
komisaru, savo dėkingumą 
reiškia tokiais žodžiais apie 
naujosios literatūros užda
vinius: „Jam (rašytojui) ne
bėra baimės rašyti tiesos, 
jo nebesmaugia buržuazinė 
cenzūra”. B. Rutkūnas pa
reiškė: „Lietuvai pagaliau 
grąžinta laisvė”. Istorija ro
do, kad net žiauriausias oku
pantas visada surasdavo tal
kininkų pavergtųjų tarpe.

— Naujoji sovietiškoji 
teismų santvarka numato 
tokius teismus: Liaudies teis
mą, apskričių teismą ir aukš- 
čiausiąj į teismą. Dar galės 
būti specialūs teismai: ka
riniai, geležinkelių, transpor
to ir vandens transporto.

HAvemeyer 8 - 0259
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TICE is hereby given that 
2835 has been issued to the 
sell beer, at retail under h*_ 
the Alcoholic Beverage “7^" 

haisey oireei, 
nty of Kings ,to be consume ® 
nises.

Halsey
TICE is hereby given that UĄ 
14202 has been issued to the 
sell beer, wine !

i, kun. N. Pakalniui, lei- 
su pasinaudoti gražia ir 

Padėkota EI. 
lr?0^"s^naS“ii!n»r^^evičiūtei, p a s i rūpinu- 
4LkwO7at°3oi1rdkalo paruošimu ir vi-

i vaidintojam s. Nuošir- 
' padėkos žodis šeiminin- 

■ , ttetugdi Karušaitienei ir jai pa- 
r^n ioms p.p. Subatienei ir 

Juškienei.
bar ruošiamasi Apvlin- 
kimeliui, įvyksiančiam 
Ižio 29 d. ir Lietuvos 

ftlausomyfjės paskelbi- 
fentės minėjimui, įvyk
iam vasario 16 d. Grand 
|ise salėjje. Taip pat 
Įjiai pasdsakyta adv. St. 
liiausko prakalbų ruoši- 
V pažadfcta visoki para-

H. E. WITTWER 
SU, r

oklyn. County of Kings, to te . 
the premises.

JACK & JIM, INC.
I Beverly Rd., Brooklyn j

TICE is hereby given t 
3009 has been issued to the 
sell beer, at retail unuci 
the Alcoholic Beverage 
l W. 7th Str., Dorvuju - 
nty of Kongs, to be cons®“ i 
nises. ..

IDEAL RECREATIONS. NJ si 
W. 7th St., BreoIlT“'

FpI. Harrison 6W
B. J. SHAWll

(Ašakūna^
GRABORIU^" 

BALZAMUOTO^

laisniuotas New $ 
ir New Jersey < I

Šalies vyriausybė pakar
totinai primena, kad iki 
gruodžio 26 d. paskirtose 
vietose privalo įsiregistruo
ti visi svetimšaliai-nepilie- 
čiai. Nors jau įsiregistravo 
arti trijų milijonų, bet dar 
yra žymus skaičius nepilie- 
čių, neišpildžiusių įstatymo.

Tegu neatsiranda nė vie
no lietuvio nepiliečio, kurs 
prasilenktų su šio įstatymo 
reikalavimais.

„Amerikos” įstaiga mielai 
ir dykai patarnaus visiems 
lietuviams nepiliečiams už
pildyti reikalingas blankas. 
Svarbu žinoti, kad registra
vimas nebus pratęstas po 
gruodžio 26 d., tad reikia 
registruotis dabar, tuojau, 
nelaukiant Kalėdų.

310 John
Harrison

intis plederacijos aps- 
susMlikimas bus me- 

r jjj /ks jau kitais 
sausio -l^nėnesio pa- 

įpeM!rį ”sausio

J.A.V. pašto viršininkas 
New Yorke pranešė, kad Ka
lėdų šventėms dovanų nesius
tu degtinės, nes tai drau
džiama. Siuntiniai su svaig. 
gėrimais bus konfiskuojami 
ir siuntėjai turės sumokėti 
pabaudą.

Malūnininkas ir Kaminkrėtis
Ši operetė bus statoma 

gruodžio 29 d., pa rapijos sa
lėje, Katalikų Seimelio daly
viams pagerbti. Visos drau
gijos platina bilietus. Drau
gijos pagelbės L. G. F. sky
riui seimelį priimti. Delega
tai jau renkami draugijų mė
nesiniuose susirinkimuose.

Žinutės
— Moterų „Fashion Show” 

buvo pasekmingas.
— Atlaidai praėjo labai 

gražiai Svenkintinos sese
lės, kurios taip įspūdingai 
išpuošė bažnyčią.

— Šį sekmadienį, moterų 
draugijos turės „Cake Sale” 
par. salėje.

— Rožančiaus dr-ja gruo
džio 1 d. paskyrė auką baž
nyčiai per atlaidus papuošti. 
Išrinktos atstovės į seimelį. 
Dr-ja yra bene didžiausia 
Maspethe.

— Serga F. Navickienė, M. 
Tarnauskienė, M. Venckuvie- 
nė. Sunkiai serga A. Ku
ras, jaunuolis; guli Queens 
General ligoninėje.

— Kariuomenėn išvyko 
jaunuoliai Kaz. Kazlauskas 
ir Petras Čepas.

iOa.QaQaQa.Oa.Qa

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENE IK ŠONAI

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

New York požeminiu IRT 
geležinkeliu darbininku pra
matytas streikas atšauktas.

— Kauno - Vilniaus kelias 
už Panerių į Neries upės 
slėnį nusileidžia labai krei
vais vingiais, nes toje 
toje yra dideli skardžiai, 
pilami pylimai, kurie 
aukščiausi Lietuvoje.

— Ona Petrukaitytė 
sikirta Kauno kredito 
ko direktore.

vie- 
Čia 
bus

pa- 
ban-

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus, 
čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEID AT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

♦------

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Graborius—Balsamuotojas *
Modemiška Koplyčia

Laidotuvhj Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

W

Tel. STagg 2-0783 1
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-1645

®

N. Y264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling Street

®

IOĮOĮo:

® 
®

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

Manhattan Liquor Store

402

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duod". automobilius vestuvėms, 

^nkštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

Lie. No. L-886
Tel. Stagg 2-4409 Tel. Virginia 7-4499

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbin 
Laidotuves

------ $150 ----
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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

iOa.QaQaQa.Oa.Qa


“MALŪNININKAS IR KAMINKRETIS”
LINKSMA, JUOKINGA OPERETE
STATO V. J. ATSIMAINYMO PAR. CHORAS 

Vadovauja Muz. A. Visminas

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO-DEC. 29,1940
PARAPIJOS SALEJE

64-25 Perry Avenue 

Pradžia 7 vai. vak.

Maspeth, N. Y.

Bilietas 50 centų

k
f

y

PABĖGĖLIO LAIŠKAS
Vienas mūsų skaitytojas, 

labai patikimas asmuo, įtei
kė laišką, gautą iš Vokieti
jos gruodžio 2 d. Laiško au
torius yra buvęs Lietuvos ka
riuomenės savanoris, kurio 
pavardės, dėl suprantamų 
priežasčių, negalime skelbti. 
Laiškas įdomus daugeliu at
žvilgiu, tad jį čia spausdina
me.

------- 0 — 
„Mielas Prieteliau:

Pagaliau priėjau parašyti 
tau laišką. Jis gal išeis kiek 
ilgokas, nes rašyti turiu 
daug. Rugpiūčio mėn. pra
džioje Kaune pasidarė per 
karšta, todėl per žalią sieną 
naktį permoviau į Vokietiją. 
Dabar esu Berlyne ir dirbu 
paprastą*darbą. Šeima pasi
liko Lietuvoje. Turiu vilties 
pereiti dirbti savo specialy
bėje, nes kur dabar dirbu, ne
reikia specialaus mokslo, tik 
tvirtų raumenų.

Atbėgėlių iš Lietuvos Vo
kietijoj yra gan daug; kiek 
tikrai — sunku pasakyti, nes 
pasklidę po platųjį Reichą. 
Vokietijoj atsidūriau kaip 
stoviu — be lėšų ir be rūbų. 
Bet pamažu pradedu apsirū
pinti. Tokiame pat stovyje 
yra daugumas atbėgėlių. Bū
tų buvę galima ir kitaip pa
daryti, t.y. atsigabenti kiek 
turto. Bet mūsų buvusi vy
riausybė elgėsi taip idiotiš
kai, kad žmonėms nieko ne
skelbė apie gręsiantį pavojų. 
Tik kai prasidėjo masiniai 
areštai ir išvežimai į Rusiją, 
bėgo kas spėjo ir kaip stovė
jo. Žinoma, daug kas pabėg
ti negalėjo, nes jau buvo su
imti, o antra, net daug kas bi
jojo, nes sieną labai stipriai 
pradėjo saugoti. Kai turėsiu 
laiko, aprašysiu tau įvairių 
atbėgėlių nuotykius, kaip jie 
atėjo lig sienos, ją perėjo ir 
t.t. — tikras nuotykių roma
nas. Yra ir nušautų perei
nant sieną: bolševikai pasta
ruoju laiku jų lavonų nebelei
džia paimti, taigi taip ir pūva 
laukuose.

Iš Lietuvos ateina baisių 
žinių. Labai daug išveža į 
Rusiją. Kur juos ten deda— 
niekas nežino. Taip pat daug 
sušaudo vietoje. Prie Kauno 
šaudo Kleboniškių ir Pažais
liu miškuose. Piemenys be
ganydami užtiko duobių, kur 
buvo suversta kelios dešim
tys civilių ir uniformuotų la
vonų. Daro taip: areštuoja, 
palaiko pora dienų ir paskui 
paleidžia. Paima parašą, kad 
su juo arešto metu gerai el
gėsi, ir kad paleistas vyksta 
namo. Bet išeinant iš areš
to prie durų stovi auto, tuoj 
pagriebia, įsodina ir išveža į 
sušaudymo vietą. O jei atei
na giminės teirautis — paro-

Apreiškimo parapijos CYA dramos grupė, kuri šį an
tradienį, gruodžio 10 d., suvaidins trijų veiksmų farsą 
’’The Whole Town’s Talking”. Pirmoje eilėje sėdi (iš 
kairės): EI. Zabarauskaitė, J. Šertvytytė, O. Čeponytė, 
R. Garliauskaitė, Fl. Masiulytė ir R. Šimkonytė. Antroj 
eilėje stovi: Al. Ražauskas, J. Skarulis, P. Vičius, V. 
Kriaučiūnas ir Ant. Vaitekūnas.do parašą, kad išvyko ir jei 

neparvyko namo, sako, tur
būt, pabėgo į užsienį. Kiek ži
nojau ir galėjau surinkti ži
nių apie areštuotus — pada
riau sąrašą. Jį daviau p. —, 
nes jis žadėjo pasiųsti į Ame
riką.

Dabar pabėgti iš Lietuvos 
beveik neįmanoma. 800 mtr. 
pasienyje juosta yra visiškai 
nuvalyta ir suakėta. Ji va
dinasi mirties zona ir į ją nie
kam įžengti negalima. Siena 
užtverta spygliuota viela. 
Daug km. pastatyti sekimo 
bokšteliai, kur sėdi GPU su 
kulkosvaidžiais. Be to, dar 
yra 10 km. zona, į kurią gali
ma įvažiuoti tik su spec, po
licijos (dabar jau milicijos) 
leidimu. Gal būt, jūs Ameri
koj gaunat lietuviškus laik
raščius, tai iš jų galit suvok
ti, kokia „linija” ten dabar 
varoma. Bet tai oficialioji 
linija. Tikrumoje visa tauta 
neigia ir smerkia Smetoną ir 
jo vyriausybę, kad pardavė tuvių Katalikių Seimelis šie

met šaukiamas gruodžio 29 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet, 
[Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo parapijos salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.
’ Atstovų ir svečių regis
tracija bus pradėta 1:30 vai. 
popiet, seimelio posėdis tu-

ku ir nusakyti, nes žemės 
ūkis griaunamas iš pagrindų. 
Draskomi ir vidutiniai ūki
ninkai. Jei koks valkata no
ri gauti dykai žemės sklypą, 
įskundžia ūkininką, kad jis 
yra liaudies priešas ir to ga
na — ūkininkas išvaromas iš 
savo ūkio. Iš viso, sauvalė 
neapsakoma, nes jokių įsta
tymų, kurie būtų logiški ar 
žmogaus protui prieinami — 
nėra. Pakanka jau to, kad 
pastaruoju laiku ten pradėjo 
areštuoti ir saviškius, atseit 
tokius, kurie pradžioje buvo 
paskirti aukštais pareigū
nais, buvo spėję persiorien
tuoti ir prisitaikyti. Dabar 
atsiranda nauji, iškasa senų
jų būtus ar nebūtus nusižen-

kas 
apie

būti

Gruodžio-December 6
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Grand Paradise salėje ėmėsi 
su Transfiguration, Maspeth 
komanda. Imtynės buvo la
bai įtemptos. Iš pradžių „atė
jūnai” viršijo punktais, bet į 
pabaigą mūsiškiai atsigriebė 
ir laimėjo 40-36. Maspethie- 
čiai labai gyvai ir smarkiai 
mūsiškius išjudino

Viskas gražiai atlikta, tik 
vienas dalykas krinta į akį — 
stoka punktuališkumo. Nie
kada nepradedama laiku 
žaisti ir gana. Argi tas jau 
negalima sutvarkyti?

Ateinantį antradienį mū
siškiai imsis su Greenpoint 
klubo komanda toje pačioje 
vietoje. Iki šiol mūsiškiai 
tris žaidimus laimėjo.

gimus ir likviduoja. Laiške 
yr permaža vietos, kad būtų 
galima viską aprašyti, 
Lietuvoj dedasi. Taigi 
tai ir baigsiu.

Dabar esu nusistatęs
Vokietijoj ir laukti, kol gy
venimas iškels viršum Rytų 
Europos problemą. Atrodo, 
kad perilgai laukti nereikės. 
Šiandieną Europoj yra labai 
daug žmonių, kurie turi su 
bolševikais nesuvestų sąskai
tų. O dar daugiau yra tokių, 
kurie bolševizmą laiko žmoni
jos slogučiu, kurį reikia ne
delsiant ir visiems laikams 
išnaikinti. Aš eisiu su jais. 
Kai tėvynės nebeturiu, tai ir 
asmeninė egsistencija nebe
turi kokios didelės vertės”.

APYLINKĖS SEIMELIO REIKALU
New Yorko Apylinkės Lie-

Lietuvą bolševikams. Iš tik
rųjų vyriausybės elgesys bu- 
”0 toks neprotingas, kad sun
ku ir įsivaizduoti. Netrukus 
istorija atskleis tikrovės la
pus ir duos galimybių pa
skelbti kaltinimus viešai., 
Dabar ne paslaptis, kad 90%/ 
lietuvių tautos laukia išva
davimo, kuris ateis iš vaką 
rų.

Atbėgę į čia buvę plutokra- 
tai atsigabeno pinigų ir daro 
žygių išvykti į Ameriką. Mat, 
ten tikisi rasti bazę kokiai 
nors veiklai, tikisi galėsią pa
siteisinti prieš tautą dėl sa
vo kvailų žygių praeityje ir 
t.t. Smetona, sako, nuvykęs 
i Ameriką viešai pasakysiąs. | 
kad jis norėjęs priešintis, bet 
ministerių kabinetas nesuti
kęs. Jie mano rasti žmonių, 
kuriuos galės apmulkinti. 
Pirma priėmė bolševikų ulti
matumą, o po to siūlė prie
šintis. Tai reikėjo iš karto 
ultimatumą atmesti, tada pa
sipriešinimas būtų savaime 
susidaręs. O dabar viską pra
žudė, išdavė inteligentiją iš- draugijos privalo pasirūpin- 
naikinimui o tautą vergijon. |ti, kad seimelyje būtų tin-

Likę Lietuvoj generolai, o karnai joms atstovaujama, 
ypatingai Vitkauskas ir kiti, 
lenda jiems—be muilo, kad 
tik patys išliktų, o kad ka
riuomenė likviduojama, tai 
jiems nesvarbu. Dabar Lie
tuvoj lietuviškos kariuome
nės jau nebėra, išgabenta kur 
tai arčiau Rusijos. Mat, ne
patikima, todėl prie sienos 
arti laikyti neatsargu.

Gyvenimas Lietuvoj pasi
keitė iš pagrindų. Atsirado 
daug bedarbių. Maistas labai 
pabrango. Rūbų negalima 
gauti pirkti. Pav., batai kai
nuoja 200 lt., 1 kg. sviesto — 
12 lt. Kas dedasi kaime, sun-

I---'
% ri būti pradėtas 2 vai. po- 
/ piet. 6 vai. vak. bažnyčioje 

įvyks atitinkamos pamaldos, 
o 7 vai. vak. par. salėje 
bus turtinga ir turininga 
vakarienė su koncertine pro
grama.

Visos draugijos prašomos 
nelaukti atskirų pakvietimų, 
bet tuojau išrinkti bent po 
5 atstovus ir aprūpinti juos 
reikalingais į g a 1 i o jimais. 
Kiekviena apylinkės lietu
vių katalikų draugija siun
čia po 5 atstovus. Laukia
mi ir malonūs svečiai.

Seimelio d a r b otvarkėje 
svarbūs tautos ir mūsų apy
linkės veiklos klausimai, ku
riems referuoti pakviesti 
atitinkami pranešėjai. Visos

Feder. Apskrities Valdyba

GIMTADIENIO PUOTA

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare 
šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

M KAIP 
Laktuvininkai. 
k Pakšto veikla. 
Luku „laisvė”. 
U vėliavą, 
[poniškumas?

BASKETBALL IR ŠOKIAI
Kiekvieną Antradienį

GRAND PARADISE SALEJEjflH

Grand ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.

Šokiai nuo 8 vai. vak. — 9 vai. įvyksta įdomus vaikinų 

ir merginų komandų žaidimai. Ruošia Angelų Karalienės 
Parapijos Jaunimo Klubas.

Lapkričio 30 d. J. Vaiginiai 
suruošė šaunią puotą savo 
dukrelės Olgos 16-tam gimta
dieniui paminėti. Puota įvy
ko Grand Paradise salėje, kur 
dalyvavo apie 200 Olgos 
draugų pažįstamų ir giminių. 
Tai buvo viena gražiausių ir 
puikiausių pramogų, kurioje 
teko dalyvauti. Jaunimas ir 
senimas jautėsi taip smagiai, 
kad atrodė, jog tai vienos šei
mos nariai.

Puotos kaltininkei Olgai iš
reikšta daug gražių linkėji
mų.

Olga Vaiginytė yra baigusi 
Apreiškimo parapijos moky
klą; jau antri metai lanko 
aukštesniąją mokyklą. Jos 
mėgiamiausias dalykas—pai
šyba, kurioje ji jau gražiai 
pasirodė. Ypač puikiai nu
pieštas didelis Paskutinės 
Vakarienės paveikslas. Pai
šybą dabar studijuoja savo 
pasirinktoje mokykloje. Lin- 

mene
D.

kime Olgai pasiekti 
aukščiausio laipsnio.

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Vardo draugijos meti
niame susirinkime gruodžio 1 
d. pripildyta ir perrinkta vi
sa valdyba; pasiliko ta pati: 
pirm. K. Baltrušaitis, vice
pirm. J. Skarulis, fin. rašt. 
A. Juodzevičius, užrašų rašt. 
M. Mikolaitis, ižd. V. Zaukus, 
knygų priž. F. Puskunigis, 
maršalka S. Stumbris. Visi 
sutiko dirbti draugijai ir rū
pintis jos gerove.

Šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., šv. Vardo draugijos ben
dra komunija, 8 vai. Mišių 
metu. Po mišių par. salėje 
pusryčiai. Prašomi visi na
riai dalyvauti.

Draugijos Valdyba.

Angelij Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ben
dra šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. Mišių metu. 
Nariai ir nenariai prašomi 
kartu dalyvauti pamaldose ir 
eiti prie Dievo Stalo.

Tuoj po 9 vai. mišių, para
pijos salėje, bus draugijos su
sirinkimas. Kviečiami nariai 
ir visi vyrai, norį prisirašyti 
prie mūsų draugijos. Bus 
svarstoma būsimo, sausio 24 
d., baliaus reikalai, bus ren
kami būsimam gruodžio 29 d. 
Rytinių Valstybių lietuvių 
katalikų seimeliui atstovai ir 
svarstomi kiti reikalai. Taigi 
visi esantieji ir buvusieji na
riai susirinkite.

LRKSA 134 kuopa susirin
kime pereitą sekmadienį kal
bėjo apie dabartinį Susivie- 
nymo vajų. Išrinkti tam rei
kalui darbuotojai, kurie 
stengsis gauti naujų narių.

Kalbėta būsimo 
Valstybių lietuvių 
seimelio reikalais, 
seimeliu atstovai.

Rytinių 
katalikų 
Išrinkti

Mot. S-gos 24 kuopos me
tiniame sus-me išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Čiuvinskie- 
nė, vicepirm. B. Adomaitienė, 
fin. rašt. Barkienė, prot. rašt. 
Ir. Avižonienė, ižd. Stravins
kienė. Buvusiai valdybai pa
reikšta padėka už pasidarba
vimą, o naujai palinkėta pa
sisekimo.

Kuopos intencija mišios 
bus šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., 11 vai. Visos narės pra
šomos ateiti ir bendrai pri
imti komuniją.

Rast.

Parapijos jaunimo klubo 
krepšininkų komanda gyvai 
veikia. Pereitą antradienį

RESTORANAS
Pardavimui. Geras išdirbtas biz
nis per 12 metų. Atdaras dieną 
ir naktį, nes visuomet yra užtek
tinai valgytojų. Parduodama ir 
alus. Labai geras pirkinys, nes, 
mirus vyrui, našlė negali išlaiky
ti — jai persunku. Vieta randasi:
216 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(kampas Roebling Street)

Pagerbė narę
Moterų S-gos 29 kp. lapkr. 

26 d. surengė netikėtą puotą 
savo narei A. Rainienei ir jos 
vyrui pagerbti, minint jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Puota įvyko A. J. 
Rainių namuose. Dalyvavo 
daug sąjungiečių ir svečių. 
Vadovavo kp. pirm. M. Šert- 
vytienė. Pasakyta daug kal
bų, įteikta dovanų. Rainiai 
nuoširdžiai dėkojo sąjungie- 
tėms, viešnioms ir svečiams 
už taip netikėtą pagerbimą.

Ten Buvęs.

AUKA „AMERIKOS” PA
TALPŲ FONDUI

Apreiškimo par. Gyvojo 
Rožančiaus draugijos pirmi
ninkė O. Rimidienė, atsilan
kiusi į naujas „Amerikos” pa
talpas, Gyvojo Rožančiaus 
draugijos vardu įteikė $25.00 
auką, kuri skiriama „Ameri
kos” Naujų Patalpų Fondui.

Už auką reiškiame širdin
giausią padėką. Džiugu, kad 
ne tik Naujo Intertypo Fon
das kas kart didėja, bet ir 
„Amerikos” Naujų Patalpų 
Fondas lieka nepamirštas. 
Dar kartą tariame širdingą 
ačiū aukotojams.

* Adm.
ADV. S. GABALIAUSKO 
SVARBIOS PRAKALBOS

Adv. Stasys Gabaliauskas, 
buvęs Lietuvos daugelio or
ganizacijų veikėjas, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, mūsų 
apylinkėn sugrįžta gruodžio 
11 d. ir čia prabus iki Apylin
kės Seimelio. Gruodžio 14 d., 
šeštadienį, jis kalbės Great 
Necke; gruodžio 15 d., sek
madienį, Elizabethe; gruo
džio 22 d., sekmadienį, Ap
reiškimo par. salėje, Brook- 
lyne. Manoma, kad jam teks 
kalbėti dar šiose vietose: 
gruodžio 15 d. vakarą Newar- 
ke; gruodžio 17 d. — Jersey 
City; gruodžio 18 d. — Pater- 
sone; gruodžio 20 d. — Har- 
risone.

L dienomis du įžy 
bĮuviai švenčia kuni 

25 metų sukaktis - 
J. Urbonas, Du Bois 

įtuvių par. kleboną 
Augustinas Petraitis 

įter, Mass., šv. Kaz: 
lietuvių par. klebonas 
Uaktuvininkai stan 
Lmenybės, įrašiusic 
[vardą lietuvių išeiv 
prijoję.
pindami abu sukakti 

, , k linkime jiems gai
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.L0 palaimos maloni

(Williamsburgh Bridge Plaza) Lms, ilgiems metam

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

TeL STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

ADVOKATAS

vienas paklausia, 
įbar prof. K. Pakšta 
(beveikia?
Į K. Pakštas gyvei 
talijoje, Los Angel 

AISKRYMAS gamintai! namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš geJ' va:
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITESfO Universitetus vak 

JUOZAS GINKUS Įvalstybėse, palei B
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y|vaDdenyn0 pakraščio

mielai kvieč 
---------------------------------------------------------------------------jjjis skaito paskaii 

ietuvą, apie lietui 
apie visas Pabalt

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETUS—VAKARIENE Geriausias pasirinki
A18 K RYMA S gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš

Šv. Jurgio Parapija
— Par. choro surengtas 

maskaradų balius lapkr. 30 
d. praėjo netikėtu pasiseki
mu. Atsilankė per 450 daly
vių. Par. salė tokio skaičiaus 
dalyvių seniai nematė. Komi
tetui vadovavo Br. Brundzie- 
nė. Visi patenkinti ir linki 
chorui gražaus pasisekimo ir 
ateities veikloje.

— Gruodžio 1 d. par. salėje 
suruoštos išleistuvės Onai 
Kanaporytei, išvykstančiai į 
pranciškiečių v i e n u o 1 yną. 
Gausus būrys pažįstamų lin
kėjo laimės naujame gyveni
mo kelyje. Buvo atsilankę 
kunigai Paulonis, Masiulis ir 
Raugalas.

— Jaunimo draugiškame 
pobūvyje gruodžio 1 d. dail. 
J. Subačius kalbėjo apie me
ną.

— Par. choras smarkiai 
ruošiasi Kalėdų šventėms. 
Girdėti, kad Kalėdų vidur
nakčio mišiose bus labai ma
loni staigmena — didžiulis 
orkestras.

ČEKIS IŠ WILKES-BARRE
Šios savaitės pradžioje 

„Amerikos” administraciją 
nudžiugino turtingas laiškas 
iš Wilkes-Barre, Pa. Kun. A. 
Ežerskis atsiuntė prenumera
tos mokestį už trejis metus 
ir dar priedo penkis dolerius, 
kuriuos skiria „Amerikos” 
Naujo Intertypo Fondui.

Kun. Ežerskiui už paramą 
nuoširdžiai dėkojame.

„INTELIGENTO LAIš

Maskolijai bernauji 
„Laisvė” paskelbė pian 
Bacevičiaus gautą laišką, 
rį parašęs jo tėvas. Lais

iniai jis kalbėjo 1 
kolegijos prote 

ir studentams. T< 
ti ištrauką iš anglabai trumpas, tačiau visi n lsyrauK4 1S arV 

nepasakąs apie tą dįkraščio, kurs labai
,,džiaugsmą”, 
tiek daug Lietuvoje, jei t

kurio da Praf. Pakšto
Turime žinių, 1

turn komunistų plepalą ^kštas yra paruc 
Laiške taip sakoma: , 
sveikas. Darbo ta: 
Gyvenu neblogai. Skolas 
ku”. Taigi, pianisto tėvas 
sidžiaugia, kad gyvena 1; 
gerai, o kalba tik apie , 
blogumą”, apie gerumą y 
kai nutyli.

ietuvą anglišką knj 
,riu di1^ žinias iš ist 

ografijos, ūkio ir [ 
let ar susiras le

"ininkai p a g r ot 
oje susilaukė ti 
s". Jie negalės

paskelbus Ba< )0 kitokiu keliu, 
d arbo biržas. 
larbininkas tapo 
daiktu, paprasta

1 rią pardavinės k 
tam, kam tik jis 

Darbininkams
] ždrausta persike] 

dirbtuvės į kitą.

GUSTAVIČIENĖS PARAMA

Jieva Gustavičienė, nuošir
di „Amerikos” bičiulė, visada 
atjaučia svarbius „Ameri
kos” reikalus. Visada ji vie
na pirmųjų, kur reikalinga 
tvirta parama. Ir dabar, kai 
„Amerikai” reikia kas mėnuo 
mokėti naujo intertypo pir
kimo proga užtrauktos sko
los dalis, ji neužmiršo „Ame
rikos”. Šios savaitės pradžio
je p. Gustavičienė atsilankė 
naujose „Amerikos” patalpo
se, užsimokėjo prenumeratą 
ateinantiems metams ir pa
aukojo „Amerikos” Naujo 
Intertypo Fondui 3 dol.

Už suteiktą paramą 
širdžiai dėkojame.

nuo-

JAUNIMO VAKARAS

čiaus laišką, prideda past. 
kad tėvas rūpinasi savo 
naus pianisto sugrįšim 
Lietuvą, bet ar laiške ką j 
apie tai sakoma? Štai išt 
ka iš laiško:

„Tikiuosi, kad jau esi 1 
vaš Amerikos kontinente, 
turi pasilikti iki karo gi jokių kalbų n 
Dabar galėtum grįžti tik 
Japoniją ir SSSR, bet 
reikėtų daug tūkstančių. įtikimo, gali būt 
pastovaus darbo sunku F 
tau ir Suvienytose Valstj. 
se. Nieko nepadarysi, (i 
vargti.”

I
Taigi, tėvas visiškai nt 

gina sūnaus grįžti į „ro; 
bet pataria pasilikti Am 
ko j e iki karo galo. Tie 
nimi tūkstančiai kelionei 
gali būti baisūs, nes Sovi 
konsulatas galėtų lengvai 
rūpinti kelionę ir dykai, 
gi reiškia didžiajai Sovi< 
Sąjungai parsigabenti vi< Kiekviena;

brangi tautinė 
i vėliava, bet ši
„Laisvėje” apie 
taip parašyta:

Apreiškimo par. jaunimo 
draugija CYA antradienį, 
gruodžio 10 d., 8:40 vai. vak., 
turės didelį vaidinimą (ang
liškai). Draugijos dramos 
grupė vaidins linksmą trijų 
veiksmų farsą. Visi kviečia
mi atsilankyti. CYA na
riams 25c., svečiams — 35c.

UŽKANDŽIŲ VAKARĖLIS

Apreiškimo par. Gyvojo 
Rožančiaus draugija rengia 
linksmą užkandžių vakarėlį 
kuris įvyks Apreiškimo par. 
salėje, sekmadienį, gruodžio 
15 d. Pradžia 4:30 vai. p.p. 
Įžanga tik 35 centai.

Prie skanių užkandžių ruo
šiama įdomi programa. Visi 
ir visos nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti. Smagus lai
kas užtikrintas visiems.

Rengėjos.

Darbininkas su 
be jokio atsiklau

įas iš vieno m 
Jaunuoliai gali 
ketverių metų 

aam darbui į bei 
įsijos gilumą.
ar tai ne laisvi 
„rojus”?

nuristų spauda
i ne tik su tiesa 
paprasčiausiu pa 
Jiems keiksmažodi 
Jausi argumentai 
si ir švenčiausių

žmogų, kurį komunistai 
bar net genijum vadina? 
tėvas gudresnis už sūnų, 
keliais žodžiais mokėjo dt, 
sūnui gerą patarimą-ger 
vark! Amerikoje, bet tik vghavoį
grjzki i Lietuvą. Nuvyki durnįa
Lietuvą visai nesunku-,hi t vglia , 
Japoniją ir visą Rusiją kel. dat0 ’ 
atviras, ten nėra kari: 
veiksmų, tad pakliūti į „ro; 
lengva, bet į jį vykti ir pai 
„Laisvės” čyfai nenori.

Great Neck, N

ietuvos vėliavos.

lenkiasi trispalv 
, tačiau duoda 
mus tam laikr 
spiaudo į viską 
iui brangu, švei

nunistai skelbia 
ros liaudis sus 
tusios laisvės, 1 
la, matyt, perKitą šeštadienį, gruodi

14 8 vai. vak. Kasmocia įjįįrėjimą, retk
džia ir tokius 1 
pasako / ir tiese 

’i
savaitę/ „L.” įd<

salėje, Steamboat, Road, 
vyksta labai -svarbios pi 
kalbos. Kalbėta neseniai
Lietuvos atvykus adv. Stas ’aavaitJ L . „ įdi 

Ameriką ?0 arįį^0 bendri 
seserį 
nešam

Gabaliauskas iri* „. 
redaktorius J. \B. Laučl 
Prakalbas rengi^ L. K. Fe __ 
racijos skyrius. /Visiems Kįįįį 
tuviams pravartu atsilankjL 
nes kalbėtojai f/patieks n« 
jausiu ir teisia Ogiausių žb 
apie dabartį 
voje. Visiei 
vas.

padėtį Lie1 
įas įėjimas

Į laišką, 
;a, kad L 
ir kaimuc 

iam jaunimui 
maru Aisti Prar 
net ir < į^naprast 

□ kuspa 
s ™
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