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.cūzai nebepajėgia pa- 
„u ispanų „lojalistų”

valant Ispanijos vyriau- 
9-12ift lutiko įsileisti visus, 

Penktadiįįls kriminalistus, pa- 
sius vagystes, pleši- 
imogžudystes. Ameri- 
omunistų globoje su- 
komitetas, kurs ieš- 

ligų ispanų „lojalis- 
pargabenti į Meksi- 

radžioje jiems buvo 
įtraukti įžymių a- 

žčių, bet jie beveik 
.sitraukė. Jie pamatė, 
ivo įtraukti į grynai 
istinį darbą.
etuviai komunistai į- 
)ti darbui. Jiems už- 
00 dolerių kvota, ku- 

didžiausiu triukšmu 
kelia. Niekas nesijau- 

ŽŽSlpėl jų propagandos 
sukelti. Bet kaip el- 
wmunistai, kai išti- 
.etuviai nori pagelbė- 
i kraujo broliams, iš- 
.ems iš komunistų 
s? Jie drabsto dum- 
Įr vargan patekusius

TeL EVergre^-

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
et, ]
Villiamsburgh Bridge Plaza)

4-7142
DAINIŲ PALOOUS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Jžkandžiai, Kava, Arbata, Hot Choralu 
TOS—VAKARIENE C ’
Intas namie iš geriausios Smetonos, į 
’arengimams priimami užsakymai
Juozas Cinkus

sietuvos Ge- 
sulate, ku- 
:ukas rūpes- 
jo, skelbė 
siuntinėjo į 
mam visuo- 
li, atidžiai 
auto jų va- 
enkusi Lie- 
dovanų net 

j tame lai- 
jvyko sla- 

no užpuoli- 
s. Jei būtų 
tos pasiųs
to m. bir
os, be abe- 
»s nepama- 
irusios so-

įstaigos priežiūr 
tuvos Pasiunti?
je. Kada kaili?®’ ir ?ems PaSalbU 
disponavimas pį 
limas, tai bos 
ir pasielgta.

Washington, D.f ’17 met^. iaunuoliU- 
1941 m. vasario i

C1US.

utiniu laiku Vokieti-
1 pabėgusių gimnazis-

PAVERGTOJE LIETUVOJE

įsako j a šiurpulingus 
ius. Komisarai verčia 
jus šnipinėti, įsako 
nėti, ką jų vyresnie- 
ai bei draugai veikia, 
fje vienas 12 metų 
ras gausiai apdovano- 
t išdavikiškus praneši- 
įsienio sargybai.
erių — vaikų komu- 
- būriai prievarta su- 
ami ir verčiami pra- 

NOTICE is hereby pre į apie SaVO tėvų 
GB 12047 has been issai v , T
to sen beer, at reti. pasnekesius. Jaunuo- 
of the Alcoholic Btrere . w, . , . ,
509 Coney Island Are! IStVirklUimaS Veda-

Airijos tautinį 
nis kongresas be 
de birželio 27-25

LICEN
WHOLESALEI

BEER, WINES i

taip
To- 

aukų 
ir ji

GB 12047 has been Isa:
I " ’ ..._____ 1
of the Alcoholic Berea 
r* ". .. i • 
lyn, County of King!, tv. ,
the premises. aČįU maStU.

ISIDORE SOBEL 4 ’ »
PROSPECT FOOi -------- •*---------

SO. Co.ey Island » tgos Iaikrašfiai 

NOTICE is hereby gira 
GB 11944 has been ims:

1 * Aie^iicat siu J aunuolių
5714—8th Ave., Borag 
County of Kinge, to te i 
premises.

5714—8th Ave~

NOTICE is hereby gira 
GB 11678 has been luorit 
to sell beer, at retail ci 
the Alcoholic Bevenge 
1705 Sheepshead Bay Rd.. I 
lyn, County of Kings, it 
the premises.

ABRAHAM SO! 
1705 Sheepshead Bay BL,

NOTICE is hereby give 
EB 2956 has been isaed t 
to sell beer, at retail ci 
the Alcoholic Berengi 
327 Bedford Are., Bets 
County of Kings, to be 
premises.
GABRIEL RAVEN 4 UU 
327 Bedford Ave.,

užsilikimas 
ne dėl pra- 
i katastro- 
rastai: Lie- 
j Vilniaus 
uvo p. Kon- 
čia surink- 

.ikomos vie
še iki pa

tikrą dalį, 
rinktą aukų 
ten jiems.

romą. Prieš 
ietuvos įvy- 
tukiama pa- 
sitvenkusias

į Lietuvą, 
lavimo 
laukta, 
amo j i 
ssiliko
iuvos bankų 
iečių sumos 
kreditų už- 

kymo. Toji 
suma juridi- 
Lietuvos Ko- 
n apie aukų 
iku pranešta 
buvo akcep- 

ituotos. Ma
nketas, žino
ta jam pri
imąs, vykdė 
sąskaiton čia 
mos sumos.
spaudoje kal- 
ikiečių dova- 
lą į Lietuvą, 
isti, kad kal- 
iti apie ano 
teto nespėji- 
ilnai ir teisė
tas sumas lai- 
[adangi tasai 
ro nepriklau- 
s įstaiga, tai, 
i, tas turtas 

konsularinės

p

OLNEY 
kalnia)
d Street 
y, Conn.
6s Spindulius, 
<itus moderniš- 
nuo aukšto ir 
audimo, vidurių 

Reumatismo, 
ligų, su gerom 
mėm.

pa
ką tik iš Lietuvos 

Tar- 
pasakojimus apie 

john d. S ir Sovietų Sąjungą, 
liko Kauną gruodžio 
Jie gyvu žodžiu pa

kas buvo spaudoje 
Jų liudijimo trum- 

trauka:
 tvoję jau tikras var- 
Žmonės tapo visiški 
Prekės išnyko. Bran- 
nepaprastas. Atlygi- 
maži. Sov. Rusijoje 
nas skurdus. Darbi- 
; vargsta. Namų sar- 
vena skiepuose. Sva- 
iesto 18 rublių. Deš- 
.6 rbl. Laikrodėlis — 
1. Pora kojinių — 75 
ostiumas — 1,000 rbl. 
niai — 120 rbl. Darbi- 
uždarbis — nuo 4 iki 
tų per dieną.

I

Telephone
EV 7-1670

JOSEPH VA!,
REAL ESTATE F 

and LIFE INS
Mortgages Loaned i
496 Grand St, £
Residence: 
87-34 90th St, Woe

ige su Tarnauskais
HAvemeyer Atvažiavo 15 metų ber- 

RALPH H,

FOTOGR
65-23 (M®

Maspeth.)

kurs 1939 m. iš A- 
is buvo nuvykęs pas 
ėdę į Lenkiją. Kai ru- 
iėmė rytinę Lenkiją, 
ežė amerikietį berniu- 
jo gimines į Sibirą, 

ačiū traukiniu išvežė 
Pirkit A! gonų žmonių po 35 

LISAUSKO! sname.
KOMPA)^nU^e Patyirtina lenkp 

Racijų biuro praneši- 
(Heen KolGį.ad bolševikai gabena 

į Sibirą ir įvairias 
Brooklyn?8 stepes. Lenkų pra- 
— ’j'l, bolševikai iš užim- 

snkijoR dalies jau iš- 
> pusę milijono lenkų, 
.usia gabenta šviesuo- 

kunigai, mokytojai, 
itai, gydytojai, inži- 
. ir t.t., o po to pa- 
r kaimiečiai — jie ga- 
ištisais kaimais.

(Kleen Kol C,

306 Union -

Tel. Evergreen

LIETUVĖ
RĘSTOS

BAR 40
Gaminam valį- 
niško ir lietinį 
čia taip pat 
Amerikos išd£- 
portuotų degti 

vynų ir g# 
Joseph Į

— Iš Berlyno gauta žinių, 
kad ten gyvenantieji lietu
viai pabėgėliai buvo suren
gę bendras Kūčias. Dalyva
vo apie 170 žmonių, jų tar
pe keliolika vaikų, kuriems 
buvo suruošta eglaitė. Kū
čios buvo surengtos pagal 
lietuviškus papročius. Nors 
Kūčių stalas buvo kuklus, 
bet pačios iškilmės buvo la
bai įspūdingos. Ta proga 
ministeris pulk. K. Škirpa 
pasakė savo tautiečiams kal
bą, kuria stiprino Tėvynės 
prisikėlimo viltį. Vėliau bu
vo sugiedotas Tautinis Him
nas.

— Iš okupuotosios Lietu
vos esame gavę žinių, kad 
bolševikų įstaigos tardė ke
lis asmenis, kurie susiraši
nėja su pabėgėliais lietu
viais, esančiais užsienyje. Iš 
viso, susirašinėjantieji su 
užsieniu asmenys dažnai pa
tiria nemalonumų. Buvę net 
atsitikimų, kad laiškus gau
nantieji esą suimti. Todėl 
susirašinėjant su okupuoto
sios Lietuvos gyventojais 
patariama vengti bet kurių 
išsireiškimų, galinčių pa
kenkti laiškų gavėjams.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Panevėžio manu
faktūros krautuvės vedėja 
Santupienė už pirkėjų skir
stymą į „savus” ir „sveti
mus” nuteista 2 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

— Visoje Lietuvoje auto
busų susisiekimas yra su
mažintas per pusę. Tos prie
monės okupantai griebėsi 
dėl dviejų priežasčių: Pir
miausia, dalis Lietuvoje už
tiktų autobusų yra išvežta 
sovietų Rusijon, kur susi
siekimo priemonių stinga. 
Antra vertus, nežiūrint skel
biamų davinių apie nepa
prastus naftos gamybos „lai
mėjimus,” okupuotoje Lie
tuvoje, kaip ir kitose Pabal
tijo valstybėse, nuolat pri
trūksta benzino, žibalo ir 
kitų degmenų, nes sovietų 
Rusija yra priversta išvež
ti tuos gaminius užsienin.

— „Tarybų Lietuva” dar 
kartą aprašinėja, kas deda
si prie autobusų sustojimo 
vietų Kaune: „Daug buvo 
rašyta apie netvarką Kauno 
mieste autobusų susisieki
me, tačiau ligi šiol reikalas 
nesusitvarkė ir nebuvo ati
tinkamų pareigūnų sutvar
kytas. Šalčiui padidėjus, ke
leivių kamšatis pasidarė dar 
didesnė.”

— Vilniaus prokuratūra 
patraukė teismo atsakomy
bėn Z. Šapirą ir J. Kilo
tą, kurie iš savo stiklo fab
riko kasos paėmė 27,000 li
tų.

— Šventybrastyje, Kėdai
nių apskr., atidaryti vaka
riniai kursai suaugusiems. 
Tuose kursuose žmonės mo
komi sovietiškų dainuškų.

— Sausio 11 d. Vilniaus 
rašytojai buvo sukviesti į 
valstybinį teatrą, kur buvo 
surengtas „internacionalinis 
literatūros vakaras.” Šis 
„literatūros” vakaras, kaip 
oficiališkai skelbiama, buvo 
skiriamas prie šrinkiminei 
kampanijai.

ario 3 d. ,.Newsweek” 
raštis paskelbė labai 
; spėliojimą apie Bal- 

. .autų likimą. Laikraš- 
Savin^ automis žiniomis, ne- 

^3 bolševikai pradės411Gran> 
Brooklyn

masinį lietuvių, latviu ir es
tų gabenimą į Rusijos gel
mes. Tas jau esą daroma 
bolševikų užimtoje Lenki
joje. Išgabentų vieton bū
sią atkraustyti rusai.

Caras Stalinas nori pada
ryti tai, ko nepajėgė caras 
Petras. Nejau ir masiniai 
lietuviu išgabenimai nepa
veiks lietuviškumu dar vis 
besidangstančių komunistų 
ir jų pakalikų?

— Švietimo komisaras A. 
Venclova pareiškė, kad prie 
Vilniaus ir Kauno universi
tetų steigiami vad. darbi
ninkų fakultetai, kuriuose 
bus išeinamas vidurinės mo
kyklos kursas, šiuos kur
sus baigę, klausytojai galės 
įsirašyti į tikrąjį universi
tetą. Čia pat Venclova pri
dūrė, kaip tų kursų klau
sytojai bus parenkami. Pa
sak jo, kandidatus parinks 
ir komandiruos komunistų 
partijos komitetai ir profe
sinės sąjungos.

— Tarp Vokietijos ir so
vietų Sąjungos pasirašyta 
sutartis dėl naujųjų sienų, 
susidariusių dėl Lietuvos 
okupacijos. Naujoji siena 
eina pagal buvusias Lietu
vos sienas su Vokietija kaip 
jos nustatytos 1928 m. sie
nų sutartyje ir 1939 m. ko
vo 22 d. sutartyje dėl Klai
pėdos krašto perleidimo Vo
kietijai. Tenka pastebėti, 
kad sienų sutartyje tarp Vo
kietijos ir SSSR įsakmiai 
pasakyta, kad ji remiasi 
„valstybinių interesų siena 
1940 metais.” Tad abi pu
sės galutinės sienos dar nė
ra pravedusios, o tėra nu- 
stačiusios „valstybinių inte
resų sieną.” O interesai 
dažnai keičiasi!

— Okupuotoje Lietuvoje 
trūkstant pašarų, iš kitų so
vietiškų kraštų esą atvežta 
koncentruotų pašarų. Dau
giausia gauta medvilnės iš
spaudų. Lietuvos ūkinin
kams patariama šio pašaro 
gyvuliams daug neduoti, nes 
gyvuliai susergą vidurių už
kietėjimu.

— Kauno universiteto a- 
kušerinėje klinikoje nese
niai gimė tūkstantasis kū
dikis. Įdomu pastebėti, kad 
gimimų statistikoje pažymė
ta didelis skaičius rusų, uk
rainiečių, gudų ir net baš- 
kirų.

— Į Kauno universitetą 
jau pradedama grūsti mas
kolių profesorius. Kažkoks 
maskolių prof. Bogdosarov 
skaito universitete paskai
tas. Nesant Lietuvoje tokių 
„mokslų,” kaip leninizmas - 
marksizmas, profesorių, ieš
koma Rusijoje variagų, ku
rie skaitytų paskaitas Kau
no universitete. Tas pats 
klausimas kyla dėl Vilniaus 
universiteto.

— Mariampolėje, vienuo
lių marijonų pradėtoje sta
tyti parapijos salėje, mano
ma atidaryti valstybinį tea
trą. Kauno valstybinė ope
ra būsianti perkelta į Vil
nių, o Kaune būsianti suor
ganizuota operetė.

— B. Bieliukas, sovietų 
Rusijos žemės ūkio banko 
Lietuvos respublikos konto
ros valdytojas, paskelbė, 
kaip eina paskolos dalini
mas tiems naujakuriams, 
kurie iš sovietų valdžios ga
vo nuomon žemės. Rusiš
kojo banko lietuviškas val
dytojas atvirai prisipažįsta, 
kad paskolos dalinimas eina 
nesklandžiai. Apskričių vyk
domieji komitetai dar lig- 
šiol neatsiuntė sąrašų tų 
asmenų, kurie žemę nuomon 
yra gavę. Trobesiams pasi
statyti numatyta paskola 
apdalinti 4,000 naujakurių. 
Tačiau tokių „naujakurių” 
iš viso yra 30,000, tad lig- 
šiol dar neaišku, kur turės 
prisiglausti likusieji 26,000 
„naujakurių,” kurie jokių 
trabesiu neturi.

— „Tar. Lietuvoje” kaž
koks skaitytojas kelia klau
simą, kad valgyklose pietus 
gautų tiktai tie, kurie pa
tiekia bolševikiškų profesi
nių sąjungų liudijimus.

Vasario Šešiolikta 
Visur Paminėta

Lietuvos nepriklausomy
bes paskelbimo 23 metų su
kaktis visose lietuvių kolo
nijose atitinkamai paminėta 
ir dar minima. Gausingiau- 
si minėjimai buvo Chicago- 
je ir Brooklyne.

Chicagoje, bendrame ma
siniame susirinkime, kalbėjo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ministeris Lietuvai No- 
rem. Jis pareiškė savo įsi
tikinimą, kad Lietuva vėl 
taps laisva, nepriklausoma. 
Ragino lietuvius amerikie
čius neužmiršti savo tėvų 
krašto, remti prezidento už
sienių politiką, kuri siekia 
visiems pavergtiems kraš
tams laisvės ir nepriklau
somybės.

Lietuvos gelbėjimo reika
lams Chicagoje suaukota 
1,000 dol. Katalikų vardu 
kalbėjo adv. Fr. Mast - Ma- 
stauskas.

Reikšmingi minėjimai įvy
ko Brooklyne, Waterbury, 
Conn., Pottsville, Pa., Bos
tone, Hartforde, Cambridge, 
Mass., Lawrence, Mass., Bal
timore, Md., Ansonia, Conn., 
Bridgeport, Conn., Kanado
je ir t.t.

Visur šventė praleista pa
kilusia nuotaika ir stipriu 
pasiryžimu dirbti ir auko
tis Lietuvos laisvei.

PREZIDENTAS SMETONA 
BRAZILIJOJE

Rio de Janeiro. — Vasario 
14 d. iš Portugalijos čia at
vyko Lietuvos respublikos 
prezidentas Antanas Smeto
na su šeima. Iš Brazilijos 
p. Smetona keliausiąs į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Graikija Verčiama Pasiduoti
MĖGINA LAIMĖTI ŪKININKUS

Kaunas. — Matydami visų 
Lietuvos gyventojų priešin
gumą maskolių okupacijai, 
raudonosios valdžios nariai 
prieš pat „rinkimus” į so
vietų aukščiausiąją ir tau
tybių tarybas išleido visą 
eilę įstatymų, kuriais oku
pantai stengėsi patraukti 
savo pusėn ypač ūkininkus. 
Taip, pav„ išleisti įsakymai, 
pagal kuriuos valstiečių ū- 
kiai atleidžiami nuo visų 
skolų pagal išperkamuosius 
mokėjimus, susietus su Lie
tuvos Nepriklausomybės lai
kais įvykdyta žemės refor
ma. Be to, nuo valstiečių 
ir žemės ūkio darbininkų 
nuimtos viso nepriemokos 
pagal mokesčius, rinkliavas 
ir baudas, kuriuos jie turė
jo mokėti 1940 m. sausio 1 
dienai. Pagaliau, nuimti vi
si nesumokėti mokėjimai pa
gal mokesčius ir rinkliavas 
už 1940 metus nuo žemės ū- 
kio darbininkiį ir valstiečių 
ūkių, turėjusių iki bol ševi- 
kų okupacijos žemės ne 
daugiau kaip 5 ha. Taip pat 
atleisti visi „darbo valstie
čiai” nuo likusios skolos mo
kėjimo už paskolą grūdais 
ir pinigais, duotos po 1929 
m. nederliaus šiaurės Lietu
voje.

Šis okupantų gerinimasis 
ūkininkams dar kartą pa
rodo, kokia neapykanta prieš 
maskolius ir jų pastatytą 
valdžią viešpatauja ūkinin
kų tarpe.

BROWDER NEIŠVENGĖ KALĖJIMO ♦-------------------------
Washington, D. C. — Vy

riausias teismas patvirtino 
žemesnio teismo sprendimą 
komunistų partijos gen. sek
retoriaus Earl Browder by
loje. Browder nuteistas 4 
metais kalėjimo ir 2,000 
dol. bauda už apgaudinėji
mą valdžios ryšium su už
sienio paso išėmimu. Brow
der buvo išsiėmęs pasą sve
timu vardu, o po to prisie
kęs niekada neturėjęs paso.

Komunistų partijos vado
vybė dabar šaukia didžiu 
balsu, kad Browder perse
kiojamas ir t.t. Jam tik 
pritaikintas paprastas įsta
tymas, kuriam Browder nu
sižengė.

Browderio žmona, emi
gracijos vadovybės nutari
mu, turi būti išsiųsta į Ru
siją, nes į Ameriką ji ne
teisėtai įvažiavo. Sov. Ru
sijos komisarai nesutinka ją 
įsileisti, tad jos padėtis la
bai neaiški.

ANGLIJAI REIKIA DAU
GIAU LAKŪNŲ

Londonas. — Anglijos oro 
ministerija pašaukė daugiau 
lakūnų ir žvalgų. Paskelbė, 
kad visi vyrai nuo 18 iki 32 
metų amžiaus gali dabar 
stoti į aviaciją.

Dideli Ginčai

Šveicaro Paskaita 
Apie Lietuvą

Bernas. — Šveicarietis pro
fesorius Studerus, nepri
klausomos Lietuvos laikais 
dėstęs vokiečių kalbą ir li
teratūrą Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, šiuo me
tu kaip karininkas atlieka 
karinę prievolę Šveicarijos 
kariuomenėje. Būdamas di
džiai prisirišęs prie Lietu
vos, prof. Studerus priside
da prie Lietuvos vardo gar
sinimo ir lietuvių tautai da
romų skriaudų iškėlimo švei- 
cariečių visouemenėje. Ne
seniai jis Einsiedelne laikė 
šveicariečių karininkams ir 
kareiviams net 6 paskaitas, 
kurių kiekviena užtruko po 
pusantros valandos, apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Au
ditorijos susidomėjimas bu
vo labai didelis.

Komunistai Skun
džiasi Netvarka

Maskva. — šiuo metu čia 
vyksta Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos atstovų su
važiavimas, kuriame daly
vauja 500 atstovų. Lietu
vos komunistų sekretorius 
Sniečkus paskirtas į prezi
diumą. Vienas atstovas ne
va atstovauja dešimčiai tūk
stančių narių, bet tikrovėje 
yra kitaip. Lietuvos komu
nistų partijoje nėra nė 2,000 
narių, bet leista atsiųsti tris 
atstovus.

Partijos komiteto sekr. 
Malkenov nusiskundė di
džiule netvarka visoje ko
munistinėje valstybėje. Jis 
kaltino darbininkus ir ko
misarus tinginyste, lėbavi
mu, išglebimu. Nurodė, kad 
krašto gamyba visiškai at
silikusi daugelyje sričių.

Maskvos komunistų vadas 
Šerbakov ragino įvesti „pa
grindinį persiorientavimą,”

Padėtis Balkanuose ir iš 
viso karo dramos teatre la
bai pasikeitė. Visai netikė
tai, Bulgarija ir Turkija pa
skelbė pasirašiusios drau
giškumo ir nepuolimo sutar
tį. Šis naujas susitarimas 
ypatingai paliečia Graikiją 
ir Angliją. Nauja sutartis 
atidarė vokiečiams duris į 
Bulgariją. Aukščiau buvo 
manyta, kad turkai imsis 
ginklo, jei vokiečiai žygiuos 
į Bulgariją.

Užsitikrinę laisvas rankas 
Bulgarijoje, vokiečiai gali 
lengvai diktuoti graikams. 
Jau pranešama, kad vokie
čiai „patarę” graikams siek
ti taikos, prisilaikant Itali
jos vyriausybės nustatytų 
sąlygų.

Laukiama, kad šiomis die
nomis Bulgarija pasirašys 
nepuolimo ir draugiškumo 
sutartį su Jugoslavija. To
kiu būdu vokiečiai galės 
laisvai pasiekti Graikiją per 
Jugoslaviją ir Bulgariją.

Bulgarijos ir Turkijos su
tikimas nesipriešinti Vokie
tijai aiškiai rodo, kad So
vietų Rusija paliko šias val
stybes Vokietijos malonei. 
Manyta, kad Stalinas jokiu 
būdu neprileis Plitlerio ka
riuomenės prie Juodųjų jū
rų ir Dardanelių sąsiaurio. 
Kas taip manė, visiškai tu
rėjo nusivilti. Stalino ran
ka pasirodė visai silpna. Ji 
daro tai, ką Hitleris nuro
do, tikėdama ir laukdama 
visiško Europos išsimaS^y-'- 
mo kraujuje, kuri pralieti 
daugiausia pagelbėjo Mask
vos valdovai.

Iš Belgrado pranešama, 
kad šią, savaitę Graikijos 
padangėje, taip pat ir Tur^ 
kijos pakraščiuose, gausiai 
skraidė vokiečių žvalgybi
niai lėktuvai. Graikai su
stiprino savo puolimus .Al
banijoje prieš italus, kol dar 
vokiečiai nesuskubo ateiki 
italams į pagalbą. Graiki
jos vyriausybė nenustoja vil
ties, nors vokiečiai ir gra
sina, liepdami pasiduoti ita
lams.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
TEIKIAMA PARAMA

Washington. — Raudona
sis Kryžius nuo dabartinio 
karo pradžios nukentėju
sioms yra išleidęs arti 20 
milijonų dolerių.

Pašalpos gavo: Anglija — 
$10,277,089; Prancūzija—$2,- 
201,191; Suomija — $1,834,- 
513; Graikija — $1,432,304; 
Kinija — $1,328,940; Ispani
ja — $403,756; Lenkija — 
$993,992; Belgija — $57,050; 
Kanada — $70,488; Olandija 
—$25,000; Norvegija — $45,- 
740; Šveicarija — $11,272.

Valdžia paskyrė $35,000,- 
000 pagilinti New Yorko 
mieste East River-upę tarp 
Manhattan ir Brooklyn©.

Washington. — Senate šią 
savaitę svarstomas preziden
to pasiūlytas Anglijai pa- 
balbos teikimo įstatymo pro
jektas. Užsienių komisija 
dauguma balsų jį priėmė. 
Prieš priėmimą stipriai jau 
kalbėjo senatoriai Vanden
berg ir Wheeler.

Užsienių komisijos ma
žumos pranešimą paruošęs 
senatorius Johnson pažymė
jo, kad siūlomasis įstatymas 
padarytų prezidentą visaga
linčiu diktatorium ir įveltų 
Ameriką į karą.

Prezidento politikos šali
ninkai nurodo, kad siūloma
sis įstatymas reikalingas pa
čios Amerikos saugumui.

Anna Hinrichs ir jos vy
rui, kurie norėjo gauti pi
lietybės popierius Jersey 
City, N. J., atsakyta nei
giamai dėl jų didelio palan
kumo Hitleriui.

Rutland, Vermonto valsty
bėje, išleistas įstatymas, ku
riuo draudžiama burnoti 
prieš tikybą ar Dievą kaip 
žodžiu, taip ir raštu.

—■- Vilniaus universiteto 
rektorius atleido nuo studi
jų darbų visus tuos studen
tus, kurie sutiko dirbti bol
ševikinėje „rinkiminėje” 
kampanijoje.

Lauku Darbiiiinku Algos Lietuvoje
Kaunas. — Patirta naujų 

smulkmenų apie laukų dar
bininkų atlyginimą okupuo
toje Lietuvoje pristeigtuo
se sovehozuose (valstybinės 
baudžiavos ūkiuose).

Šiuose ūkiuose darbinin
kams maisto jau nebebus 
duodama, o tik atlyginimas 
pinigais. Kaip ir kitose 
darbo srityse, įvestas akor- 
dinis darbas. Žemės ūkio 
komisaro įsakyme įsakmiai 
pabrėžta, kad darbininkai 
yra atsakingi už tinkamą 
darbo atlikimą. Jeigu ku
ris darbas atliktas nepakan
kamai gerai, tai darbinin
kas jį turi be atlyginimo 
antrą kartą padaryti.

S o v c h o zų darbininkams 
duodama teisė pirktis tvir
tomis kainomis tiktai ribo
tus maisto kiekius. Grūdų 
per mėnesį trims pirmie
siems šeimos nariams lei
džiama pirktis po 30 kg. ir 
kiekvienam sekančiam na
riui po 20 kg.; bulvių per 
mėnesį vienam asmeniui 20 
kg., pieno darbininkams, ne
turintiems karvės, po 1 kg. 
per dieną, o nedarbingam 
šeimos nariui — pusę kilo
gramo dienai. Už 100 kg. 
rugių darbininkams teks mo
kėti 20 rublių, už 100 kg. 
kviečių — 30 rbl., bulvių —

8 rbl., vienas kg. pieno 25 
kap„ 100 kg. žirnių — 40 
rublių ir t.t. Tuo tarpu di
džioji laukų darbininkų da
lis sovehozuose gaus tiktai 
3 r. 60 kap. per darbo die
ną. Tiktai ypatingiems spe
cialistams uždarbis gali bū
ti nustatytas 6 r. 80 kap. 
darbo dienai.

„Tiesa” džiūgaudama pra
neša kad sovehozų darbinin
kai, dirbdami akordiniai, už
dirbą daugiau. Taip, pa v., 
melžėjoms nustatytas mėne
sinis atlyginimas 136 rub
liai (maisto ir drabužių jos 
negauna), o dirbdamos ka
torginius akordinius darbus 
jos įvarančios per mėnesį 
iki 200 rublių. Pasak „Tie
sos”, „naujoji tvarka page
rina visų darbininkų mate
rialinę padėtį ir tinkamai į- 
vertina jų darbą.”

— Gruodžio mėn. antroje 
pusėje Kaune buvo sušauk
tas maisto pramonės atsto
vų pasitarimas. Maisto pra
monės vadovybei teko iš
klausyti labai karčių prie
kaištų dėl menkos organiza
cijos. Iš nutarimų pažymė
tina, kad įmonės raginamos 
pasiruošti žiemai, kad už
ėjus šalčiams nenukentėtų į- 
monių darbas.
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Nors spaudoje ir kalbose nemažai aiškinta, kodėl ir kam 
renkamos lietuvių amerikiečių aukos, tačiau daugeliui yra 
neaiškumų, štai keliami klausimai: Ar Lietuvos pabėgė
liai tikrai reikalingi pašalpos? Ar pinigai pasiekia pabė
gėlius Vokietijoje ir kitur? Ką gelbės mūsų aukos, kai ka
ro galo dar nematyti?
atgauti ?

Lietuvos pabėgėliai, 
rie čia atvyko, tikrai 
miršta badu. Bet jie 
pašalpos nepajėgia įsigyti šiltesnių drabužių. Jų vaiku
čiai silpsta, nes turi tenkintis tik labai ribotu maisto kiekiu.

Pinigai pabėgėlius tikrai pasiekia, nes iš Amerikos dar 
galima lengvai pinigus siųsti į Vokietiją, Portugaliją, Pran
cūziją, Italiją. Pinigai siunčiami tik visiškai patikimiems 
asmenims, kurie turi pabėgėlių pasitikėjmą. Pabėgėlių ko
miteto priešakyje pastatyti asmens nekelia jokios abejonės 
dėl galimo šališkumo.

Tiesa, karo galo nematyti, bet reikia būti pasiruošusiems 
visiems galimumams. Šiandie laisvai veikia trys Lietuvos 
atstovybės Europoje — Vatikane, Šveicarijoje ir Prancūzi
joje. Visų lietuvių pareiga pasirūpinti, kad tos atstovy
bės išsilaikytų. Iki šiol jos dar laikosi iš turėtų kuklių at
sargų, bet greit tai išseks. Tos atstovybės atlieka milži
nišką darbą. Jos palaiko lietuvių tautos vardo gyvybę.

Labai svarbu palaikyti Lietuvos atstovybes. Šiaurės ir 
Pietų Amerikose. Čia nepripažįstama bolševikų okupaci
ja, todėl nepaprastai reikalinga nepriklausomos Lietuvos 
įstaigų veikla. Jungtinių Amerikos Valstybių žodis bus 
labai svarus būsiančioje taikos konferencijoje. Reikia pa
ruošti ir išpurenti dirva, kad nė vienas Amerikos diploma
tas, vyriausybės narys bei tautos atstovas negalėtų nė tru
putėlio užmiršti apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos respub
likų atstatymą. Šiam tikslui išvystytina plačiausia propa
ganda.

Visam šiam darbui neužtenka tik žmonių. Reikia pini
gų, pinigų ir pinigų. Juk neišleisi knygų, brošiūrų ir kito- 

"Anų spaudinių tuščiomis rankomis. Tenka dažnai panaudo
ti telegrafą ir radiografą. žodžiu, priseina vartoti visas 
galimas priemones kovai už Lietuvą, už lietuvių tautos 
gyvybę.

Štai kam renkamos aukos, štai kodėl dedama tiek daug 
pastangų lietuvių veiklai padidinti. Esame laisvi laisvoje 
šalyje, tad ir junkimės prie tų, kurie laisvei dirba, gyvena 
ir kovoja.

Ar yra rimta viltis Lietuvos laisvei

kaip liudija jų laimingesnieji, 
reikalingi paramos. Tiesa, jie 
sala, nes iš gaunamo uždarbio

ku- 
ne- 
bei
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ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBES ^JtfJSOMOS
Nuo neatmenamų laikų nėję ir laivyne. ? -------

estų tauta gyveno Baltijos sario 2 d. Tartą" (Tęsinys) ) 
juros vakarų pakraščiais ir sirašyta taikos >

-- --------- ------------ I____i t______ • . ...gražiai kaimyniškai sugyve
no su lietuvių tautos pader
mėmis. Estai jau krikščio
nybės pradžioje vertėsi že
mės ūkiu ir žvejyba, pre
kiaudami daugiausiai su 
Skandinavija ir su savo kai
mynais pietuose ir žiemiuo
se. Santykiavimas su lietu
viais paliko jų kalboje daug 
lietuviškos kilmės žodžių, 
ypatingai ūkio padargams ir 
javams apibudinti. Rusų gi
minės, ypatingai Naugardo 
ir Pskovo miestų gyvento
jai, nuolat estus užpuldinė
jo ir plėšė, bet neperdavė 
jiems nei savo tikėjimo, nei 
darė kultūrinės įtekmės.

Kaip ir lietuviai, senovės 
estai gyveno atskiromis gi
minėmis, vadovaujami smul
kių kunigaikščių, kurie or
ganizuodavo karines pajė
gas apsigynimui. 13-ojo am
žiaus pradžioje, anksčiau 
kaip Mindaugas Lietuvoje,1 
estų giminės atsidūrė vieno 
kunigaikščioje valdžioje, bet
gi jų valstybei nebuvo lem
ta ilgai džiaugtis nepriklau
somu valstybiniu gyvenimu. 
Nerūkus juos ėmė puldinėti 
danai ir vokiečių ka rdinin- 
kai. Po ilgų ir kruvinų ko
vų, kraštas atiteko danų val
džion. 1346 metais danai 
savo teises perleido kardi
ninkų ordinui. 1561 metais 
žiemių Estija, o 1625 m. ir 
pietų Estija, teko 'švedams. 
Trumpą laikotarpį pietinę 
Estiją valdė Lietuvos - Len
kijos respublika. 1710 me
tais, po karo su švedais, vi
są Estiją užėmė Rusija.

Rusų imperijai sugriuvus, 
1917 m. liepos 14 d. Taline 
susirinko tautinis suvažiavi-1 
mas ir išrinko Tautos Ta
rybą, kuri 1918 m. vasario 
24 d., nepaisydama bolševi
ku opozicijos, paskelbė Es
tijos Nepriklausomybę. Vo
kiečiams kraštą okupavus, 
laikinoji estų vyriausybė tu
rėjo nutraukti veiksmus. 
Kaip ir Lietuvoje, vokiečiai 
dėjo pastangų surišti Es
tiją su Prūsijos karūna. Ka
ro paliaubų dieną, 1918 m. 
lapkr. 11 d., estų vyriausy
bė atgijo. Šį kartą teko 
gintis nuo bolševikų, kurie 
tautų atsisprendimo teisę 
pripažino tiktai „proleta
riato diktatūros” globoje. 
Ant greitųjų susidarė tauti
nė kariuomenė. Talkon atė
jo suomių savanoriai ir an
glų karo laivyno eskadra. 
Po kruvinų kovų, estai 1919 
metais išvijo rusus, ir dar
gi pagelbėjo latviams iš Ry
gos išvyti bermontininkus. 
1919 m. rudenį, Latvijos že
mėje, lietuvių žvalgai kurį 
laiką susitikdavo su estų 
žvalgais. Būrelis lietuvių 
tarnavo Estijos kariuome-

gal kurią Rusiį.ekybos keitimasis 
visų pretenzijų į J| e^gp0rt0 sudėtis pa-

Po veik TOO^te geroĮon Pusen~vJe’ 
vės, estų tauta,miško ir neapdirbtų za- 
čmėsi kurti laįjl pradėta eksportuoti 
mą ir greitu laji 
krašte gerovę. 
žymėjo taupumu 
niame aparate, įP 
rė didelę pažangi 
joje ir kultūrojtl 
neapsiėjo be vietos stokos patiek 
timų del PokariMjtai kelerių metų duo 
ginių skirtumų įr jų matyti 
patyrimo admini^g^yjjų reikšmė Lietu

Estija turėjo eksporte mažėjo, bet u 
antro miliono gvgatavų maisto produk 
kurių 89 nuošimįtfkšmė vis kilo. Jei eks 
1934 m. surašytjotų galvijų vertė 193( 
estai. Gražiai veįjg sudarė 20.99 procen 
lietuvių draugijos'nso Lietuvos eksporto 
Lietuvoje. Gražiįpradedant 1932 metai 
name ir New tesiekia nė 10 procenti 
jos Amerikos [ metais galvijų ekspoi 
Per visą 22 mefyroporcija vėl kiek p; 
somo gyvenimo ja, bet tai buvo pase! 
estai gražiai surto, kad Sovietų Rusi; 
visais kaimynais.įjavo iš Lietuvos dai 
ke kasmet geguiįjų veislei. Mat, pok 
paraduose lietmių e Lietuvoje galvijų vei 
estų karo veteraabai pagerėjo, todėl e 
jungtinį vienetą, tįsioji Rusija jų ir pir 
1934 m. estų nųsi iš Lietuvos. Dab; 
mybės karų vetema, bolševikai gali 
šo Baltijos vaisyti iš Lietuvos geria 
racijos idėją, kaipgalvijų kiek tik jiei 
nę bendromis pajėaka, iki galutinai nūs 
tis nuo išorės pr? Lietuvą ir sulygins

Estijos neprikl^Us^a’ 
paskelbimo šventi1“0 gaminiu vertė L 
linkime draugiškai3 eksporte visą lai 
tai atgauti savi 1938 metais sudal 
laisvę ir džiaugtis1 daug*au negu pi 
žius laiminga nąLieuvos eksporto. M 
mybe. Neturime1™ ūkininkas vis n 
kad mūsų savita^”.P™^0 ūkin 
kiai nuolat stiprės1,lr ,tosPaoįos 
sos Pabaltijo taut2?“™ aa“giau lssPal 
klausomybę atgaus P®?0 anksciau. to 
mis pastangomis, tureį° ko P 
teity nepriklauson1, ^u0 P.acl,u me 
sime visi bendratį matome-. 2aliavll el 
EESTI! ’ Pr0P01’cine vertė r

Ndv K. E nes Lietuva vis d:
' eksportuoja kiek g: 

r» iv • flabiau apdirbtus gai 
LoIsia ikai l nes įįk tuo būdu i

Lietuvos 1 buvo duoti darbo I 
______ s gyventojų prieaugi 

Bernas. — LietiKo pirkta užsieny? 
m a ei jų Biuras pa Lietuvos ekonomi 

bolševikų okupanti________________
Lietuvos fabrikų į 
Prieš kurį laiką I % /VTIO ■ 
išgabeno iš Lietu y / | |Q jf 
kaičių ginklų fate 
nas ir visus kitu 
mus. Šiuo metu t> 
pradėjo vežti sovit 
jos gilumon Kate 
jos dirbtuves. Da 
siruošimai ir kitier 
kams išvežti.

Kaip atmename, 
bolševikai, nors Vpnukas, kurs sukandęs 
buvo tik keliolika J. skriaudą, negalėjo atsi 
suskubo išsivežti Laikėsi kiek drū 
elektros reikmenu^ v'ena s^ambi ašara, 
mašinai Kartu a1 P^odė antra, trecia, masinas. Kartu a nesu]aikoma sp 
buvo priversti is^aitusius veidukus. Vali 
pat fabriko^ inz®gėda dėl savo silpnybės, 1 
meistrai. Vėliau L neturi tiek atsparumo 
statuota, kad išvežtopykantą. Kad būtų mai 
šinos atsidūrė Mitų pastebėjęs, kad ir Eu 
pradėta statyti eleftžti ir išeiti iš virtuvės, 
šinų fabriką. Nenuėjus daržan, į tyrą oi 
sų nepriklausomos ūkė nuo akių stambią aš 
įstaigų reikalavite_VePa^starn^s jausmas s 
kai pabrogtojo turi^0 PUna'suprasti, 
negrąžino. Matų.’au(te'am™. P“?“

° . . , / iiojautą. Tai kažkoks nemiesi okupuotoje v J , 
nesaugiai, bolševJC®- kva9ys e! “ megH 
, , „ . • „ čia man skystimauti, ienbar gabena Rusijon, . , . . . , , ,

i nas kentė
da- įaitis, turįs galybę ir ūžt

—----------- "^jai, nemandagiai, rodydai
Katalikų pasauly idumą įr panieką, gi silpi 

300,000,000. Prie 'tai ir be pasipriešinimo. 
60 tautų turi savo Veikslas lenkų ir lietuvių s 
Visame pasauly Išbuvo girdėjusi, kad Metu 
misijonieriai, kurie ;kai juos engią. Bet tai, 
Tikybos Platinimo prasimanymas. Juk 
gacijos, Vatikane. »."^a įenirą rusų 
z KK i j;„nireniai 1S mokyklos sugužu tu yra 55 karduikad 
karinių vyskupų rgįn?

Mobile, Ala., vys^( s Susirėmimas 
reikalauja, kad kąHnt rytojaus svečiai išvaž 
kyklų vaikams b^rs, pasinaudodamas būsir. 
ma dalis maisto, Įliejo ilgiau paviešėti. Vak 
damas vaikams vienys buvo jam neaiškus. 1 

Pabėgėlis. I kyklose. 5 ne™go gilintis į priežai

Galvijai Mail 
16.56% 
20.99 
6.92 

13.48

ne-

KADAISE IR ŠIANDIE

(Tęsiny

dalykas, kad

gabesnių jaunuolių ne
sveikatos ir gyvybes, 
jų turėdavo apleisti 
kraštą, kad surastų

rusų mokyklo- 
kuo menkiau- 
duodavo tiky-

plepėt apie dar- 
reikalus ir pra- 
darbo visai ne- 
Pradėjęs entu-

atitaisyt is- 
Už jų par- 

praliet savo 
Tėvynės sū-

painiai suraizgytą 
ir paskelbs vardus 
nusilenkusių prieš 
verši ir raudonąjį

„The century has given 
birth to a great epoch, 
but the great moment 
finds a petty genera
tion.” — Goethe.

senose pasa- 
,,krauju davė 

ant jaučio

atbukti, aišku, ne be 
kaimynų įtakos. Ste- 
padėtį Lietuvoje iš ša- 
atrodė, kad eilinis pi-

Apysa
Paras

Jonas K

$ i
'KA. 4 
ite i* 
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Lietuvos istorijoj galima 
rast daug gražiausių pavyz
džių, kaip mūsų prabočiai 
mokėjo ginti savo laisvę ir 
šlovę. Lietuvio vardas isto
rijoj ir pasaulinėje litera
tūroje todėl yra tinkamai 
pagerbtas. Lietuvis yra gra
žiai įvertintas net tų mūsų 
kaimynų, kurie nematė jo
kio intereso sudaryt mūsų 
vardui aureolę. Lietuvis, 
mat, visuomet žinodavo, kaip 
jam pridera atlikt savo pa
reigas ir išlaikyt savo var
dą nesuteptu. Ta prakilni 
tradicija amžiais būdavo sau
goma tautoje ir perduoda
ma jaunesnėm kartom per 
visą mūsų tautos istoriją. 
Tėvynės meilė, nepaperka
mumas, senųjų tradicijų pa
gerbimas, ištikimumas sa
viesiems ir tikybai buvo tie 
svarbiausi dėsniai, kuriais 
buvo pagrįsta mūsų . istori
ja. Lietuvio padorumas, iš
tikimybė ir jo užsispyrimas 
pasidarė lyg savaime su
prantamas mūsų tautos pri
valumas.

Nebuvo nuolaidų
Žinoma, mūsiškiai turėjo 

ir kai kurių ydų, gal už
neštų į mūsų tarpą iš ki
tur, pavyzdžiui, palinkimą 
prie „stiklelio” ir kitokias 
silpnybes, tačiaus šitie trū
kumai, nors ir sudarydami 
daug nuostolių tautai, vis

tik netaip jau pakenkdavo 
geram lietuvio vardui. Kai
mynai matė, kiek daug rei
kėjo nukentėti lietuviams už 
savo protėvių kalbą ir ti
kybą; kiek priseidavo iškęs
ti vargo mūsų jaunajai kar
tai, troškusiai mokslo. Juk 
daugelis iš mūsų tarpo aiš
kiai prisimena, kokiomis są
lygomis dirbo mūsų moks
leivija dar prieš 25 metų. 
Kiek 
teko 
kiek 
savo
sau uždarbį Rusijos gilumo
je. Labai dažnai pasitaiky
davo, kad einąs mokslus jau
nuolis netik išmisdavo pats 
savo darbu, bet ir padėda
vo mokytis jaunesniam bro
liukui ar sesutei. Tai bu
vo, galima pasakyt, heroiš- 
kas mūsų šviesuomenės is
torijos periodas. Mūsų in
teligentai anais laikais iš
eidavo užgrūdinti, užsispy
rę „jak litwini” ir jokių 
kompromisų su sąžine nepri
pažindavo.

Išėjusi mokslus Lietuvos 
švies uomenė triukšmingų 
karjerų rusų tarnyboje ne
padarydavo, kaip kartais 
mūsų kaimynai nerusų kil
mės, ir tik dėl to, kad ne
nusilenkdavo „s v e t imiems 
dievams.” Įdomu šiandie 
prisimint vieną labai cha
rakteringą bruožą, kad dau
guma mūsų inteligentijos, 
gimusios pr. amžiuje ir iš
auklėtos nihilistinėje ir sve
timoje mums 
je, paprastai 
šiai reikšmės

bos klausimams, bet niekuo-, sų priežasčių, dėl kurių Lie- 
met neišsižadėdavo tikybos 
ir savo tautybės, nors už 
„nedidelį kompromisą su są
žine” jie būtų gavę puikiau- 
sį atlyginimą iš rusų 
šininkų pusės.

Seni nuostatai
Kad toji inteligentija 

prileisdavo jokių „konšach- 
tų” tikybos srityje, liudija 
sekantis faktas: pirmuose 
lietuvių studentų draugijos 
Peterburge įstatuose buvo 
specialus straipsnis, pagal 
kurį lietuvis — studentas, 
vedęs rusę, negalėjo būti 
p r i i m t a s ton draugijom 
Draugijos narys, vedęs „mas- 
kalką,” turėjo būt išmestas 
iš draugijos be jokių pasi
teisinimų. Taip būdavo tais 
senais laikais, kada Peter
burgo universitetą lankė An
drius Bulota, iki paskutinių 
dienų buvęs advokatas Ma
rijampolėje, dabar jau su
rusėjęs, vedęs kaž kokią 
maskvietę - žydelką ir pasi
ilgęs rusiškų „laisvių” ir 
Karoliaus Markso (gaila, kad 
ne Mozės) įstatymų. P. A. 
Bulota, kaip sakoma, buvo 
net tos draugijos statuto au
torius. Tuomet jis, mato
mai, dar nebuvo išsižadė
jęs tų papročių, kuriuose jį 
išaugino tikra lietuvė, jo mo
tinėlė - senagalvėlė. O kiek 
kadaise buvo jaunų moky
tų vyrų, kurie atsisakė pa
daryt „gerą partiją” Mas- 
kolijoj — vest rusę, gal net 
pergyvendami savo sieloje 
dramą, tik dėl to, kad ne- 
ištautėtų ar nesukurtų mas
koliškos šeimos. Buvo at
sitikimų, kad lietuvis, vedęs 
kur nors Kaukaze pravos
lavę, nors ir ne rusę, gėdy
davęs parodyt ją savo se
neliams, tėvams ir giminėms 
ir todėl net -pats nebedrįs- 
davo parvykt Lietuvon atos
togautų.

Jei kur nors Lietuvoje ir 
pasitaikydavo, kad koks nors 
valsčiaus raštininkėlis, žmo
gysta be tvirtesnių princi
pų, girtuoklėlis, be šeimyni
nės tradicijos, būdavo suvi
liotas gundytojo - popo, ar 
kyšininko ispravniko paža
dais šiltesnės vietelės, tai 
tikybos pakeitimo tokiam 
„perekinčikui” niekas pas 
mus nedovanodavo ir iki pat 
mirties laikydavo jį didžiau
siu niekšu.

Dvasios galiūnai
Kokią karjerą būtų pada

rę mūsų gabesni vyrai, kaip 
a.a. Jonas Jablonskis, K. 
Būga, inžinierius P. Vileišis, 
pedagogai Pr. Mašiotas ar 
Tomas Žilinskas ir daugelis 
kitų gyvuojančių dar Lietu
voje, jei būtų padarę mažą 
gešeftą su savo įsitikinimais. 
Tie šviesuoliai buvo tikri 
dvasios galiūnai, nepaper
kami auksu, nė blizgučiais. 
Jų vardai bus statomi, kaip 
pavyzdys jaunesnėm kartom, 
kol pasaulyje gyvens lietu
viškos šeimos.

Pastaraisiais laikais ne
priklausomoje Lietuvoje anie 
senieji papročiai tartum su
silpnėjo ir kai mus už
klupo baisioji katastrofa, 
tai dvasia krašte pasirodė 
visai nusilpnėjusi. Anot Goe- 
tės, didysis momentas už
tiko tik nykštukų kartą . . . 
Aš nesiimu čia nagrinėt vi-

! tuva 1940 metais taip leng
vai davė save sugundyt rau
donam smakui ir leido su- 
kaustyt save geležiniais pan
čiais. Tuo tarpu noriu pa- 
žymėt tiek, kad Dievo rykš
tė palietė visus gyventojus ir 
naujas tvanas užliejo visą 
mūsų žemę. Dar prieš tą 
nelaimę galima buvo paste
bėt, kaip bolševizmo apaš
talai bandė užmigdyt dau
gelio įtakingesnių žmonių 
sąžinę ir kaip jie lengvai 
sugaudė silpnesniųjų „dūše
les” savo suviliojimais, ly
giai taip pat, kaip ir Ju
dos Iskarioto laikais. Šian
dien gal būtų per anksti 
išskirt tikruosius kaltinin
kus iš bendro Sodomos ir Go- 
moros komplekso, bet ateis 
laikas, kada bešališkas ty
rinėjimas palengva išnarp
lios tą 
kamuolį 
išgamų, 
auksinį
Molochą.

Carų siekimai
Vienur ar kitur ieškant 

tikrųjų katastrofos priežas
čių, pirmučiausia priseina 
tvirtinti, kad mūsų visuo
menės patriotizmas, ypač 
jaunesniųjų .tarpe,- pradėjo 
lyg 
rytų 
bint 
lies, 
lietis pradeda užmiršt pa
grindinę tiesą, kad Lietuva 
nieko gero iš maskolių lauk
ti negali, nes mūsų ir jų 
interesai yra griežtai prie
šingi. Ryškiausia rusų im
perializmo figūra — caras 
Petras Didysis buvo aiškiai 
suformulavęs maskolių sie
kimus: užimt Baltijos jūros 
krantus, o po to ir neuž- 
šalamus uostus Atlanto van
denyne, vakarinėje Norve
gijoj. Pietuose — užkariaut 
Dardanelus, paverst Juodą
ją jūrą grynai rusiška ma
re internum, kitaip tariant, 
okupuot visas žemes apie 
tą jūrą ir prijungt jas ru
sų imperatorių karūnai. To 
caro apetitai siekdavę Indi
jos ir Pacifiko ir jie nėra 
užmiršti nė komunistų. Vi
si tie Petro Didžiojo impe
rialistiniai planai paprastai 
yra vadinami rusų carų tes
tamentu. Kad tasai testa
mentas būtų buvęs surašy
tas popieryje, priseina abe
joti; bent iki šiol jokiam 
istorikui to dokumento ma
tyti neteko. Tačiau mums 
nesvarbu, ar carų šitokie 
troškimai yra suformuluoti 
ant rašto, ar jie tik įstrigo 
į smegenis visų tų tiranų, 
kurie, kaip kinofilmoje, kei
tėsi carų soste. Šiaip ar 
taip svarstant testamento 
autentiškumo problemą, pri
seina konstatuot vieną fak
tą, kad lietuviams dar prieš 
amžius priseidavo vest ko
vas su Maskva ir iš mas
kolių pusės visuomet matyt 
sau didžiausią pavojų. De
ja, ta tiesa XX amžiuje pra
dėta po truputį užmiršti, 
tartum lietuvio smegenys 
būtų paveikti kaž kokių nuo
dų. Pašaliniam stebėtojui 
atrodė visai nesuprantama, 
kodėl dalis Lietuvos inteli
gentijos, net sėdėjusios prie 
valstybinio vairo, parodė 
tiek menkai pasipriešinimo

piktui ir kodėl vyriausybė 
priėmė iš Maskvos pasiun
tinių rankų nelaisvės pan
čius, lyg kokią dovaną.

Praeities ženklai
Nustojimas atsparumo 

prieš rusišką komunizmą pas 
kai kuriuos asmenis Lietu
voje buvo pastebimas jau 
ne vienerius metus. Ne tiek 
reikėjo stebėtis, kad rusiški 
rubliai laisvai pasiekia ma
žiau susipratusius miestų 
darbininkus, kurių tarpe bu
vo daug svetimo mums (daž
niausia žydiško) elemento, 
kiek liūdna buvo klausyt 
išvedžiojimų mūsų inteli
gentų, vadinamų bedarbių, 
kurie dėl savo nepasiruoši
mo, ar kartais dėl savo tin
ginio, nesurado pas mus tų 
„pyragų,” kurie jiems vaiz- 
duodavos svajonėse. Kiek 
mes turėjom rašytojų, ku
rie niekelio nesužavėjo savo 
kūriniais? Kiek slankiojos 
po Kauną menininkų, pyku
sių ant kiek pirmyn pasi- 
stūmusių mūsiškių piliečių? 
Rusų gi pasiuntinybė pasi
stengdavo paguost kiekvie
ną tokį nepripažintą talen
tą ir pasigerinti kokiu nors 
būdu.
Už ką jie pardavė sąžinę?

Girdėjau, kad Liudui Gi
rai Maskvos diplomatinis 
atstovas pasiūlęs išverst 
(aišku, už gerą atlyginimą) 
į lietuvių kalbą kaž kokią 
propagandinę rusišką me
džiagą, pakvietė nemokamai 
pasivėžyt po Rusiją, na, ži
noma, ir gražiai pavaišino. 
Giros galvelė apsvaigo. Jis 
pasižadėjo atsidėkoti Krem- 
lio štabams visu kūnu ir 
siela. To nelaimingo žmo
gaus protelis nesuprato, kad 
jo talentas, ar jo vizitas 
Stalino mauzolėjui bolševi
kams rūpėjo kuo mažiausiai. 
Jiems buvo svarbu pagaut 
to rašytojo silpną dūšelę į 
savo pinkles.

Kuomi Maskva sužavėjo 
Justo Paleckio širdį? Pa- 
traukt šitą „proletarą” sa
vo pusėn nebuvo sunku. Tas 
Rygos bruko kūdikis mėg
davęs daug 
bo žmonių 
kaitą, pats 
mėgdavęs, 
ziastiškai kokį nors darbą, 
Paleckis greit jį mesdavęs, 
nes iš mažų dienų nebuvo 
pripratintas dirbti. Jam dau
giau patikdavo miesčioniu
kų papročiai sėdėt kavinė
se ir ištisomis valandomis 
plepėt su tokiais pat dyka
duoniais, kaip ir jis pats. 
Daug vargo jis nėra matęs, 
nes nemokamas kampas ir 
plutelė duonos jį visuomet 
laukdavo pas darbininkę mo
tiną. Šios rūšies tipai pa
prastai lengviausiai įtrau
kiami į kriminalines istori
jas.

Kuo buvo suviliotas prof. 
Krėvė-Mickevičius? Man, 
ačiū Dievui, neteko su juo 
susipažinti. Iš kelių kau
niečių esu girdėjęs, kad ta
sai gabus rašytojas, bet nie
kur nežinomas profesorius, 
be savo prigimtos kalbos 
išmokęs tik rusų kalbą, nuo 
pat jaunystės dienų turėjęs 
palinkimą prie maskoliškų 
dainuškų ir juodakių čigo
niško žanro moterų. Vedęs 
kažkur aistringą žydelkaitę, 
jis nebesidomėjo t o 1 i a u s 
mokslu ir tik laukė, kada 
dėkinga jam Lietuva už gra
žias pasakas apipils jį auk
su ir iškels į padanges. Ko 
galų gale trūko tam profe
soriui ir jo žmonai, sunku 
yra pasakyti. Buvęs Rusi
jos gilumoj kuklus gimnazi
jos mokytojas, sugrįžęs iš 
bolševikų rojaus, tuoj buvo 
pakeltas į profesorius, tikrai 
neturėdamas prof esoriškų 
privalumų. Ar Krėvė - Mic
kevičius kada nors pagalvo
jo, kad jo vardas, kaip moks
lininko, niekam pasaulyje ne
žinomas ir kad tos garbin
gos vietos jis tikrai neužsi
tarnavo. Bolševikams, aišku, 
nesunku buvo priviliot tą I

žmogų, kuris rusų mokslą, 
papročius ir tradicijas įver
tindavo aukščiausiai. Rusų 
pasiuntinybėje Kaune buvę 
tiek prikalbėta komplimen
tų jam ir jo žmonai ir net 
pažadėta juodviems „viso
keriopos pagelbos” gerai pro
gai pasitaikius, kad tas 
nykštukas net nepasitarė dėl 
artimesnių jo „tarnybos” są
lygų ir, kaip 
koše kalbama, 
savo parašą 
odos.”

Galimas
šiandie kai kurie tų parsi
davėlių jau gailisi s avo 
gio ir kvailumo. Bet 
anksčiau turėjo žinoti, 
padoriam žmogui nedera 
ryt kombinacijų su s 
sąžine. Tie 
turėjo atsimint, 
kelio atgal iš peklos ir kad 
sunkiausia yra 
torines klaidas, 
sidavimą turės 
kraują ištikimi 
nūs.

zy- 
jie 

kad
da- 

savo 
išverstskūriai 

kad nėra
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Baltijos 
aščiais ir 
i sugyve- 
os pader- 
krikščio- 

ertėsi že- 
yba, pre- 
įsiai su 
savo kai- 
žiemiuo- 
su lietu- 

boje daug 
i žodžių, 
argams ir 

Rusų gi- 
Naugardo 
gyvento- 

ižpuldinė- 
leperdavė 
ėjimo, nei 
ikmės.

senovės 
romis gi- 
ami smul- 
kurie or- 
les pajė- 
3-ojo am- 
anksčiau 

Lietuvoje, 
lūrė vieno 
žioje, bet- 
buvo lem- 
nepriklau- 
gyvenimu. 
puldinėti 

ka rdinin- 
uvinų ko- 
danų val

us danai 
do kardi- 
61 metais 
525 m. ir 
švedams, 

į pietinę 
vos - Len- 
1710 me- 
zedais, vi
ršija.
ugriuvus, 
d. Taline 
uvažiavi- 
utos Ta- 
, vasario 

bolševi- 
:elbč Es- 
pbę. Vo- 
kupavus, 
isybė tu- 
siksmus. 
vokiečiai 
išti Es
ina. Ka- 
1918 m. 
ryriausy- ■ 
?tą teko

nėję ir laivyne. ]j 
sario 2 d. Tartu 
sirašyta taikos 
gal kurią Ru^ 
visų pretenzijų j, 
tą.

Po veik 700 ^;ė geroj on pusėn — vie- 
vės, estų tauta 
ėmėsi kurti laį 
mą ir greitu ]į. 
krašte gerovę, J1 
žymėjo taupumu 
niame aparate^ 
rė didelę pažangi > 
joje ir kultūroje S 
neapsiėjo be viį, 
timų dėl pokarį, 
ginių skirtumų 
patyrimo admiiį,

Estija turėjo • jksporte mažėjo, bet už 
antro miliono gp rataVų maisto produk-

(Tęsinys)

rekybos keitimasis
;i eksporto sudėtis pa-

miško ir neapdirbtų ža-
pradėta eksportuoti

daugiau maisto produktų ap
dirbtam stovyje, tuo 
vis didesniam kiekiui 
darbininkų suteikiant 
bą. Žemiau paduoti 
čiai parodo, kaip keitėsi Lie
tuvos eksporto sudėtis pro
centais.

būdu 
savo 
dar- 

skai-

patiek-

Galvijai Maisto produktai Žaliava
16.56% 17.12% 59.27%
20.99 39.40 35.82

6.92 36.98 36.98
13.48 52.33 31.49

4 vietos stokos 
ktai kelerių metų duo
's, bet ir iš jų matyti, 
galvijų reikšmė Lietu-

Pavyz- 
Lietuva 
pirkosi 

1927 —

kurių 89 nuošimį ūksmė vis kilo. Jei eks- 
1934 m. surašys otų galvijų vertė 1930 
estai. Gražiai rt is sudarė 20.99 procen- 

_-Jiso Lietuvos eksporto,lietuvių draugija įso Lietuvos eksporto, 
Lietuvoje. Gražį pradedant 1932 metais 
name ir New 
jos Amerikos I 
Per visą 22 metę 
somo gyvenimo 
estai gražiai si; 
visais kaimynais
ke kasmet gege jų veislei. Mat, poka- 
paraduose lietuvį s Lietuvoje galvijų veis- 
estų karo veteranai pagerėjo, todėl at- 
jungtinį vienetą, šioji Rusija jų ir pirk- 
1934 m. estų t H iš Lietuvos. Dabar, 
mybės karų vefeia,
šo Baltijos vaistyti iš Lietuvos geriau- 
racijos idėją, kaip galvijų kiek tik jiems 
nę bendromis pajėika, iki galutinai nusu- 
tis nuo išorės pri Lietuvą ir sulygins ją

siekia nė 10 procentų, 
metais galvijų ekspor- 
roporcija vėl kiek pa- 
a, bet tai buvo pasek- 
o, kad Sovietų Rusija 
avo iš Lietuvos daug

bolševikai gali iš-

Estijos neprikk -uslJa- 
paskelbimo šventi 
linkime draugiška 
tai atgauti saw 
laisvę ir džiaugtu

isto gaminių vertė Lie- 
eksporte visą laiką 

: 1938 metais sudary- 
daugiau negu pusę

žius laiminga K Lieuvos eksporto. Mat, 
mybe. Neturime v- ~~ ---------
kad mūsų savitar skjaupradėjo 
kiai nuolat stiprės v 1 . . n 
sos Pabaltijo 
klausomybę atgaus 
mis pastangomis, 1 
teity nepriklausė’ 
sime visi bendrai.
EESTI!

Adv. K.I

vos ūkininkas vis mo-
> ūkinin-

ir iš tos pačios že

Bolševikai (
Lietuvos 1

negu anksčiau, todėl 
augiau turėjo ko par- 

, Tuo pačiu 
matome, žaliavų 

; proporcinė vertė 
nes Lietuva vis 
eksportuoja kiek 
abiau apdirbtus gami
nes tik tuo būdu ga- 
buvo duoti darbo Lie- 
gyventojų prieaugliui.

metu, 
eks- 
ma- 
dau- 
gali-

Bernas.—Lieti [o pirkta užsieny? 
macijų Biuras pa 
bolševikų okupant

Lietuvos ekonominio

žemė 
tiko.

Lietu- 
cukri- 
ir gir- 
reikėjo

gyvenimo pažanga ir impor
to sudėtis keitėsi, 
džiui, 1934 metais 
cukraus iš užsienio 
už 14 milijonų litų,
už 27 mil., o 1930 metais 
net už 32 mil. litų. Kaip 
matome, cukrus sudarė la
bai svarbią vietą Lietuvos 
importe. Patyrinėjus prieita 
išvados, kad cukrų galima 
pasigaminti savam krašte 
ir net iš savų produktų. 
Cukrinių nendrių Lietuvoje, 
žinoma, neužauginsi, bet cu
kriniams runkeliams 
ir klimatas puikiai 
Kadangi prieš tai 
vos ūkininkai apie 
nius rukelius nebuvo 
dėję, tai juos dar
išmokyti ir pripratinti prie 
šio naujo augalo. Nors lie
tuvis ūkininkas yra ir kon
servatyvus ir, galima saky
ti, šiek tiek nerangus, bet 
šiam naujam augalui įves
dinti nereikėjo nei komisa
rų, nei drakoniškų bolševi
kiškų įsakymu, nei darbo 
talkų, dirbančių stachano- 
viečių ar spartuolių meto
dais. Atvirkščiai — užteko 
kelių agronomų paskaitų ir 
keliolikos centnerių sėklų ir 
jau Lietuvos ūkininkas au
gino daugiau cukriniij run
keliu, negu keli cukraus 
fabrikai galėjo sunaudoti.

Lietuvos cukraus impor
tas 1936 metais besudarė 
vos pusę milijono litų, o 
1938 metais veik visai cuk
raus nebepirkta užsienyje. 
Iš to naudą turėjo visi: ū- 
kininkas rado netikėtų paja
mų iš runkelių auginimo, o 
apie tūkstantis darbininkų 
gavo darbo fabrikuose tuos 
runkelius verčiant į cukrų,

o pats kraštas nuo to tur
tėjo, nes tie 32 milijonai li
tų kasmet paliko krašto vi
duje.

Panašių Lietuvos laimėji
mų ekonominiam gyvenime 
galima priskaityti šimtais, 
nežiūrint kokią šaką beim- 
tumėm. Visas Lietuvos kraš
tas turtėjo. Iš kiekvieno 
kaimo atsirado smulkesnių 
ir stambesnių ūkininkų, ku
rie išgalėjo savo vaikus iš
leisti ne tik gimnazijos, 
bet ir aukštuosius mokslus. 
Visoks mokslas Lietuvoje 
buvo prieinamas ne tik ūki
ninkų, bet ir paprasčiausių 
darbininkų vaikams, nes ne
pasiturinčių vaikai ne tik 
kad nuo visokių mokesčių 
buvo atleidžiami, bet dar 
gaudavo ir valdžios paramą.

Visa Lietuvos politikai ir 
mokslui vadovavusi inteli
gentija yra liaudies vaikai, 
tos liaudies, kurios vardu 
šiandien okupantai ją pa
čią apkalė geležiniais pan
čiais.

Minint Lietuvos neprik
lausomybės dvidešimts tre
jų metų sukaktį, prieš akis 
stovi tas taip kruopščiai ir 
rūpestingai statytas mūsų 
mažos tautos ekonominio 
gyvenimo namelis, kuris, 
nors ir negalėjo prilygti 
didelių kraštų dangorai
žiams, bet vis tik tai buvo 
mūsų, lietuvių, rankomis 
pastatytas, todėl lietuvio sie
lai mielas ir brangus, šian
dien tas namelis jau bai
giamas ardyti to, kuris, ro
dos, tik tam ir mu skulus 
turi, kad galėtų griauti. Ir 
nedideliam namukui pasta
tyti reikia specialistų, iš 
anksto apgalvoto plano ir 
patyrusių darbininkų, bet 
tam namukui į nieką pa
versti užtenka vieno tvirto 
kvailio, kuris su kūju jį per 
kelias valandas į šipulius 
pavers, mažai ir pjautuvą 
tenaudodamas. Bet būkime 
tikri, po audros išauš nau
jas gražus pasaulis, kuria
me lietuvis vėl iš naujo ga
lės savo namelį statyti, kaip 
jau nekartą jis praeityje tą 
yra daręs.

A. Simutis.

Kad 23-čiosios Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo akto sukaktuvės būtų 
šitaip liūdnos, lietuvis nors 
nujautė, bet neįveikė įsiti
kinti. Dėlto tai net pačiam 
rusų puolimui prasidėjus, 
daugelis dar tvirtai laikėsi 
įsikabinę į nepriklausomy
bės betrūkstantį siūlą. Pats 
Lietuvos Valstybės galva, 
Respublikos Prezidentas, ku
ris realiau įvertino susida
riusią padėtį ir toliau pra
matė Lietuvos ateitį, negu 
kaip daugeliui atrodė, — tik 
priešo tankų akivaizdoje te- 
pasiryžo paleisti vairą ir 
vykti svetur. Taip jam pa
siryžus, pasigirdo priekaiš
tų balsai. Iš tikro, kai lai
vas skęsta ir laivo kapito
nas neatsilieka. Bet Lietu
va ne laivas; Lietuva ne
skendo ir neskęs, tik ji bu
vo klastingai užpulta ir jai 
laisvė atimta laikinai.

Lietuvos Prezidentas, ma
tydamas nebesant galimy
bės užpuolikui atsispirti, pa
sišalino svetur ne vien sa
vo gyvybės, bet ir Lietuvos 
ateities sumetimais. Jei pa
našiai būtų pasielgę Merkio 
kabineto nariai, tai šiandie
ną Lietuva turėtų kitų val
stybių pripažintą vyriausy
bę, nors ir svetur.

Dėl to betgi nedera nusi
minti; vyriausybės atsiradi
mas ir jos pripažinimas nė
ra negalimas; dalis valsty
binio Lietuvos aparato ir 
dabar tebeveikia asmenyje 
konsulų ir įgaliotų ministrų.

Lietuvių vienybei pagilin
ti Tautinio Komiteto susi

formavimas, — nei žvengia
mas artimos ateities užda
vinys. Lietuvių Tauta, ne
priklausomybėje pajutusi sa
vo laimę, vėl jos siekia ir 
neabejotinai atsieks.

Mums tik liūdna, kad šios 
,,16 vasario” proga vietoje 
džiaugtis ir didžiuotis at
siektais laimėjimais, turime 
regėti Lietuvos įstaigų ir į- 
monių draskymą, liūdną rau
dono eksperimento procesi
ją.

Nenuostabu, kad visuome
nėje ir spaudoje pastebima 
tūlo laipsnio karščiavimosi, 
nekantravimo, susirūpinimo. 
Girdėti balsų: kodėl tauta 
nebuvo įspėta dėl gręsiamo 
pavojaus, kodėl buvusios vy
riausybės žmonės nepraby
la, kodėl nepatiekiami pla
nai dėl ateities ir taip to
liau. Tie balsai reiškia ky
lantį tautos susirūpinimą ir 
pasiryžimą; tie klausimai at
rodo nereikalingi atsakymo, 
nes atsakymą kiekvienas lie
tuvis turi savo širdyje.

Trokšdami išvargintai ir 
bolševikų atėjūnų nualinti 
Lietuvai susilaukti laimin
gesnio rytojaus, turime visi 
be išimties sukaupti savo 
moralines pajėgas ir nesi
gailėti medžiaginių aukų 
kilniausiam tikslui: grąžin
ti Lietuvai nepriklausomybę. 
Žinios iš Lietuvos nusako, 
kad rusai - bolševikai viską, 
kas patinka, gabena iš Lie
tuvos į Maskoliją. Tas reiš
kia. kad jie ir patys save 
iš Lietuvos išgabens.
Washington, D. C.

pritrūko kalbėtojų. To dar 
nėra įvykę nė vienais me
tais.

ŠVĘSKIME, BET ATIDUOKIM DUOKLĘ

Tenka nuoširdžiai džiaug
tis, kad lietuvių kolonijų 
veikėjai suprato reikalą šie
met minėti Lietuvos Nepri
klausomybės šventę ypatin
gu iškilmingumu ir rūpes
tingu prisirengimu. Tas iš
kilmingumas, tiesa, šiemet 
bus kitoks, negu praėjusiais 
metais, jis bus apgaubtas 
gedulo šydu, bet jis bus su
rištas su ryžtingu užsimoji
mu, persunkti visą gyveni
mą giliu, gyvu patriotizmu,

dėti visas jėgas išlaisvinti 
Lietuvą iš žiauriųjų oku
pantų vergijos. Kolonijų va
dai matė didelio reikalo pa
sikviesti vasario šešioliktai 
dienai geriausius kalbėtojus, 
kad jie gyvu žodžiu nuro
dytų mūsų, lietuvių, šiandie
nines pareigas ir uždegtų 
visuomenę noru dirbti ir au
kotis didžiajam tautos tiks
lui. Ir, reikia pasakyti, tiek 
daug rengiama iškilmių Ne
priklausomybės Dieną, kad

Tačiau, įsidėmėkime: kad 
ir garsiausius kalbėtojus pa
sikviesime, kad ir geriau
sia bus išaiškinta tautos 
reikalai ir mūsų pareigos, 
kad ir iškilmingiausia mi
nėsime reikšmingąją tautos 
šventę,
toli gražu nebūsime išpil- 
dę savo šventos tautinės 
pareigos, jei nesumokėsi
me tautai duokim, jei sa
vo gražaus jausmo, savo 
ryžtingumo neparemsime 
praktišku būdu—doleriais.
Kiekvienas iš mūsų, kas 

tik išgalime, turime aukoti 
Lietuvai Gelbėti Fondui bent 
vieną dolerį, o dar geriau 
ir patriotiškiau pasielgtu
me, jei Nepriklausomybės 
Dienoj paaukotume vienos 
dienos uždarbį. Mūsų tau
tos vadai galvoja, dirba, da
ro planus, kad pagreitintų 
Lietuvos išlaisvinimą, bet, 
kur tik pasisuksi, visur yra 
reikalingi pinigai.

Neužmirškime, kad be tie
sioginių Lietuvos vadavimo 
darbų, yra didelis, greitas 
ir šventas reikalas — šelpti 
vargstančius ir badaujan
čius Lietuvos pabėgėlius. Dėl 
to, malonus skaitytojau, ne 
tik pats atlik savo tautinę 
pareigą — sumokėk duoklę, 
bet ir kitus paragink, nu
rodydamas, kad nedirbantie
ji ir neaukojantieji užsi
trauks ant savęs tautos gė
dą ir nusikaltimą. Taip va
dinamųjų „slakerių” gerų ir 
sąmoningų lietuvių tarpe 
šiandien neturėtų atsirasti.

Visi Lietuvai Gelbėti Fon
do vajaus rajonai ligšiol su
kėlė netoli keturių tūkstan
čių dolerių. Vadinasi, dar 
neturime nė pusės. Neuž- 
mirškim — reikia sukelti 
dešimtį tūkstančių dolerių. 
Džiugu, kad ir rajonų va
dai ir kolonijų veikėjai yra 
pilniausia įsitikinę, kad to
ji suma bus sukelta. Ne
abejoja ir centras. Dar kar
tą pakartojame, kad ir va
sario 16-tos dienos iškilmė
se ir visas kitas aukas rei
kia siųsti: Lietuvai Gelbėti 
Fondas, 2334 So. Oakley

Washington, D. C.
Baltijos Amerikos dr-ja 

vasario 10 d. turėjo susi
rinkimą tarptautiniame stu
dentų name. Pasikalbėjime 
dalyvavo Lietuvos pasiun
tinybės patarėjas J. Rajec
kas ir Haarel Pusta, Jr., 
buv. Estijos užsienių reika
lų ministerio sūnus. Vado
vavo pirm. Otto Beyer.

Vasario 22 d. bus Balti
jos šventė. Iškilmės įvyks 
Admiral Club patalpose, 
1640 R. I. Avė., N. W. Čia 
bus paminėtas George Wa
shington gimtadienis ir Lie
tuvos ir Estijos nepriklau
somybės šventės.

Vasario 16 d. draugijos 
valdyba dalyvavo Lietuvos 
pasiuntinybės priėmime, ku
rį suruošė ministeris P. Ža- 
deikis ir jo žmona.

L. J. Esiūnas.

New Haven, Conn.

Šiuo metu Moterų Sąjun
gos naujų narių vajus. Kiek
vienai yra puiki proga pri
sirašyti prie šios organiza
cijos, vajaus metu nereikia 
mokėti įstojimo mokesčio ir 
tokiu būdu galima sutaupy
ti pinigų. Moterų Sąjunga 
yra naudinga organizacija, 
prie kurios gali prisirašyti 
kiekviena katalikė moteris 
ir mergaitė nuo 16 ligi 40 
metų į pašalpos ir pomir
tinės skyrius. Ši organiza
cija rūpinasi savo narių ge
rove, išmokėdama pašalpą 
ligoje bei nelaimėje, taipgi 
pomirtinę. Išleidžia naudin
gą žurnalą, kuriame daug 
žinių apie namų ruošą ir 
valgių gaminimą.

Norėdamos gauti plates
nių žinių apie Moterų Są
jungą, kreipkitės į vietinės 
kuopos rašt. Marijoną Ra
manauskienę, 61 Cedar Hill 
Ave. M.

Visas New Yorko yalsty- 
bes kareivines saugo apsi
ginklavusi valstybės milici
ja.

Ave., Chicago, Ill., išrašant 
čekius fondo iždininko kun. 
Pr. Juro vardu.

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sek.r
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Lietuvos fabrikų 
Prieš kurį laiką 
išgabeno iš Lieti 
kaičių ginklų fab 
nas ir visus kit 
mus. Šiuo metu 
pradėjo vežti sor. 
jos gilumon Kair 
jos dirbtuves. D 
siruošimai ir kiti 
kams išvežti.

Kaip atmenami 
bolševikai, nors 1 lukas 
buvo tik kelioliks 
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elektros reikmei: . , ... , . ■ . •v. ,pasirodė antra, trecia, ketvirta ir uz valan-
maSinaS. Kartu * niol/n noc-iiUil/nrrio cvnvn anepini ripdoin nėr 

. buvo priversti isra-tusius veidukus. Vaikui, matomai, buvo la- 
pat fabriko inž jda dėl savo silpnybės, bet jis nežinojo, kad šir- 
meistrai. Vėliaui eturi tiek atsparumo prieš meilę, kiek prieš 
statuota, kad išvei zkantą. Kad būtų mažiau užimtas savimi, tai 
šinos atsidūrė lt 1 .
pradėta statyti ek p ir išeiti iš virtuvės, 
šinų fabriką. N® C ' ” . 1 .
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įstaigų reikalavit . .
kai Pabrogtoj.<lrtP^,d°n=  ̂
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Lietuvoje vertiu? ĮS skrįaudė, kitas kentė, 
da.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
;, kurs sukandęs dantis kentė nuo Vik- 

skriaudą, negalėjo atsispirti tiems maloniems 
ims. Laikėsi kiek drūtas, bet štai akyse pa- 
? viena stambi ašara. Greit ją nubraukė, bet

nieku nesulaikoma srove apsčiai riedėjo per
____  _______ Vaikui, matomai, buvo la-

pastebėjęs, kad ir Eugenija turėjo greit už

ėjus daržan, j tyrą orą, mergina slaptai nu- 
<e nuo akių stambią ašarą ir pajuto, kad nau- 
epažįstamas jausmas suspaudė jos širdį. Ne- 

i, tik tiek susivokė, kad 
udžiamųjų nuoskauda randa jos širdy gilią 
jautą. Tai kažkoks ne poniškas jausmas.
Et, kvailystė! — mėgino save nuraminti. — Ir 
a man skystimauti, jei du vaikėzai susipešė.
t tuojau pajuto, kad čia nebuvo peštynė, tik 
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300,000,000. Prie 
60 tautų turi sat

i ir be pasipriešinimo. Ar gi tai būtų gyvas 
kslas lenkų ir lietuvių santykiavimo? Eugeni- 

Visame ^pasauly: lvo girdėjusi, kad lietuviai nusiskundžia, būk 
F J į ii juos engią. Bet tai, tur būt, bus tik litvo-

1 prasimanymas. Juk lenkai jiems broliai ir 
?e rusų jungą. Tačiau ... dar
liai iš mokyklos sugrįžus, mergina jau pradėjo 
įbėti, kad gyvenimas kitonišką pasaką seka.

misijonieriai, 
Tikybos Platini^ 
gacijos, Vatikane- 
tu yra 55 kardtt-' . 
barinių vyskupų?

Mobile, Ala., f t Susirėmimas girioje
reikalauja, kad lt rytojaus svečiai išvažiavo, išskyrus Bezicką,
kyklų vaikams ri - 1
ma dalis maisto-1° ilgiau paviešėti.
damas vaikams 5 buvo jam neaiškus.
kyklose.

pasinaudodamas busimojo jaunikio teisėmis, 
. Vakarykščias Eugenijos el- 

. Tačiau Bezickas nieka- 
emėgo gilintis į priežastis. Psichologija buvoPabėgėlis.

jam svetima, neištirta giria. Elgdamasis pagal įgim
tą lenkams egoizmą, jis ėmė gyvenimą kaipo pla
čią areną, kurioje jam lemta nuveikti dideli dar
bai, kurių kilnumą jis vertino tiek, kiek jie naudos 
galėjo jam atnešti. Kas ėjo pagal jo norą, buvo 
gera, gi kas kliudė jo tikslą — smerktina. Kitokios 
etikos nepažino. Atsižvelgimą į svetimas teises jis 
tik iš teorijos buvo nugirdęs, įsigilinimą į kito jaus
mus ar norus skaitė gryna nesąmone. Viską ėmė 
prievarta, nes buvo įsitikinęs, kad gausiai apdova
notas jo asmuo, tarsi kokia žydri kometa, gali 
viską nuo kelio nušluoti. Ypač jautėsi drąsus ir 
nenugalimas šitam Lietuvos kampely, kur bajo
rai, kad ir kiek apsišvietę, buvo belaisviškai pasi
davę lenkybei. Kiekvienas pas juos atvykęs len
kas jautėsi kur kas svarbesnis, negu savo tėvynėj. 
Užteko tik pratarti kelis žodžius varšavine ar kro- 
kavine tarme, ir smulkieji Lietuvos bajorėliai klau
sė lenko tarsi iš dangaus atsiųsto pranašo. Ateivio 
protas, taktas, dorovė neturėjo reikšmės: jį priim
davo atvirom rankom, su visomis jo ydomis ir trū
kumais. Didžiausias Lietuvos bajorėlių rūpestis — 
įtikti lenkams; didžiausia baimė — nepasirodyti prieš 
juos Lietuvos meškinais. Net ir stambesnieji dvar
poniai pigiai duodavosi sužavėjami visokių Lenki
jos perėjūnų. Lenkų kalba buvo pasas į dvarponių 
saliomis ir į kuklias smulkbajorių seklyčias. Viens 
tik kaimietis nerodė ponams lenkams reikiamos pa
garbos ir nuolankumo. Senoviškas vergiškumas iš
dilo su baudžiava.

Bezickas veikiai pastebėjo, kad vienu tik pasiro
dymu pavergė savo įtakai bajoriškąją to kampelio 
visuomenę. Nereikėjo jam nė visų savo talentų at
skleisti: užteko tik lenkiškai išsižioti, ir Lietuvos 
bajorai lenkėsi prieš jį, kaip prieš aukštesniosios kul
tūros pasiuntinį. Jis iš nakties jau atsibudo pasa
kišku didvyriu. Toks lengvas laimėjimas pradėjo 
jau nusibosti. Bet štai atsiranda mažas keblumas: 
Eugenija nejučiomis pasirodo palanki litvomanams. 
Ji užtarauja daktarą Bitiną.

Tikram, nesuteptam lenkui, užgrūstam siauro pa
triotizmo rauge, būtų tiesiog baugu išgirsti Lietu
vos dvarponio dukterį užtariant litvomanus. Tai at
rodytų lyg šventvagystė — nepaliečiamos švento
vės užteršimas. Bet Bezickas buvo pažangesnis. 
Jis, gimęs didvyriu, mėgo kliūtis ir keblumus. Per
galė, sunkiau laimėta, atrodė jam svarbesnė ir jos 
vaisiai kur kas gardesnį. Taigi, ne be smagumo 
pastebėjo, kad Eugenija nebuvo tokia vienpusiška, 
kaip kitos lenkiškai išauklėtos bajoraitės: vos iš
sižiojai, ir viskas laimėta. Nėra progos nei savo iš
kalbos parodyti. Čia gi bus darbo. Reikės kalbė
ti, įtikinėti, atskleisti miklias diplomatijos vinges. O 
gal ji jau susipažinusi su tuo Bitinu? Kaip bus

smagu išrauti iš jos širdies gal jau užsimezgusį pa
lankumą ir pačiam užimti ten vietą! Malonu įsi
vaizduoti, kaip tasai litvomanas atidarys burną, su
sidūręs su tokiu nenugalimu oponentu, kaip ponas 
Bezickas. Ha!ha!

Rodos, ir saulutė pritarė lenko jausmams: taip 
puikiai švietė rytuose. Diena tokia graži, medžiuo
se čiulba paukščiai, toli laukuose skamba šienpjū- 
vių daina. Ir Bezicko sieloj viskas dainavo. Tik 
kad tos lietuvių dainos neatitinka jo skonio. Gai
da kažkokia liūdna, tysli, nepaslanki. Kodėl jie 
neužtraukia mūsiškio krakoviako? Bet ko čia iš 
lietuvių norėti; jiems dar toli gražu iki lenkų kul
tūros. Viskas čia kitaip, bet ponai tie patys, o 
jų turtas ...

Bezickas godžia akia apžiūrėjo puikias dvaro tro
bas, didelį sodą, plačius laukus, kurie rodėsi be ga
lo, be krašto.

Kieme tarnas laikė pabalnotą žirgą.
— O kam tas arklys? — paklausė Bezickas.
— Tai panaitės arklys. Ji tuoj išjos į laukus, — 

atsakė tarnas.
— Kokios panaitės? Ar panos Eugenijos?
— Taip. Ji kasdien joja pas darbininkus.
— Hm ... hmm ... — sumykė Bezickas. — žinai 

ką, ar nesurastum ir man kokį kuiną? Jeigu yra, 
tai greitai pabalnok. Aš padabosiu šitą, kad nepa
bėgtų.

— Kur gi nebus, yra. Tik nežinau, ar ponas 
Tautgėla ...

— Nebijok, ponas nieko nesakys. Gal neužilgo 
aš pats čia būsiu ponas.

Tarnas akyliai į jį pažvelgė ir kiek dvejodamas 
nuėjo išpildyti įsakymo. Tuo tarpu atėjo Eugeni
ja, visiškai į kelionę pasirengusi. Labai nustebo, 
pamačiusi Bezicką laikant jos arklį.

Labą rytą tamstai, — atsakė į mandagų jo link
telėjimą. — Kas atsitiko? Kur tarnas?

— Aš jį pavariau, nes pats noriu panelei patar
nauti, — saldainiška šypsena atsakė Bezickas. — Iš- 
siklausinėjęs, kad jojate į laukus, pasiryžau pane
lę palydėti. Ar leisite?

Eugenija patempė lūpą. Jei kada, tai dabar Be
zickas buvo jai nepageidaujamas. Norėjo likti vie- * 
na su savo mintimis. Kaip čia juo nusikratyti?

— Iš tiesų, nežinau ... Tai labai prozaiška kelio
nė. Aš nevykstu giriosna svajoti, tik prižiūrėt dar
bininkus. Nenorėčiau tamstos varginti.

Bezickas beveik priesaika užtikrino, kad tokia 
kelionė jam laimės atnešianti. Būti bet kur su 
p. Eugenija, tai jau tikras rojus. Juk jis pats 
esąs ne koks ponaitis, tik ūkininkas, taip, ūkinin
kas; būdamas pas savo dvarponį tėvą, patsai pri

žiūrėdavęs darbininkus, nes, būnant ūkininku, pa
čiam reikia viskas daboti, mat, pono akys gyvu
lius trukdo ir 1.1, ir t.t.

Kaip gi čia atsispirs! tokiai iškalbai? Be to, 
tarnas jau atvedė pabalnotą žirgą, tik sėst ir jot. 
Tai Bezickas ir padarė, kad ir labai gramozdiškai. 
Iš syk net atrodė, kad nori lipti per arklio galvą: įsi
kirto į karčius ir visu svoriu pasikorė ant arklio 
sprando. Senas kuinas, pats ramiausias visų Tautgė- 
los arklių, pajuto, kad čia kažkas netvarkoje ir pra
dėjo neramiai trypti. Bezickas jau buvo beliepiąs at
vesti kitą ramesnį žirgą, bet, pamatęs, kad Eu
genija vos neprunkščia juokais, galų gale, tarno pa
dedamas, užsirioglino ant balno. Eugenija neiškentė 
neatsiliepus:

— Tuojau matyt, kad tamsta ne prasto ūkinin
ko, o didžponio sūnus, nes tik su geros kultūros 
arkliais moki apsieiti.

Nebuvo galima suprast, ką Bezickas po nosia su
niurnėjo, nes buvo labai užimtas nėrimu kojos į 
antrąją balno kilpą. Pagaliau atliko tą painų dar
bą ir pranešė, kad jau bus galima joti. Eugenija jį 
įdrąsino nenugastauti, nes tas rambuolis kuinas per 
ištisą penkiolika metų nė vieno raitelio nenumetė 
nuo savo nugaros. Pilnai patikrintas dėl savo sau
gumo, Bezickas atgavo iškalbą ir pareiškė, kad Len
kijoj sportininkai raiteliai tyčia apsimeta krisią nuo 
arklio. Tai, girdi, sudaro kažkokio šiurpulingo įspū
džio. Eugenija gailestingai nusišypsojo.

Juodu iš pradžių jojo vieškeliu, paskui pasuko į 
laukus. Bezickas visą laiką kalbėjo. Ir ko jis ne
palietė: ir politinę ekonomiją, ir mediciną, ir mei
lę, ir patriotizmą. Nepamiršo ir litvomanų. žo
džiai jam plaukė nesulaikoma srove. Argumentų 
jėga buvo tiesiog neįmanoma. Eugenija nė nesi
kėsino ginčytis. Vieną laiką tylėjo.

— Tur būt, darau į ją nenugalimo įspūdžio, — 
spėliojo lenkas.

Bezickas neįspėjo. Jis darė įspūdžio, bet savo 
nenaudai. Atrodė, kad jos akyse nori įsigyti moks
lininko vardą. Vakar labai užimančiai kalbėjo apie 
kultūrą, šiandie reikia užbaigti mokslininko repu
taciją. Bet ėjo prie tikslo taip skubotai, kad Eu
genijai darėsi neskanu. Peršokimas nuo ekonomi
jos prie meilės buvo tiek komiškas, kad Eugenija 
nejučiomis šyptelėjo. Bet kandžiojimas litvomanų 
ją tiesiog erzino, daugiausia dėlto, kad Bezickas 
visai nemokėjo išaiškinti lietuvių - lenkų konflikto. 
Jis tik mokėjo smerkti vienus ir garbavot kitus, 
bet Eugenija nebuvo tokia vienpusiška lengvatikė.

(Bus daugiau)
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ADV. ST. GABALIAUSKO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Jis 
sau- 

pradėjo viską griaut, 
ką tik darbšti

Advokatas S. Gabaliaus
kas paliko Lietuvą jau už
stojus raudonųjų valdžiai. 
Jis savo akimis matė, kaip 
raudonoji armija ant tan
kų ir lėktuvų atnešė į Lie
tuvą Stalino „saulę.’ 
matė, kaip ta Stalino 
lė
likviduoti, 
lietuvių tauta kruopščiai ir 
pasišventusiai per 20 metų 
savo laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo sukūrė. Jis 
matė geriausių Lietuvos vei
kėjų areštus, ištrėmimus ir 
kitas raudonųjų niekšybes.

Adv. S. Gabaliauskas yra 
geras kalbėtojas. Jis išaiš
kins Lietuvos žmonių per
gyvenimus, mūsų tėvynės 
padėtį ir nurodys būdus ir 
priemones, kaip dirbti ir ko
voti.

Adv. S. Gabaliausko pra
kalbos įvyks šiose vietose: 
Vasario 18 d. Pottsville, Pa.; 
19 d. Shenandoah, Pa.; 21 
d. Mt. Carmel, Pa.; 23 d. 
Mahanoy City, Pa.; 24 d. 
Tamaqua, Pa.; 25 d. New 
Philadelphia, Pa.; 26 d. St. 
Clair, Pa.; 27 d. Kulpmont, 
Pa.; 28 d. Minersville, Pa. .

Po to kalbėtojas vyks 
Wilkes-Barre apylinkę.

į

Waterbury, Conn

kalbėtojas 
Gabaliauskas.
vadovavo L.

skyrius.

buvo
Pa-
Fe-

Šv. Juozapo par. salėje 
vasario 16 d. iškilmingai pa
minėta Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 23 me
tų sukaktis. Salė buvo pil
na ištikimų lietuvių. Svar
biausias 
adv. St. 
dengimui 
deracijos

Kalbėtojas kvietė stovėti 
su demokratinėmis jėgomis, 
kurios pagelbės ir Lietuvai 
atgauti laisvę ir nepriklau
somybę.

Programą turtingai įvai
rino komp. Al. Aleksio ve
damo par. choro dainos, Ad. 
Grėbliūnaitės ir M. Andri- 
kytės duetas. 10 vai. rytą 
kun. B. Gauronskas Lietu
vos intencija atlaikė iškil
mingas mišias. Kun. A. Če- 
batorius pasakė atitinkamą 
pamokslą.

Salėje Lietuvai Gelbėti 
Fondui surinkta 110 dol. Apie 
minėjimą plačiai aprašė vie
tos angliška spauda, ypač 
„Waterbury Republican.”

Baltimore, Md

sąjunga, savo meti-

rio 16-tą. Buvo parapijos 
choro dainų, solistų ir ki
tų pamarginimų. Minėjimas 
puikiai pavyko. Kun. Bal- 
kūnas visus sužavėjo.

Ši
niame susirinkime, paliko tą 
pačią valdybą 1941 metams 
(pirm. Ant. Sakalas, rašt. 
Anelė Nomeikienė, ižd. J. 
Paznokaitis) ir nutarė už
prenumeruoti Sąjungos kny
gynui „Ameriką” ir „Stu
dentų Žodį.” Sąjunga daly
vauja savo atstovu Kana
dos Lietuvių Tarybos Mon
trealo skyriuje, kuris jau 
surengė pavykusias prakal
bas konsului Daužvardžiui, 
torontiečiui Tarybos sekre
toriui Burei ir amerikiečiui 
adv. Bagočiui.

bridgeportiečiai! Nenusileis
kite kitoms kolonijoms Lie
tuvos reikalais.

Gruodžio mėnesio 
bose buvo išrinktas 
likos užgirtas Liet.
Fondo komitetas tokio są
stato: kun. J. V. Kazlaus
kas, A. Klimaitis, Dulbis, 
Tuska, Totoriūnienė ir A. 
Stanišauskas. Reikėtų ir dau- 
giaus pasidarbuoti, iki bus 
visa kvota užbaigta. Manau, 
komitetas turės susirinkimą, 
kur bus pasvarstytas dar
buotės reikalas. Kitąmet 
būtų galima surengti vasa
rio 16 paminėjimą su gražiu 
vaidinimu ir dainų progra-

O.

Gavėnios Pamaldos
Gavėnios metu šv. Myko

lo parapijoje pamaldos bus 
sekančia tvarka: trečiadie-

Verks- 
penk- 
laiku

niais 7:30 Graudūs 
mai ir pamokslas, o 
tadieniais tuo pačiu 
Kryžiaus Keliai.

Philadelphia, Pa.

ma.

Bayonne, N. J.

Vietinis L.R.K. Federacijos 
apskritis vasario 16 d. tu
rėjo prakalbas ir koncertą 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Susirinko žmonių kiek tik 
tilpo salėn. Pasidžiaugėm 
lietuviškomis dainomis, ku
rias dainavo šv. Jurgio par. 
choras, vadovaujant Anta
nui Dzikui ir dailia muzika 
vietinio beno, vadovaujant 
Pranui 
sorius 
kalboj 
veiklą
šveicariečių, 
būtų pripažinta nepriklau
soma valstybe. Tos veiklos 
pasekmės buvo labai geros. 
Nurodė keletą būdų, kuriais 
Lietuva galės vėl tapti lais
va ir kas veiktina, kad tai 
įvyktų.

Sumesta kelios dešimtys 
dolerių L. Gelbėti Fondui.

J. Z.

meiliai pasikalbėti. Po va
karienės puiki programa su 
įvairiais pamarginimais ir 
šokiais.

Vasario 25 d. bus isto
riškas blynų balius — užsi
gavėjimo ir baigimo links
mybių laiko. Gros New Jer
sey „Louis Pitts;” visi at
silankiusieji būsit patenkin
ti. Nepraleiskit progos. Mes 
kviečiame.

Klebonas, komitetas ir pa
rapijos šeimininkės.

čia savo klebonui, kun. J. 
Kintai, visą glėbį dėkingu
mo pareiškimų ir linkėjimų 
sėkmingai dirbti.

Šv. Kazimiero parapija 
Naujus Metus pradėjo, at
mokėdama visas savo sko
las. Šiandien parapija nie
kam neskolinga ir ruošiasi 
naują bažnyčią statyti. Se
najai šįmet sueina 25 me
tai ir 
Jonas 
ruošia 
mą.
jaus leidinys.

ta proga kleb. kun. 
Bobinas ir komitetas 
atitinkamą paminėji- 
Planuojamas jubilie-

susilaukė netikėtos, 
pagarbos. Catholic 

komisija, kurios ži- 
visos katalikiškos

Vietos mokytoja Ona Ban- 
džiūtė 
žymios 
School 
nyboje
mokyklos (valdiškų čia nė
ra), kasmet vyriausio in
spektoriaus vardu skiria do
vaną mokytojai, kurios kla
sė tais metais pasirodo ge
riausiai moksle paruošta. 
Dėl šios dovanos Montrealo 
mieste rungiasi apie 300 
mokytojų, ir paprastai ji 
atitekdavo kuriai nors pran
cūzei mokytojai, nes komi
sijoje vyrauja gana patrio- 
tingi prancūzai. Tokiu bū
du, lietuvaitė Ona dovanos 
niekados nesitikėjo gauti. 
Tačiau šįmet jos pedagogi
nius gabumus inspektoriai 
pastebėjo 
tinkamą 
čekį.

ir suteikė jai ati- 
paliudymą

lietuviuoseVietos 
bimas didelis namų 
mas.

Baltimoriečiai gražiai pa
minėjo vasario 16 d. Baž
nyčioje per mišias meldėsi 
už Lietuvą ir Lietuvai Gel
bėti Fondui bažnyčioje su
aukojo 113 dol. Vakare par. 
salėje įvyko koncertas, vad. 
varg. G. Kaprešiūnui. Kun. 
dr. L. Mendelis įspūdingoje 
kalboje suteikė žinių apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Salėje aukų dar įplaukė 20 
dol.

Mokyklos vaikai gražiai 
atliko įvairią programą, ku
ri buvo labai įspūdinga.

Lietuvių salėje prakalbos 
buvo dienos metu. Kalbėjo 
J. Tūbelienė. Komunistai 
karščiavosi, jautėsi ne vie
toje. Vakare įvyko vakarie
nė. J. K.

Montreal, Canada

Kanados Lietuvių Sąjun
ga. kaip ir kitais metais, 
pasiėmė iniciatyvą surengti 
Montrealo lietuviams Vasa
rio 16-tos minėjimą. Šį kar
ta kalbėtoju pavyko gauti 
amerikietis kunigas Jonas 
Balkūnas. čia seniai jau lauk
tas. Minėjimas įvvko Šv. 
Kazimiero par. salėje, vasa-

ir $20

paste- 
pirki-

Bridgeport, Conn

Vasario 16 šventė
Vasario 16 dienos minėji

mas įvyko penktadienį, va
sario 14 d„ 8 vai. vak. Va
karo vedėju buvo Cezaris 
Kalanta. Paminėjimas pra
dėtas Lietuvos himnu, ku
rį sugiedojo visi atsilankiu
sieji su varg. Jakupčioniu 
priešakyje.

Pirmasis vakaro kalbėto
jas buvo pats klebonas, kun. 
S. Stonis. Savo karštoje 
kalboje pareiškė, kad kas 
bus, kas nebus, bet lietuvis 
nepražus. Jo jo kalbėjo 
„Amerikos” moterų sky
riaus red. EI. Bartkevičiūtė, 
pabrėždama, kad svarbiau
sias ginklas kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę tai 
lietuviška katalikiška spau
da. Nuoširdūs Bayonniečiai 
tą vakarą išpirko keliasde
šimt „Amerikos” numerių ir 
keletas užsirašė laikraštį vi
siems metams.

Vietinis kalbėtojas Pra
nas šedvydis paragino visus 
kiek kas gali aukoti Lietu
vos gelbėjimo reikalams. Tą 
paraginimą vėliau padarė ir 
pats klebonas. Pertraukos 
metu aukų surinkta nema
žai. Lietuvai Gelbėti Fondui' tiko orkestras.' 
surinkta $44.20:

Vėliausiai sekė svarbiau
sias to vakaro kalbėtojas — 
Tėvas 
seniai 
Iš jo 
girsti 
visas 
siems

Justinas Vaškys, ne
atvykęs iš Europos, 

lūpų visiems teko iš- 
apie persekiojimus ir 
pavergėjų klastas vi- 
ištikimiems lietuviams

Lietuvoje. Ragino visus 
nusiminti, dirbti, veikti 
Lietuva vėl susilauks 
priklausomybės.

Atsilankiusieji labai
vyzdingai sekė visų kalbė
tojų 
buvo 
džiu.

Vasario 16 d. parapijos 
salėj paminėta Lietuvos lais
vės šventė. Žmonių susirin
ko daug. Kalbėjo Stasys Ga
baliauskas. Jo kalba buvo 
idomi, visiems patiko.

Štai kiek bridgeportiečiai 
suaukojo Lietuvos reika
lams: po $2.00 — V. Matei- 
kienė, O. Raišelienė; po $1 
— kun. J. V. Kazlauskas, M. 
Plentavičienė, Z. Lukošius, 
V. Podžiūnas, P. Skirkienė, 
V. Kitra, E. Totoriūnienė,
J. ' Mockevičius, A. Tuska,
K. Višniauskienė, P. Pociu- 
vienė, O. Urbonavičienė, R. 
Raišelis, E. Stačiokienė, J. 
Bujanauskas, O. Bružienė, 
O. Ribokienė, A. Einorienė, 
Praisienė, J. Gaukus, M. Ža- 
ladonienė, M. Tabalas, A. 
Ragauskas, K. Jakutis, P. 
Medžiosis, M. Juškevičius, T. 
Kilkis, J. Blažys, A. Čepu
lis, t O. Česnienė, J. Dulbis, 
A. Klimaitis, M. Lukoševi
čienė, A. Stanišauskas. Viso 
su smulkiais surinkta $51. 
Tai graži auka Lietuvos 
reikalams. Gruodžio 10 d. 
kun. Prunskio ir „Ameri
kos” redaktoriaus prakalbo
se buvo surinkta $31.15, 
<-«d bridgenortiečiai jau tu
ri sukėlė $82 sumą Lietu
vai Gelbėti Fondui.

Buvo ir svečių — kun. B. 
Gauronskas ir komp. A. 
Aleksis. Vakarui vadovavo 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, 
?ukas rinko A. Klimaitis ir 
A. Stanišauskas. Bravo

ne- 
kol 
Ne-

pa-

mintis. Paminėjimas 
baigtas padėkos žo-

Sodalietės gražiai dirba
Bayonnės sodaliečių dr-ja 

skaitlinga. Jos yra pasida
linusios į dvi grupes: jau
nesniųjų ir vyresniųjų. Šiuo 
metu jos rengiasi prie teat
ro. Visos nuoširdžiai
ir nepamiršta bendrų para
pijos reikalų. Bažnyčioj į- 
dėtai gumai apmokėti paau
kojo $34.75.

Garbė sodalietėms už 
darbštumą ir pasiaukojimą.

dirba

Siratavičiui. Profe- 
Alfredas Senas ilgoj 
nupasakojo jo paties 
ir dar kitų dviejų 

kad Lietuva

yra 
Do- 
Šu- 
šv.

Domininkas J. Earaminas 
šiomis dienomis pradėjo sa
varankiškai eiti graboriaus 
pareigas. Jo įstaiga 
3127 Gaul St. Jo tėvai, 
mininkas ir Genovaitė 
kytė Earaminai, yra
Jurgio parapijos nariai. Nau- 
pasis graborius yra gavęs 
gražų katalikišką išlavini
mą. Visi manome, kad jam 
biznyje seksis, kad jis bus 
pakantrus, kaip ir jo tėvas, 
kuris pardavinėja „vaccuum 
cleaners.” Jis puikus džen
telmenas.

Vasario 16 d. įvyko 
Ausevičiūtės koncertas, 
vo ko paklausyti. Ypač

Pr.
Bu-
pa-

daini- 
šeima

Teko girdėti, kad 
ninko Antano Banio 
padidėjo — susilaukta gra
žaus sūnelio. A. Banys šiuo 
metu esąs Pietų Amerikoje, 
kur turįs gražų pasisekimą.

Vasario 21 d., penktadie
nį, par. salėje įvyksta para
pijos didžiulis margumynų 
vakaras. Numatoma įvairių 
šposų, dainų, trumpas vei
kalėlis, monologų, nepapras
tai gardžių blynų, kuriuos 
pagamins vietinės puarapi- 
; onaitės. Visi atsilankiusie- 
; i bus patenkinti, nes Ba- 
yonnės parengimai yra vi
suomet pasekmingi ir links
mi. Pradžia lygiai 7 vai. 
Šokiai prie geros muzikos. 
Bilietai platinami. Tad visi į 
margumynų balių!

L. Vyčių 29 kp. vasario 
10 d. susirinkime prisaikdi
no naują valdybą. Vadova
vo L. V. 124 kp. pirm. K. 
Basanavičius, Jersey City. 
Kuopos bendra komunija 
bus kovo 9 d. per 8 vai. 
mišias; po to bus pusryčiai 
Perri’s valgykloje.

Kuopos pavasario šokiai 
bus šeštadienį, gegužės 3 
d., šv. Jurgio dr-jos salėje. 
Gros Eddy Henckler orkes
tras. Pramogų komisijon 

: išrinkti P. Podgalskis, EI. 
Baranauskaitė, J. Demsky- 
tė, P. Biekša, J. Biekša ir 
T. Barkauskas. Sporto ko
misijoje: Pr. 
Biekšaitė, O. 
P. Biekša, J. 
Grimalauskas.

Išrinkti atstovai į 
krities suvažiavimą,
bus kovo 2 d. Maspethe. Tą 
dieną apskritis minės orga
nizacijos globėjo, šv. Kazi
miero, šventę.

K. Basanavičius pranešė, 
kad apskrities 25 metų su
kakčiai paminėti iškilminga 
vakarienė bus balandžio 26 
d. Winsfield-Scott viešbuty
je, Elizabethe.

Sekantis susirinkimas bus 
kovo 10 d., pirmadienį.

Šv. Jono Krikštytojo lie
tuvių parapija gyvuoja jau 
trylikti metai. Jai daug 
naujos dvasios įnešė kun. J. 
Balkūnas, kuris čia buvo 
tris dienas. Žmonių veidai 
rodė, ką laimėjo jų sielos. 
Svečias sakė pamokslus, at
gaivino daugelį dvasioje. 
Daugelis priėjo prie sakra
mentų.

Vasario 15 d. kun. J. Bal
kūnas pasakė prakalbą Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventės minėjime. 
Jo kalba bus ilgai, ilgai mi
nima. Jis palietė vietinius 
ir tautos 
drąsiai, iš

reikalus 
peties.

gyvai,

Bernotaitė, J.
Barkauskaitė,
Biekša ir J.

aps- 
kurs

Rožančiaus ir tretininkų 
draugijos rengia metinį bly
nų balių Užgavėnių išvaka
rėse, antradienį, vasario 25 
d., par. salėje, Grand St. ir 
Manning Ave. Visi maloniai 
kviečiami.

Misijos
Misijos, kurias ves tėvas 

Gabrielius, pasijonistas, pra
sidės sekmadienį, kovo 2 d. 
ir tęsis per dvi savaites. 
Pirmą savaitę pamaldos lie
tuvių kalboje, antrą savaitę 
— anglų. Klebonas ragina 
visus ruoštis prie Misijų.

Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

prasidės balandžio 27 d. ir 
tęsis kas vakaras iki gegu
žės 4 d. Bazaro metu bus 
išleista $100.00 pinigais. Lai
mėjimo bilietai platinami.

Novena
Šv. Onos nuolatinės No- 

venos pamaldos antradienių 
vakarais; lietuviškai 
angliškai 8:15.

Newark, N. J

7:30,

J.

Francis 
susilaukė 
Dabar tėvai 
vardą jai parinkti.

ir Juozas 
gražios dukrelės.

galvoja kokį

Beilis

Darbas yra daugelio klau
simų geriausias 
jas. Paskutiniu 
sų žmonės labai 
rime talentų ir 
lė Matusaitytė 
valdo vargonus,
Motiejūnas gabiai diriguoja, 
tad giedojimas per mišias 
turi būti geras.

išsprendė- 
laiku mū- 

užimti. Tu- 
norų. Ade- 
išmintingai 

o Pranas

Vasario 16 d. mūsų cho
ras giedojo per CFRB ra
dijo stotį. Choras buvo pa
tenkintas. Visi lietuviai, ku
rie klausėsi, džiaugėsi.

Communionist.

Ansonia, Conn.

Mūsų sodalietės visuomet 
gražiai darbuojasi. Pradė
jo mokytis du veikalus, ku
riuos mano perstatyti Ver
bų sekmadieni. Sesutės iš 
Harrisono puikiausiai veda 
sodalietes ir reikia džiaug
tis, 
tui, 
žūs

kad jų darbai neina vel- 
nes veikalai labai gra- 
ir įdomūs.

likti, kad Lietuvai 
tytų vergijos panįj, —

Po kalbų buvojTY^'Tl 
aukos. Surinkta a< A Vx w 
Viso vakaro pek 
virš 100 dol.
mas Lietuvos paL,ASARio BALIUS 1 
Koncertinėje dalyjev
gal gražiai pasireji, erjkos” metinis pava
lė Mikieniūtė, duetą v,a]juS - koncertas šie- 
kas su Vailionyte, t ks balandžio 20 d., 
gai gražiai kį0 sekmadienį. Visi 
mis p. Barštienė^. ruogtis. Draugijos 
dukrele. kvįečiamos įsidė-

Vasario 9 d. Vladas ir 
Marcelė Svetikai surengė 
puotą savo namuose,- minė
dami vedybinio gyvenimo 5 
metų sukaktį. Suprašė gi
mines, draugus ir kaimynus 
su jais pasilinksminti. Visi 
svečiai puikiai pavaišinti.

Sūnus ir dukterys apdo
vanojo tėvelius gražiomis 
gėlėmis.

„Medinių” sukaktuvių pro
ga valdyba ir keletas narių 
šv. Rožančiaus draugijos, ku
rios pirmininke yra M. Sve- 
tikienė, įteikė Svetikams 
puikų „kavos stalelį.”

Ten buvus.

pa-Švč. Trejybės lietuvių 
rapijos kalakutų vakarienė 
įvyks sekmadienį, vasario 
23 d., 6 vai. vak., par. salė
je, 205 Adams St.

Visi esame išsiskirstę po 
Įvairius kraštus ir gyvena
me tarp kitataučių. Retai 
kada turime progos susitik
ti, pasimatyti. Nepamirškit 
gera proga pasinaudoti su
eiti po viena pastoge, atsi
sėsti prie lietuviško stalo 
su savais kaimynais ir, be
valgant skanią vakarienę,

Paterson, N. J

Nauji vargonai
Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapija susilaukė naujų var
gonų. Vasario 16 d. jie pa
šventinti. Lietuviams sutei- 
teikė ypatingą pagarbą J. 
E. vysk. McLaughlin, pats 
pašventindamas vargonus. 
Ta proga jis pasakė pamoks
lą, pareikšdamas lietuviams 
užuojautą dėl Lietuvos ne
priklausomybės n e t e kimo. 
Jis drąsino lietuvius, kvies
damas pasitikėti Dievu. Vi
si lietuviai nustebo, kai po 
palaiminimo trumpas mal
das vyskupas atkalbėjo lie
tuviškai.

Vyskupui per šventinimo 
apeigas asistavo kun. J. 
Aleksiūnas ir kun; J. Sta
šaitis, salezietis. Labai į- 
spūdingą ir turiningą pa
mokslą pasakė kun. J. Si
monaitis.

Muz. Br. Voveriui vado
vaujant, suruoštas bažnyti
nis koncertas. Be vietinio 
choro, dalyvavo Brooklyn© 
Angelų Karalienės par. cho
ras, muz. Pr. Dulkės vado
vaujamas. Koncertas pui
kiai išpildytas. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių.

Klebonas kun. J. Kinta 
suruošė klebonijoje vysku
pui pagerbti vakarienę, ku
rioje dalyvavo kunigai J. 
šeštokas, J. Simonaitis, J. 
Aleksiūnas. P. Ragažinskas, 
K. Žvirblis. J. Stašaitis.

Parapijiečiai džiaugiasi su
silaukę savo vyskupo tokio 
didelio įvertinimo. Jie siun-

Vasario 16 iškilmes
Ansonijos ir apylinkių lie

tuviai Lietuvos Nepriklauso
mybės 23 metų paskelbimo 
sukaktį minėjo iškilmingai 
'ir nuoširdžiai. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis lietu
vių par. bažnyčioje. Mišias 
atlaikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kleb. kun. V. 
Karkauskas. Po pamaldų 
lietuviai gyveno pamoksle 
pareikštomis mintimis ir 
ruošės vakaro programai, 1 
kuri buvo parapijos salėje. 
Visi lietuviški parengimai ' 
čia visada ruošiami parapi- ■ 
jos salėje. Dėl savo popu- ■ 
liarumo vietos klebonas, kun. ■ 
Karkauskas, yra kaip ir ( 
centras viso vietos lietuviš- 1 
ko judėjimo.

Paminėjimą ruošė Lietu- : 
vai Gelbėti komitetas, į ku
rį susibūrė vietos organiza- 1 
cijų atstovai ir kun. Kar
kauskas. Programa pradėta 
himnais. Paminėjimo susi
rinkimą pradėjo O. Čaplins- 
kienė, žymi vietos veikėja. 
Visų pritarimu padėkojo 
kun. V. Karkauskui, kad jis 
taip nuoširdžiai bendradar
biauja su vietos lietuviais. 
Pabrėžė faktą, kad jis die- 

■ nos maldas ir pamokslą pa- 
i šventė mūsų senosios tėvy

nės reikalams.
Pirmuoju paminėjime ta

rė žodį kun. V. Karkauskas. 
Trumpai peržvelgęs esamą 
ietuvių tautos būklę, pri

minė vargstančius ir badau
jančius lietuvius pabėgėlius, 
xuriuos gelbėti verčia ne 
:ik tautinis, bet ir krikš
čioniškas jausmas, širdin
gas kalbas dar pasakė pa
minėjimo ruošimo komiteto 
nariai — Juozas Žilevičius, 
Antanas Marčiulionis, Jonas 
Kontautas ir kiti.

Ilgesnę kalbą pasakė laik
raštininkas Vladas Barčiaus- 
kas. Jis kalboje nušvietė 
Lietuvos valstybės dabarti
nę būklę ir kelius, 
pavergėjai ėjo, kad 
lės būdu užsmaugtų 
tautos valstybinę 
Pakartojęs J. E. vyskupo 
Bučio pasakytus Romoje žo
džius, kad lietuviai stoja 
prieš didžiausius egzaminus, 
išdėstė lietuvių išeivijos pa
reigas, kokias jie turi at-

" "įr tą dieną susilaiky- 
Amsterdam,savo pramogų.

____ . asario baliaus progm
Vasario 9 d. feis labai įdomi, turtin 

šv. Kazimiero par Ue_ bus Pranešt£
pastatė T. Rutilu vėliau, 
veiksmų komediją - 
giedroje.” Visiemsh^KI DARBAI 
juoko. Vaidino A;
linskaitė, Ant. Da>iškimo Parapijos Ro- 
O. Žilinskaitė, Gen>ns vdr-ja nutarė tai- 
kaitė, J. Sinčius, ^prašymo intencija ben- 
kis, Edv. Strikulis PrUmti KomuniJą Per 
gaišis ir art. J. o^azimiero, Lietuvos glo- 
kuris ir režisavo.. šventę. „Motinėlės 
kęs Utica kleb. ^jai, mininčiai 40 me 
bauskas pakvietė ;kaktb Paaukota ^.°°; 
-hm i Utica federacijos apskriti at 
3 1 j____  mis išrinktos Zuzan;

Vasario 9 d. vrfenį ^ar- Stankevi 
dalietės surengė ,,Vįir Karolina Zaukien( 
sokius. Atsilankė di; £ VAKARIEN£ 
mmo.

Sodalietės čia gyrę ., . ° "eiskimo par. metuleri metai. Daug pa;. _ . \ v. ,„;xu;n7xAene Įvyksta si sel serys pranciskietes,: . 4 J 4 n
ketų, kad daugiau ™sano 23 d. B 
čiu stotų j S0daliĮ14faunaml.Webo.nyole 

;. . v . „ ’engimo komisijos n: vėliai prašomi parag b J
yo dukreles stoti metu
rpc? v_____ rograma. Visi kvieci:

_ .. U . silankyti.Parapijos žmones _______
kiai rengiasi Pamir‘fRĄĮ)iJo TALKA 
tuvos nepriklausomyi _____
skelbimo 23 metų ^vos neprįklausomyb< 
Minėjimas busj 'Ąbim0 23 metų suka! 
d. Bažnyčioje 10.30 Minėjimą ruošiant, F 
iškilmingos pamaldos^ apSkričiai maL 
vyne. 3 vai. P°Pie alkininkavo Juozo Gii 
vių salėje prakalbosve(jama radijo progr; 
pijos choras išpildysJ'£eiis kartus buvo pr 
tinę programą. 7 k per radiją apie rei 
Elks klube bus įm0) 0 vieną ka 
vakarienė. Bilietai p:kviesta EL Bartkev 
Dalyvaus miesto &‘-pasakytį kvietimo ka 
Bus ir dainų prograi

suteiktą talką Fede
. ; Taitis p. Ginkui nuoši

Skaitytoju Lai dėkoj a.

BLYS KARIUOMENiGerbiamieji:
Aš labai apgail-.zag DumbiySj žinon 

kad taip smarkiai jų Dumblių sūnuSi v 
vau atnaujinti „Ai g pašauktas į k 
prenumeratą. •^ors,enę. Jis priklausė 1 
prenumerata užsibaiitry> National Guai 
eitą spalių mėn., i; Juozo pažįstami 
buvote malonūs _ir :.ai linki jam laimi 
riai man siuntinėjott sveikatos garbinge 
riką.” i Šamo kariuomenėjf

Su šiuo laišku į g,
Tamstoms $4 00. -yHarbor Madison N 
naujimmui „Amerika j
numerates, o kitus ____________
skiriu naujo intertjjįožjo LAIMĖJIMAI 
dui, kurį įsteigėte _____
kraustę į^ naująją vi^arį0 45 į. New Yor

Su nuoširdumu — lsįose įvaįrįų univer 
M. Zdanaviči studentų sportiniu 

Brooklyt^ėse puikiai pasirc 
_____ Idas Bložis, Georgeto1 

įrsiteto studentas. < 
Skaityk ir Platink ląmg svarų rutulį: 

„Ameriką,” įaį — 54 pėdas 11 E

kuriais 
apgau- 
mažos 
laisvę.

Te!.: 3 - 4747 UOŠIRDI PADĖKA

Dr‘ 'iškiame nuoširdžią ]
musų sunausEdvan

148 Grand Stre*5sto krikštatėviams r.
Waterbury, CW Sarapaitei ir

K“,. uTm'S1®“; ,Y™ems’ 
kus išradimus nuo au&ms knkstynose ir s 
žemo kraujo spaudimo, ’ilsiems jaukią ir ma 
Tonsils ir odos ilgu, s“ nuotaiką puotoje.

pasekmėm, jioširdžiai dėkojame š 
., _ .Jilkėms. p a r u o šusio:
“ ~~jius valgius: p. p. J
Tel. HArrison 6-iB’įnienei įr Radvinausk

■ padėjėjoms: M. Lavii 
B. J. ShawkoDytei, A. Vaiginytei, A. J 

(Ašakūnas) tfei ir F. Klimaitei. 'i 
s nuoširdus ačiū.

GRABORIUS " na ir Rapolas Vaičiulį! 
BALZAMUOTOJE _____________

JpKOS PAMINKLUI
Laisniuotas New W ______
ir New Jersey _ Gir5n(( pamin;

310 John S(r«<ltatyti komitetas Pran 
j raunąs auku numaton 

Harrison, N. J- ‘ - lo statybai- Nauj
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kun. J. likti, kad Lietuj 
lėkingu- tytų vergijos pats 
nkėjimų Po kalbų buvo 

aukos. Surinktą]
— Viso vakaro

7IETOS ŽINIOS !:
r

mas Lietuvos m
lojo iie. Koncertinėje dal^ VASARIO BALIUS 
™ja.|3Ufė\lSffijįierlkos" metinis pava-

:ia buvo sekmadieniių veidai ?• Barsll96l 10_.“1 
jų sielos. dukrek2 
kslus, at- * j
dvasioje. Amsterdam, 

ie sakra- —,

balius - koncertas sie
ks balandžio 20 d., 

*. Visi 
i ruoštis. Draugijos 

ai kviečiamos įsidė
tą dieną susilaiky- 

savo pramogų.
sario baliaus progra- 

labai įdomi, turtin
iu. J. Bal-|šv. Kazimiero j^ie tai bus pranešta 

vėliau.
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kalbą Lie- pastatė T. R 
(lybės pa- veiksmų komediį 
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vietinius įlinskaitė, Ant, iškimo parapijos 
is gyvai, Į 0. Žilinskaitė, G^|is dr-ja nutarė

kaitė, J. Sinčius,įrašymo intencija ben- 
kis, Edv. Stri rimti Komuniją per 
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kęs Utica kleb. jai, mininčiai 40 me- 

 

bauskas pakvietėKkti’ Paaukota $5.00. 
jus į Utica.

voja kokį

įgelio klau- 
išsprendė- 
laiku mū- 
iižimti. Tu- 
lorų. Ade- 
išmintingai 

o Pranas 
i diriguoja, 
per mišias

mūsų cho- 
CFRB ra- 

is buvo pa- 
ietuviai, ku- 
augėsi. 
mmunionist.

Conn.

iškilmės
.pylinkių lie 
Nepriklauso

Ro- 
tai-

eracijos apskritį at- 
s išrinktos Zuzana 

Vasario 9 i Mar. Stankevi- 
Karolina Zaukienė.dalietės surengė. 

šokius. Atsilankė 
nimo.

Sodalietės čia rl
Ė VAKARIENĖ

aukotojų tarpe yra: SLA — 
$50.00; dr. J. Valukas—$5; 
SLA 250 kp. — $5.00; iš 
Bayonnės atsiųsta $8.00; 
brooklynietė O. Jakštienė 
surinko $35.00.

KIRVELIŲ PADĖKA

Avižonienei,

PAMALDŲ VADOVĖLIS
(Kryžiaus Keliai; Graudūs Verksmai; Giesmės 

ir kitos maldos)

Kaina 10 centų

Maldų Knygeles — Maldaknyges
Paprastais ir puošniais viršeliais — prieinama kaina.

Kreipkitės:

„AMERIKOS” Administracijoje,
222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.

Ė e

pagal bolševikų demagogiją 
įspėjami „reakcininkai,” ku
rie irgi būsią baudžiami „vi
su įstatymų griežtumu.”

— Susovietintos Lietuvos 
švietimo komisariatas reika
lauja, kad už uždarytųjų 
organizacijų turtą atsakin
gi asmenys tuojau patys pa
reikštų, kur tas turtas su
dėtas. Tarp likviduotųjų or
ganizacijų pažymėtinos šios: 
Ateitininkų Federacija, LKJ 
„Pavasaris,” „Jaunosios Lie
tuvos” sąjunga, Lietuvių 
Katalikų mokslo akademija, 
Lietuvių katalikų studentų 
ateitininkų sąjunga, Socia
linių ir politinių mokslų in
stitutas, Lietuvos baigusių 
aukštąjį mokslą moterų są
junga, kompozitoriaus Miko 
Petrausko fondas ir t.t. Už 
turto nuslėpimą 
mas.

— „Valstiečių 
je” kažkoks A.
spausdino straipsnį 
laukų darbininkų atlygini
mus. Pasak jo, laukų dar
bininkai suskirstyti į ketu
rias kategorijas, pagal dar
bo sunkumą. Pirmosios ka
tegorijos darbininkai gauna 
į darbo dieną 3 rublius 60 
kapeikų, antrosios — 4 rub. 
30 kap., trečiosios — 5 rub. 
30 kap., ketvirtosios — 6 
rub. 80 kap. Valstybiniuose

ūkiuose (sovehozuose) lau
kų darbininkai maisto ne
gauna. A. Gudkov rašo, 
kad darbininkams nustaty
tas akordinis atlyginimas. 
Be to, autorius praneša, kad 
keisti tų ar kitų darbų ka
tegorijas neleidžiama. Pasak 
jo, „tokia tvarka su pasise
kimu taikoma visuose tary
bų sąjungos valstybiniuose 
ūkiuose.” Tokiu būdu sov- 
chozų darbininkams įvesta 
ta pati sovietiška baudžia
va, kaip ir sovietų Rusijo
je.

Širdingai dėkojame vi
siems už mums surengtas 
vaišes, 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pro
ga.

Rengėjoms: K. Dumblienei, 
B. Adomaitienei, A. Sidab
rienei. Pagelbininkėms: A. 
Tvaskienei ir A. Prakapie- 
nei. Dirbusioms prie stalų: 
A. Ramoškaitei, E. Ramoš
kaitei, I.
Bendik, Iz. Mitchell, C. Si
dabrai,
Adomaičiui, E. Mitchell. Pro
gramos vedėjui P. Šalinskui. 
Svočiai M. Raubienei (Kir- 
velienės sesutei). Svotui J. 
Prakopui. Dėkojame visiems 
dalyviams, giminėms ir Mot. 
S-gos 24 kp. už gražias do
vanas, linkėjimus 
mas.

Širdingiausias 
miems svečiams 
prisidėjusiems.

Mykolas ir

Dumbliui, M. |

ir telegra-

L. R. K. Susivienijimo 90 jaunimo kuopos vaidintojai Bostone, ši grupė vasa
rio 23 d. šv. Petro lietuvių par. salėje, 50 W. 5 St., So. Boston, Mass., suvaidins 
keturių veiksmų dramą „Signalas.” Paveiksle iš kairės į dešinę: sėdi — Ant. 
Kučas, Anelė Genevičiūtė, Ona Petrušyte ir Pranas Razvadauskas; stovi — Pet
ras Kupraitis, Jonas Virbickas, Stasys Griganavičius, Algimantas Ivaška, Pra
nas Averka ir Antanas Gaputis. Beveik visi šie vaidintojai yra „Amerikos” nuo
latiniai skaitytojai.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Vilniaus spaustu
vės gaunančios daug užsa
kymų iš Maskvos. Iš lenkų 
okupacijos p a s i 1 i k u s i os 
spaustuvės Vilniuje buvo 
techniškai gana primityviš
kai įrengtos (pav., ten ne
buvo nei vienos rotacinės 
mašinos), bet palyginus su 
Maskvos spaustuvėmis jos 
atrodo labai moderniškos, 
tad dabar jos aptarnaus ir 
Maskvą.

— „Draugas” L. gausas, 
paskirtas „Eltos” direkto
rium, rašo, kad sovietų Ru
sija „vienintelė stovi žmo
nijos kultūros ir civilizaci
jos sargyboje.” Jeigu taip 
tikrai atsitiktų, tai kultū
rai ir civilizacijai tikrai bū
tų atėjęs galas.

metinė 
Į sek- 

, vasario 23 d. Bi- 
unami klebonijoje ir 
gimo komisijos na-

leri metai. Daug škimo par. 
serys pranciškielįĮ11® 
ketų, kad daugį 
čių stotų į 
vėliai prašomi 
vo dukreles stoti 
tęs.

Parapijos 
kiai rengiasi

ienės metu bus įdo- 
ama. Visi kviečia- 

ankyti.

DIJO TALKAtuvos neprikla 
skelbimo 23 
Minėjimas bus;
d. Bažnyčioje 10;i 
iškilmingos pami

zos nepriklausomybės 
- -•...........Ūmo 23 metų sukak-
......... • - " įėjimą ruošiant, Fe- 

o s apskričiai malo- 
... va $ rininkavo Juozo Gin-

vių salėje ptil flama radij0 progra-
V ik- nl?.1"’080 °raS * lis kartus buvo pra- 

paskelbimo tinę programą, i ’ 
iškilmingai -Elks klube, bus
Minėjimas ’ vakarienė. Biliet 

.domis lietu- iDalyvaus mi®: 
rioje. Mišias!Bus ir dainų pr: 
įtaikytą pa- į 
kleb. kun. V. ------- -
Po pamaldų Skaitytoju
10 pamoksle J J ‘ 
mintimis ir I ,. . j

programai, IGerbiamie)!: 
apijos salėje. .............

parengimai kad taip smarki: 
šiami parapi- vau atnaujinti .
11 savo popu- prenumeratą. N: 
klebonas, kun. prenumerata uičr 
yra kaip ir eitą spalių u®, 
ietos lietuviš- buvote malonūs:

|riai man siuntini 
riką.”

Su šiuo laisk

dama radijo progra-

er radiją apie ren- 
inėjimo, o vieną kar- 
iesta EI. Bartkevi- 
.sakyti kvietimo kal-

teiktą talką Feder. 
3 p. Ginkui nuošir- 
koja.

į I Gerbiamieji:
Aš labai apg ?

YS KARIUOMENĖJ

Dumblys, žinomų 
Dumblių sūnus, va
ri. pašauktas į ka- 

Jis priklausė 106 
National Guard, 

lozo pažįstami ir 
linki jam laimės, 

veikatos garbingoje 
amo kariuomenėje, 
nblys išvyko į Sac- 

’ rbor, Madison, N. Y. 
naujinimui | j

ruošė Lietu- 
imitetas, į ku- 
.etos organiza-l Tamstoms SIN.
ir kun. Kar-

grama pradėta I numerates, o 
ninėjimo susi- skiriu naujo feįo LAIMĖJIMAI 
ėjo O. Čaplins- Įdui, kurį jsteū 
vietos veikėja, kraustę į nauja 
imu padėkojo! 
auskui, kad jis 
žiai bendradar- 
ietos lietuviais, 
■ą, kad jis die- 
ir pamokslą pa-|Skaityk ir PbĖ 
į senosios tėvy- 
as.
paminėjime ta- r 

. V. Karkauskas. 
eržvelgęs esamą 
įtos būklę, pri- 
sančius ir badau- 
uvius pabėgėlius, 
dbeti verčia ne 
s, bet ir krikš- 
jausmas. Širdin- 

dar pasakė pa
rnešimo komiteto 
Juozas Žilevičius, 
iarčiulionis, Jonas !
ir kiti.

ialbą pasakė laik- 
; Vladas Barčiaus- 
kalboje nušvietė 

zalstybės dabarti- 
ir kelius, kuriais 

ėjo, kad apgau- 
užsmaugtų mažos 
alstybinę laisvę, 
j J. E. vyskupo 
akytus Romoje šo
ri lietuviai stoja 
iausius egzaminus, 
■tuvių išeivijos pa- 
okias jie turi at

o 15 d. New Yorke 
Su nuoširdus. 3e įvairių universi- 

įįį Ridentų sportininkų 
Bnfse puikiai pasirodė 

Bložis, Georgetown 
:eto studentas. Jis 

16 svarų rutulį to- 
- 54 pėdas 11 5 8

Tel.: 8-WW-

Dr.M. J. CO 
(Aukite

148 Gr^
Watertaff

ŠIRDĮ padėka

PAĖMĖ

ačiū toli- 
ir visiems

Veronika 
Kirveliai.

KARIUOMENĖN

dienomis karinės 
atlikti į kariuome-

BUS AMŽINAS SKURDAS Pavergtoj Lietuvoj
gresia teis-

Šiomis 
prievolės 
nę iš Brooklyno ir Manhat- 
tano apylinkės paimti šie 
vyrai:

Br. Kaminskas, V. G. Avi- 
žis, V. Alukonis, G. Bulota, 
V. Gurskis, J. Žilinskas, V. 
Vaznis, A. Gudonis, J. La- 
kauskas, K. Malys, J. B. 
Petrauskas, St. Stroba, J. 
Juška, K. Petrauskas, Ad. 
Laukaitis, A. Lukašiūnas, J. 
Lapinskas, J. Liberis, 
Gurklys.

MIRŪ

Vienas „Amerikos” skai
tytojas atsiuntė savo gimi
naičio iš Lietuvos laišką. 
Rašo paprastas valstietis, 
žmogus nebuvęs jokiu val
dininku. Laiškas aiškiai pa
rodo, kaip teisingos žinios, 
kurias apie Lietuvą paduoda 
„Amerika” ir kiti nepriklau
somai Lietuvai ištikimi laik
raščiai. Red.

J.

Juozas Mureika, 67 metų 
amžiaus, gyv.. 17 Fillmore 
Place, mirė vasario 13 d. 
Palaidotas vasario 17 d. Švč. 
Trejybės kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios.

Laituvėse patarnavo gra
borius S. Aromiskis.

ĮVAIRIOS

Pernai J.A.V. bedarbių 
buvo priskaitoma per 5 mi
lijonai; nuo 14 iki 19 metų 
amžiaus 963,028; nuo 20 
25 m. 1,035,474; nuo 24 
44 — 1,800,567; nuo 45 
64 — 1,157,428 ir virš 
metų — 153,773.

iki 
iki 
iki 
65

pa-J.A.V. atstovų rūmai 
skyrė W.P.A. darbininkams, 
kurie dirba prie valdžios 
darbu, iki š.m. liepos 1 d. 
$375,000.000.

ime nuoširdžią pa
sų sūnaus Edvardo- 
krikštatėviams Te- 
rapaitei ir Pranui 

vartojam sm® i. Visiems, dalyva- 
?lath.eSkrikštynose ir sukus išradimą - .... .
žemo kraujo & 1S jaukią ir malo-

J.A.V. yra trys miestai, 
kurie turi vos po du gy
ventoju: Gravsonia, Ark.; 
Aphir. Colo. ir Eagle Har
bor, Md. Graysonia prieš 
10 metų turėjo 694 gyven
tojus.

Diathermy, U \ 
kus išradinij 
L______ _
Ir širdies lip, aiką puotoje. 
Tonsils ir oW' * 

pas£

New Yorko valstybės dar
bo skvriaus pranešimu val- 
stvbėie darbininkų algos per
nai padidėjo 14 nuošimčių.

Tel. HArris®

■ (A$

džiai dėkojame šei- 
ls, p a r u o šusioms 
;valgius: p. p. Mi- 

’ ei ir Radvinauskie- 
jjėjoms: M. Lavini- 
A. Vaiginytei, A. Jo- 
ir F. Klimaitei. Vi- 
oširdus ačiū.
• Rapolas Vaičiuliai.

balzai
S PAMINKLAM

į

Laisniuot'^
ir New 5

a 
s310

Hard^

- Girėno pamink- 
komitetas prane- 
auku numatomo 

statybai. Naujų

New Yorko miesto tary
bos nutarimu, miestas ne
reikalaus išimties policinin
kams ir ugniagesiams, pa
šauktiems atlikti karinę prie
volę.

Pennsvlvanijoje siūloma 
priimti istatvma. kuriuo nu
matoma 
kus iki 
ir 10.000

bausti sabotažnin- 
10 metu kalėjimo 
dol. bauda.

New Yorke pradėta griau
ti 2 Ave., nuo 60 gatvės i 
Bronx, viršutinis geležinke
lis.

Miela seserėle ir 
rėli, gavom tamstų 
už kurį labai ačiū. Tamstos 
laišką išsiuntėt spalių 19 d., 
o mes gavom gruodžio 9 d. 
Mes šią valandą esame svei
ki ir galime dirbti, bet dar
bas ne sau. „Užėjo rusų 
raudonoji armija, sutraukė 
vergijos ] 
laikraščiai, 
vės nėra, 
kitą turtą 
leidžia nė 
laisvai, 
dvaro kumetis. Kaip rašėt, 
kad rusų valdžia gera, tai 
nelaukit tokios valdžios 
jūs, nei jūsų vaikai.

Krautuvėse prekių 
neparveža. Cukraus 
gramas 2 lt. 80 c. 
pakilo, pabrango dešimterio
pai. Tiktai druska, degtu
kas ir žibalas atpigo. Litų 
apyvartoje, nežinoma, kiek 
ilgai bus. Dabar yra rusų 
pinigai — červoncas, rublis 
ir kapeika. 
Sako, tegul 
vėj perka. 
Nieko nėra.

Kol gauni kilogramą cuk
raus, reikia stovėti 
ną. Medžiagų nėr. 
vilnonės medžiagos 
ja nuo 150 iki 250 
ir jos negali gauti, 
krautuvių stovi kilometrinės 
eilės žmonių. Ką tik par
veža, tuojau nėra. Išstovi 
per visą dieną ir nieko ne
gauni. O žmonėms sako — 
pirkit! Gerai, kad dėdės pi
nigų nesiunčiat, mes jų vis- 
tiek negautum, rusai sunau
dotų.

Darbas neina sklandžiai, 
nes dirbi ne sau, o valdžiai. 
Viskas valdžios. Nuosavo 
neturim nė aguonos grūdo. 
Surašė grūdus, gyvulius ir 
kitką. Neduok, Dieve, to
kios valdžios jums. Išdali
jo žemę, paliko normą 30 
hektarų. Dvarų sklypus kir
to ilgus, siaurus. Sodyba 
palei vieškelį „grupinė so
dyba.” Sklypininkai turi po 
8 ha. žemės. Paskolos ža
da apie 4,000 litų. Paskolą 
turės išmokėti per 7 metus. 
Sklypininkas, gavęs 8 ha,

svoge- 
laišką,

pančius” — rašė 
bet jokios gero- 
Žemę, mišką ir 

. nusavino. Ne- 
kūro pasikirsti 

Žmogus esi, kaip

nei

nėr, 
kilo- 

Viskas

Litų nekeičia, 
žmonės krautu- 
Bet ką pirksi?

visą die- 
Metras 
kaštuo- 

litų, bet 
Prie

dar kokius 5 metus neturės 
ko valgyti, nei paskolą ati
duoti. Bus amžinas skur
das, sklypininkai neišsivers 
ir tada jie bus atiduoti į 
kolchozus. Didžiąsias krau
tuves atėmė nuo savininkų. 
Vokiečių dvarų nedalija.

Pašarų mažai. Žmonės iš
pjovė, išpardavė gyvulius. 
Vasara buvo karšta, ruduo 
lietingas. Bulves kasėm sta
ti, kitų supuvo. Sniegas iš
krito gruodžio 5 d.

Miesto gyventojams blo
gai. 10 kiaušinių — penki 
litai. Rugių centneris 40-70 
litų, bet ir tų neatveža. 
Amerika yra demokratiš
kiausia valstybė pasaulyje, 
bet ir ta demokratija dar
bo žmones spaudžia, — ra
šė „Valstiečiu Laikraštis.” 
Pirma buvau Lietuvos pilie
tis, dabar — valstietis.

Su Dievu,
(Skaitytojui prašant, pavar
dės ir adreso neskelbiame. 
—Red.)

— Kultūros paminklų ap
saugos įstaiga paskelbė į- 
spėjimą dėl kultūros pa
minklų apsaugos įstaiga pa
skelbė įspėjimą dėl kultū
ros paminklų naikinimo. Pa
sak įspėjimo, esą gauta ži
nių, kad kai kuriose pro
vincijos vietose sauvališkai 
elgiamasi su kultūros pa
minklais, pav., lengvai, nai
kinamos, net deginamos, kny
gos, tinkamai neprižiūrimi 
kultūrinės, istorinės, muzie
jinės, meninės ir mokslinės 
reikšmės turį daiktai. To
liau sakoma, kad ypač nai
kinami daiktai ir knygos, 
kurie „savo turiniu negali 
būti palikti viešam naudoji
mui.” Iš to seka, 
jieji okupuotosios 
valdovai naikina 
kas nesuderinama 
vikų Talmudu.
šios srities sauvališki veiks
mai esą neleistini ir nusi
kaltėliai būsią griežtai bau
džiami. Toliau pranešime,

Laikrašty- 
Gudkov iš- 

apie

Brooklyno Lietuviai Graboriai

ĮoĮoĮoiol

o 
p 
§

kad nau- 
Lietuvos 
visa tai, 
su bolše-

Girdi, visi

ĮOIOIOIOIOĮOŽ

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- 

didelis.norais Pasirinkimas

BEDROOM SETS — PARLOR 
COUCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

SETS — STUDIO 
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENfi IR ŠONAI

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

LOIOIOĮO;

Tel. EVergreen 7-1645

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Bali as
(Bieliauskas)

Grabo rins—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Lie. No. L-886

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

lOĮOĮOŽ

ĮololoĮoIO!

Manhattan Liquor Store

1123

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409 Tel. Virginia 7 - 4499
s

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Šalinskas)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Dr. John Wahi k
161 No. 61h Street

įdo-

tin

ADVOKATAS

Tel.

da botojams už gražius linkę- ačiū.^ Taipgi atsk?Uj vyriausia išmintimi,

la

JAVKIOS KRIKŠTYNOS

vardo-Ernesto vardais. Krik- t° diplomus įgyti.

ko-

ĮŽYMŪS SVEČIAI
SUSIŽIEDAVO PADĖKA

i?

SKARELIŲ SUKAKTIS

Veronikai,
(

A. ZINIŪTĖ PAGERBTA

Bilietai poBrooklyn.

Ent< 
Offi(

i
1
i

Zatuls- 
Haven,

Vasario 9 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje kun. N. Pa
kalnis pakrikštijo Onos ir 
Rapolo Vaičiuliu sūnelį Ed-

vu 
rei

t 
sai 
pai

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

svočia 
o 

Pro-

sū- 
mar- 

dukrelei Ednai,

keliolika dolerių. Lietuviai, 
ypač, parapijiečiai, turėtų 
atsilankyti.

prospect food žemelė, noras būti ar- .icy Island Ave.,

r

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį 9 vai. Mišių me
tu. Draugija turės ir 
mų vakarą.

dr- 
Ko- 
per 

Per mišparus
tos draugijos

219 So. 4th Street, 3
(Williamsburgh Bridge Plaza)

sąrasas:
$5.00
Barzilauskai.

si svočiai K. bmetomenei
puikų tortą, piršliui Pet-

Grisaičiui už gėrimus,
M.
ir

------------- L šventasis.
Tel. EVergreen j.j pavojai. 

valandoj. įynio dienos.

6—8 vakMjai ir darbai.
šventadieniais

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE IŠKILMINGAI PAMINĖTA

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai iškilmingai pami
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 23 metų 
sukaktį. Minėjimą suruošė
L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskritis. Iškilmės įvy
ko Grand Paradise salėje. 
Jos sutraukė arti 900 as
menų.

Minėjimo programa pra
dėta 4 vai. 20 min., Apreiš
kimo par. benui gražiai su
grojus smagius maršus ir 
kitokius kūrinius. Atidary
mo žodį pasakė Federacijos 
apskrities pirm. Juozas B. 
Laučka. Visi dalyviai jaus
mingai ir galingai sugiedo
jo Lietuvos himną: akom
ponavo muz. J. Jankus.

Minėjimo dalyvius jautriai 
ir ryžtingai pasveikino Vy
tautas Stašinskas, Lietuvos 
generalinio konsulato atašė.

Apreiškimo par. choras, 
muz. J. Jankaus vadovybė
je, Justui Jankui akompa
nuojant, meistriškai sudai
navo 4 dainas: Vasario 16 
— Žilevičiaus, Kur giria ža
liuoja — Gudavičiaus, Čigo
nų seranada — Paulausko ir 
Valiok, dalgeli — Strolios. 
Choro dainavimas palydėtas 
triukšmingu pritarimu.

Angelų Karalienės par. 
benas sugrojo įvairių kūri
nių, pavaišindamas publiką 
ir lietuviškomis meliodi jo
mis. Vienas beno dalyvis 
visus domino savo „trik- 
sais,” mikliai mėtydamas 
lazdelę.

Didelio entuziazmo sukėlė 
New Yorko estų tautinių 
šokėjų grupė, Alice Zimmer
man vadovaujama. Šokėjai 
pašoko tris estiškus šokius. 
Akompanavo Justas Jankus. 
Kiekvienas šokis palydėtas 
nuoširdžiausiais gausiais 
plojimais.

Leonardas Šimutis, „Drau
go” vyr. redaktorius, Fede
racijos centro sekretorius, 
pasakė turiningą kalbą, per
sunktą gilia tėvynės meile, 
jautriais lietuviškos širdies 
pergyvenimais. Jis priminė 
lietuvių amerikiečių veiklą 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų metu, kai lietuviai ne
buvo taip plačiai žinomi. 
Nusiminimui neturi būti 
vietos. Už Lietuvos nepri
klausomybę yra pasisakęs 
prezidentas Roosevelt, už 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybę yra An
gį ja ir visos demokratijos. 
Lietuvos išlaisvinimo valan
da tikrai ateis, tad būkime 
pasiruošę tinkamai ją sutik
ti!

Apreiškimo par. choras an
trą kartą visu kruopštumu 
atliko gražiąją, visų lietu
vių mėgiamą Č. Sasnausko 
dainą „Karvelėli mėlynasis.” 
Solo dalį puikiai atliko gra
žiabalsė Angela Maslauskai- 
tė.

T. Justinas Vaškys, O.F.
M. , ką tik atvykęs iš Eu
ropos, jautriai perdavė Lie
tuvos tremtinių sveikinimus, 
papasakojo trumpai, ką jam 
teko matyti ir pergyventi 
bolševikų užgrobtoje Lietu
voje. Kvietė gyvai atsimin
ti Lietuvą, jos pavergtus 
žmones ir nuoširdžiai dirb
ti Lietuvos išlaisvinimo dar
bą.

Malonius sveikinimo žo-

Edvardas Kundrotas
Apreiškimo par. mokyk
los mokinys, sėkmingai 
grojęs akordionu vasario 
16-tos iškilmėse.

S. Arlauskas,
O. Baniulienė, 
K. Samulis,
J. Meskus, 
V. Kazėnas, 
A. Latvaitis, 
A. Stikleskas, 
J. Mikolaitis, 
A. Bushmanienč, 
E. Abramaitis, 
V. Žemantauskas,
P. Menkevičius, 
V. Daubara,
O. Petrauskienė, 
N. N.
P. Kyrius,
U. Varneckienė, 
J. Simanaitis,

Amžinojo Rožančiaus 
jos narės eis prie šv. 
munijos šį sekmadienį 
9 vai mišias, 
bus pirma 
procesija.

Po mišparų įvyks susirin
kimas, visos narės kviečia
mos ir raginamos atsilan
kyti.

Draugijos laimėjimų-dova- 
nų vakaras įvyks sekmadie
nį, kovo 9 d., parapijos sa
lėje. Įžanga 35c. Pelnas al
toriui papuošti. Draugija vi
sus maloniai kviečia atsi
lankyti.

„DĖDĖ ANUPRAS”

Išpildė Kvotą
Vasario 16 d. Maspethas 

išpildė savo Lietuvai Gel
bėti Fondui skirtą kvotą — 
$180.00. Kun. J. Balkūnas 
prižadėjo surinkti Fondui 
500 dolerių. Ligi šiol para
ri j a davė: Šv. Vincento dr-ja 
$100; Great Neckas S35.75; 
L. G. F. skyrius $180; tad 
dabar surinkta — $315.75, 
belieka šiemet surinkti — 
$184.25. L. G. F. skyrius pa
darys vajų naujų narių ir 
aukų gauti, šventė bažny
čioje buvo pamanėta iškil
mingomis pamaldomis.

Žinutės
Vasario 16 susituokė 
Balčiūnaitė su Robert 
Vas. 22 d. susituoks 
Venckiūtė su Walter

džius pareiškė Baltijos A- 
merikos draugijos pirminin
kas Hardy Nurmsen, kurs 
buvo atsilankęs su grupe es
tų. H. Nurmsen kvietė lie
tuvius vieningai dirbti drau
ge su latviais ir estais Pa
baltijo respublikų nepri
klausomybei atsteigti. Savo 
kalbą baigė žodžiais: „Te
gyvuoja laisva, nepriklauso
ma Lietuva.”

Apreiškimo par. mokyklos 
mergaitės, gražiai seselių 
domininkonių išmokytos, pa
šoko egiptišką šokį ir tau
tišką lietuvių „Kepurinės” 
šokį. Jaunosios šokėjos šil
tai priimtos ir palydėtos.

Apreiškimo par. mokyk
los mokinys Edvardas Kun
drotas puikiai pasirodė akor- 
diono muzika. Publikai rei
kalaujant, jis turėjo dvigu
bai daugiau pagroti.

Minėjimas baigtas Fede
racijos apskr. pirmininko pa
dėkos žodžiu ir tautos him
nu; akomponavo Justas Jan
kus.

Lietuvai Gelbėti Fondui 
padaryta rinkliava, kuri 
vė $157.84.

Aukotojų
Po 

T. ir P.
Alt. Stankevičius, 
EI. ir K. Vilniškiai,

Po $2.00
J. Krasnis,
K. Krušinskai,
M. Kučinskienė, 
P. Ikamas, 
Nellie Johnson, 
P. Lukoševičius, 
S. Parietis, „ • 
Kun. C. E. Paulonis, 
J. M. šertvyčiai, 
Urš. Wenckus, 
H. Winskiene,
N. N.

Po $1.00 
Rūta Averkaite, 
J. Paulauskienė, 
C. Karptis, 
P. J. Montvila, 
J. Karpus,
J. Brasgulis,
K. Gaveda,
J. Klant,
O. Sidabrienė, 
V. Keskonis, 
A. Genis, 
A. Blažonienė,
K. Laurinaitis, 
Auguliai,
V. R. Valantiejienė, 
A. Dylis, 
J. Gedrimas, 
Venslauskai,
J. Kuodis,
M. Latinis,
K. Lesevičius, 
A. Ksčenaitis,
P. Varbtes 
F. Kurmis,
J. Kronis,
A. Digrius,
N. N.
B. Brigaitis
K. Damasha, 
M. Karaktinas,
M. Baranauskienė,
N. N.
P. Baltauskas, 
J. Bobinas,
M. Belskis, 
Al. Zeikus,
E. Kiznienė,
J. Stankevičius,
K. Kairaitis,
A. Rodaitis, 
Gelžinienė, 
Antanavičiai,
B. Gerulskis,
W. Baltrymas, 
EI. Bartkevičiūtė, 
P. Senkaus,
N. N.
K. Bagdonas, 
P. Yanušas, 
Pužauskienė,
A. Shapolaitė,
F. Sarnolis, 
M. Stelmokienė,
B. Adomaitienė,

A. Vitkeviqius,
O. Mičiulienė, 
K. Leiga,
A. Rimkūnas, 
J. Pavilonis, 
J. Jakaitis, 
J. Masolis,
P. Kasper,
V. Vaičiulevich, Jr.
J. Kazlauskas, 
G. Matusevičius, 
T. Kubiliene, 
Kazakevičius,
K. Pusnikas,
K. B. Razmantas,
J. P. Mačiulis, 
Radvinauskienė, 
A. Antanaitis,
O. Neverauskienė,
K. S. žudžius, 
N. Karazienė, 
S. Subatienė,« 
Sidlauskas,
J. B. Laučka.

Smulkiais surinkta $21.84. 
Aukos jau išsiųstos Lietu
vai Gelbėti Fondui, kurs 
šelpia Lietuvos tremtinius 
ir remia propagandinę 
vą už Lietuvą.

Vasario 15 d. „Amerikos” 
įstaigoje lankėsi Kunigų Vie
nybės pirm., K. Susivieni
jimo dvasios vadas kun. 
Pranas Juras, K. Susivie
nijimo pirm., Federacijos 
centro sekretorius Leonar
das Šimutis ir K. Susivie
nijimo vyriausias gydytojas - 
kvotėjas Dr. A. Rakauskas.

Malonūs svečiai apžiūrė
jo naujas patalpas ir pa
reiškė džiaugsmo, kad „A- 
merikos” įstaiga gražiai 
tvarkoma. Tą pačią dieną 
svečiai lankėsi pas kun. N. 
Pakalnį, Federacijos dva
sios vadą; Apreiškimo par. 
klebonijoje įvyko svarbus 
Federacijos centro valdybos 
josėdis.

Vakare Dr. Rakauskas ir 
L. Šimutis aplankė kun. J. 
Simonaitį, Kun. Vienybės 
Rytų Provincijos pirm, ir 
dalyvavo Elizabetho lietuvių 
iškilmėse, skirtose vasario 
16 šventei paminėti.

48-tas 48-tas
LINKSMAS BALIUS

Rengia

Šeštadienį
VASARIO - FEB. 22, 1941

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pradžia 6:30 vai. vakare

Kviečiami ir Laukiami Visi

Angely Karalienes 
Parapija

Angelų Karalienės Gyvo
jo Rožančiaus dr-ja šį sek
madienį, vasario 23 d., 6 
vai. vak., par. salėje, turės 
nepaprastai įdomų margu
mynų vakarą. Bus vaidini
mas, vaišės, šokiai. Svečiai 
vaidintojai iš Central Broo- 
klyno suvaidins linksmą ko
mediją „Dėdė Anupras.” La
bai įdomi programos dalis 
— vietinių moterų vaidini
mas. Seselės pranciškietės 
prirengė visą būrį moterų, 
kurios puikiai suvaidins įdo
mią komediją. Visos vaidin
tojos bus tautiškais drabu
žiais pasipuošusios.

Po vaidinimo bus sma
gūs šokiai, geram orkestrui 
grojant. Bilietas tik 40c. 
Rengėjos kviečia visus atsi
lankyti.

SIUNČIA SVEIKINIMUS

Jurgis Tumasonis, Jr., iš
vykęs į lėktuvų stovyklą mo
kytis mechaniško darbo, iš 
Maxwell Field, Ala., siun
čia sveikinimus visiems sa
vo draugams ir draugėms. 
Ypač L. Vyčių ir CYA na
riams. Prašo jo nepamiršti 
— parašyti nors laiškelį. Jo 
dabartinis antrašas toks: 
Pvt. George Tumasonis, Tent 
City 1, Co. 3, Maxwell Field, 
Ala.

Laiške sayp tėvams rašo, 
kad jam viskas ten patinka: 
valgis geras, oras — dienos 
šiltos, naktys — vėsios. Visa 
aplinkuma kuosmagiausia.

Šv. Jurgio Parapi ja
Nelaukta mirtis

Vasario 12 d. staiga nuo 
širdies smūgio mirė Alek
sandras Zuzevičius, 45 m. 
amžiaus. Kilęs iš Darsū
niškiu miestelio. Vilniaus 
srities. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną Prancišką, 
dukteris: Marijoną, Anelę ir 
Oną ir du žentu. Velionis 
buvo tylaus būdo, su vi
sais gražiai sugyveno.

A.a. Aleksandras buvo tik- 
stam- 
ūgio, 

. Vi- 
, nuo- 
, kaip 

Tas

Pereitą savaitę Grand Pa
radise salėje trečiadieni, bu
vo susirėmę mūsiškiai krep
šininkai su kitataučių smar
kia komanda ,.Alpine Ar
rows” ir mūsiškiai gerai 
juos supliekė — 76:59.

Trečiadienių vakarais 
Grand Paradise salėje būna 
laimėjimai. čia susirenka 
daug jaunuolių ir suaugu
sių išmėginti savo laimę; 

_I papūtus laimės vėjui, laimi

Ona 
Risi; 
Ona 
Levy.

— Vas. 23 d. Maspetho 
Rožančiaus dr-ja turės Kos
tiumų Balių parapijos sa
lėje.

— Vas. 22 d. Antanas ir 
Pranciška Ražickai švenčia 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį. 9 vai. rytą bus 
iškilmingos Mišios; 10 vai. 
parapijos salėje Rožančiaus 
draugija savo pirmininkei 
pagerbti ruošia pusryčius.

— Kovo 2 d. Lietuvos Vy- 
čioje buvo paminėta iškil- 
Kazimiero šventę: visi eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
10 vai. ir turės bendrus pus
ryčius parapijos salėje. Ten 
pat tą dieną įvyks Vyčių 
apskrities suvažiavimas.

— Kovo 9 d. kun. J. Ki
dykas, S.J. pradės vienos sa
vaitės rekolekcijas parapijo
je.

što tėvais buvo Teresė Sa- 
rapaitė ir Pranas Grisaitis.

Linksmi ir vaišingi Vai- 
čiuliai iškėlė krikštynų puo
tą, kuri buvo labai jauki. 
Dalyvavo per 100 svečių. Vi
si maloniai laiką praleido. 
Vaičiuliams, jų dukrelei Tek
lei ir įpėdiniui Edvardui iš
reikšta geriausių linkėjimų.

Lakūnas Paulius Šaltenis 
vasario 15 d. susižiedavo su 
Birute Klimaite, gyv. Great 
Necke. Ta proga suruošta 
jauki puota. Naujų suža
dėtiniu draugai linki jiems 
gražiausios laimės.

’Irai lietuviško tipo, s ■J I i 7
baus sudėjimo, aukšto 
svėrė arti 300 svarų, 
siems, kas jį pažinojo, 
stabu, kad toks vyras, 
ąžuolas, staiga mirė, 
parodo, kaip kiekvienam rei
kia būt pasirengus sutikti 
mirtį. Velionis buvo pavyz
dingas katalikas. Palaido
tas vasario 15 d. šv. Jono 
kapinėse. Už velionio vėlę 
atlaikytos 3 mišios. Laido
tuvėmis rūpinosi grab. Garš
va.

Bažnytinis Koncertas
Kovo 16 d. mūsų bažny

čioje įvyks bažnytinių kūri
nių koncertas, kurį išpildys 
Brooklyno vyskupijos cho
ras. ved. pral. L. Bracken. 
Programoje dalyvaus ir vie
tinis choras.

Choro pramoga
Balandžio 19 d. įvyks cho

ro pavasariniai šokiai Knapp 
Mansion salėje, 550 Bedford 
Ave., 
75c.

Tel. EVergreen ų0 4 d. minėsime SHVO 
valandos;| globėjo, šv. Kazimie- 
J-!2,? .nte. Tai vienintelis lie- 

Penktadieniais gusilaukęs pripažinimo 
=^oju. Kun. Pr. Juro žo- 
----- > šv. Kazimieras—Lie- 

pažiba, Bažnyčios šven- 
irainike gražiausias lie- 
tauto&iiedas.

dgų Vienybė ir Federa- 
vadovybė kviečia visus 
jus ypač šiemet kovo 4 

Brooklvjnieisti, prašant šv. Ka- 
’’ 'o tarpininkavimo pas 

už pavergtą Lietuvą, 
^^^llčiančius jos žmones. 

EVergreen 4 - 7142 . jų balso.

SALDAINIU PALOCIUS „.
GERIAUSIOS RŪŠIES lte

T . TT„ ... . T. ... „ . ~ . maIdai dabar turimeLengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate. .
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pjausią laiką. Gavėnia
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALT VISUS nuteikti nUOŠlT- 
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai, Q malda kaip

Juozas (rinkus Dr. Alexis Carrel, yra 
495 Grand Street, Brookl^us pastangos pasiekti

------------- .................................................................. santykiauti su nema- 
_........ " Būtybe, visų daiktų

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

jimus ir visiems dalyviams 
už pagarbą.

Aleksandras ir Alena Ska
ruliai, begyvendami Ameri
koje arti 40 metų, išsilaikė 
tvirtai ir garbingai katali
kiškoje ir lietuviškoje dva
sioje. Jie yra sąmoningi ka
talikai ir susipratę lietuviai: 
katalikybė ir lietuvybė yra 
jų idealas. Tos dvi brange
nybės palaikė juos glaudžio
je vienybėje, lydėjo ir tebe
lydi jų vedybinį gyvenimą 
pavyzdinguoju keliu. Būda
mi paprastais darbininkais, 
jie sugebėjo netik pavyz
dingai išauklėti tris sūnus 
ir vieną dukterį, bet ir į 
aukštesniuosius mokslus iš
leisti, kolegijos, universite-

O kaip 
būtų malonu ir garbinga, 
kad visi vedybinio gyveni
mo sukaktuvininkai galėtų 
pasidžiaugti ponų Skarulių 
parodytu pavyzdžiu.

Skarulių vedybinis gyve
nimas tešviečia kelią ir ki
tiems į gražesnį ir laimin
gesnį rytojų.

Senas Draugas M.

Vasario 5 d. sukako ly
giai 30 metų vedybinio gy
venimo Aleksandrai ir Ale
nai Skaruliams, dabar gy
venantiems nuosavam name 
88 Elderts Lane, Cypress 
Hills. Skarulių pagarbai gra
žaus ir turiningo jų vedybi
nio gyvenimo 30 metų su
kakties proga, vasario 15 
d. Apreiškimo parap. salėje, 
Brooklyne, buvo suruošta 
šauni staigmena — surpryzo 
bankietas, kuriame dalyva
vo virš šimto rinktinių žmo
nių, Skarulių giminių ir ar
timesnių draugų, kurių tar
pe buvo Masiulių ir 
kių šeimos iš New 
Conn.

Vestuvių sukakties 
buvo Marcelė Pūkienė, 
svotas p. Baltrūnas, 
gramą vedė J. P. Mačiulis 
Kalbėjo vietos klebonas kun. 
N. Pakalnis, A. Skarulio 
broliai: Kazys, Juozas ir 
Petras, sūnūs: Juozas, Jo
nas, Aleksandras ir duktė 
Agnieška. Masiuliai, Zatuls- 
kiai, B. Jankienė, Rupeikie
nė, grab. Shalinskas, V. Pū
kas. Klimienė. Ražickienė, 
Baltrūnas, M. Pūkienė ir pa- 
tvs garbės svečiai Alena ir 

• Aleksandras Skaruliai, ku
rie nuoširdžiai padėkojo kal-

rel 
les 
ny

i 
ap] 
toi 
Imi 
be 
kt 
pa 
lis 
bi

ja už dovanas: Aį g^u įr tvirtybe, 
taut, Mildred Balįjeno žmogaus tėvu ir 
bina Kraukles, Fi^gju 
lison, Mildred Pat^ įžymusis gydyto- 
žudžius, Nellie t mokslininkas, Nobelio 
Edward Rutken. ^os laureatas, karštai 
Rutken, Edward Ai^jaj kad šiandie, kaip 
Matty Vinikas, Jr^a anksčiau, malda rei- 
nis, Edward Stero ^ žmonių ir tautų gyve-

M. Bait giais laikais žmogaus 
yra pamiršta, o ji tu-

Širdingai dėkojame 
nums Antanui, Juozui, 
čiai Onai, 
anūkui Juozukui, žentui J. 
Grisaičiui už surengimą siur
prizo puotos vasario 8 d. 
mūsų 30 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. 
Puota įvyko dukters ir žen
to J. Grisaičių namuose, 26 
Penn St., Brooklyne.

Tariame padėkos žodį se- 
serei svočiai K. Smetonienei 
už 
rui 
gerbiamiems svečiams: 
Smetonai, S. Mikaliūnui 
jo dukrelei 
Pūkienei, P. Grisaičiams, 
Kuzmiskams, Juocepiams, T. 
Grisaičiams, Mulevičiams, F. 
Grisaičiams, Pupeliams, She- 
met, Pranui Grisaičiui, 01- 
gai Pusnikaitei, Ant. Grisai
čiui, Jonui Grisaičiui. Mr ir 
Mrs. Baksa ir Mrs. Morris 
už telegramas, Damoshams 
už gėles. O. Mikaliūnienei, 
I. Grisaitienei, O. Pusnikai
tei už pagelbėjimą prie sta
lų, sūnui Antanui už pa
linksminimą akordionu.

Esame dėkingi visiems už 
parodytą nuoširdumą.

• Vladas ir Ona Mikaliūnai.

Pi
P‘ 
P> 
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Mrs. J 
Joseph.

Tėveliui dėkojaLi Padaryta tvirta. Kai 
tingą stengimąsi visada atmins turįs 
aukštesnį mokslą į ^ara® išnyks, 
kinį laikrodėlį. Ų .
nuš, kuris sirgo į™*™™. šiandie vi- 
už telegramą. pavojai. Jis nai- 
laiką praleido 
laiką praleido. Aldt«ai ““
vo mokslą biznio B?!®?“ k™te- la
mingos kloties J“?'
se Katalikų ir protestan-

_____ ždrausti lietuviški pa
lai, lietuviškos giesmės, i Į 

Sekančiam kariška katekizacija.
šaukimui New tūkstančiai lietuvių 
ruošta 5,554 kandininkų vasario pradžio-

— ■ Klaipėdos krašto grį- v 
į irrMQisavo ^imtines PaverS' ? 
L i L Uj 1\ OILietuvoje. Jie atvyko 7.

giją, kurioje jie tikisi į
WHOLESALE &\0 dvasillio ramumo, u 

BEER, WINES & Li} pranešta, kad Lietu-E 
------ dar galima lietuviškai l' 

NOTICE is hereby given tsjn t
GB 12017 has been issued tos*0, II.
to sell beer, at retail utij —__ K
of the Alcoholic Beverage C»
Un, cSy'^Ki^ho^^ skaudžiai apsivilsi 
1 ’isinoRE1 sobel & sviriai. Juos traukia gim-
509 Coney

ri
Pi 
Iii 
ki 
ti 
S. 
Š2

SI 
to 

lg(

Vasario 1 d. vakare su
sirinko pas p. Zinius gra
žus būrelis jaunimo pagerb
ti Aldoną jos aukštesnės 
mokyklos užbaigimo proga. 
Tėveliai parūpino vakarienę 
ir gražų tortą. Visiems at
silankiusiems Aldona taria

________________ _savo brangių asmenų. 
_________________ Lietuvoje vis labiau ir 
Telephone__________ ii naikinamas lietuviš-l1
ev 7 - 1670 stipriau ir stip- 1
JOSEPH A7 ASU ruošiama dirva tikybi-U 
real estate iNsit persekiojimui. 1 
MoXLesV2 čekistai terorizuoja P
496 Grand st., Broowdesmus asmenis ziau- ■ 

j tardymais. Maldakny-] 87-34 90th St., WoodluG. / , .___________ ___^isimtos is knygynų ir h
-ikintos. Naujų spaus- ] 

HAvemeyer 8 4 Deleidžiama. Kiekvie- 
RALPH KE(k™g° “ka-<

_ i Artinasi didelio ban- h
FOTOGR.U dienos. _

65 - 23 GRAND Al ~ ,
Maspeth, N.ftS0 P^o korės- 

— -plento pranešimu, bolse-
----- —-----------——kalėjimuose mirties su-

Pirkit Anglinė kun. Jonas Bruži- 

LISAUSKO
KOMPANIJĄ valstybininkas, kata- 

(Kleen Kol Coal' visuomenės vadas, bu- 
306 Union P™nkas.

~ . i , Ai dar dvi aukos ant Tė-
T , r 'n’ į Js ir tautos gyvybės au- 
Tel. EVergreen 7-^ žinome) kad jų yra 
..... .................... .^ggUs daugiau. Šios aukos

I IFTUt palaužti lietuvio. Jos 
lUStiprins lietuvio ryztin- 

it ILo 1 UrUVįą kovoje už tautos gy- 
BAR & GKfl^g, už tiesą. Jos amži- 

; Gaminam valgius apgėdins tautos išdavikus, 
; niško ir lietuviško- nčius tautžūdžiams. 
< Čia taip pat galim3 —4.— 
! Amerikos išdirbinio u < pa_
I P°rtUv°ytnUu idre&18; “

T - 1 7 ilV laimet°ias« la“ai aP‘ Joseph lx\('&stauja savo tautospra- 

 

Savininkas s klaidų. Anglai anks- 
411 Grand Str^j nepaisė degančios Ki- 
Brookiyn, N- smaugiamos Etiopijos, 

’jamos Čekoslovakijos.
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