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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISOMENTNIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENI

oklyno Lietuviai y AI KAIP 
bus laiškas. 
)gina grįžti, 
ten džiaugiasi, 
ii žygiai, 
kvos kaina.

I laidoje spausdinamas 
Ringas laiškas iš pa- 
Q.Įi Lietuvos. Jį gavo 

Penkįfs iteikė „Amerikos” 
~x!oja M. Norkevičienė, 

^^^{aspethe. Laiškas aiš-
I pasako, kaip jau

ką galvoja paverg- 
tuviai. Laiške siun- 
: pagalbos maldavi- 
kreipimasis į Ameri- 
uvius. Laiškas atė- 
caimo, kurs šiandie 
je kenčia dar sun- 
i miestas.
itykit šį laišką, mie
štoj ai, savo pažįsta- 
kurie yra suklaidin- 
vai parsidavusių lie- 
Nejau jie bus visą 

Lengvi Užkandžiai, Kava^Arbata, Hot)ki Žlibi ir nejaut- 
^ejau nepajus taut()s

' ---- .J. ----
tas Bacevičius laiks 

& [o gauna laiškų iš 
o, gyvenančio Kau- 
los laiškus paškel- 
inistų spaudoje (gai- 
Bacevičius nepaskel- 
:ų, kuriuos jis siun- 
3 tėvui). Paskuti- 
liške Bacevičiaus tė-

A. Petriką
HJ GYDYTOJAS)

So. 4th Street

?g2-7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

th Street, 
(Williamsburgh Bridge Plaza!

"green 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOl]
GERIAUSIOS ROSE

J—PIETŪS—VAKARIENE ( _ . 
AS gamintas namie iš geriausios sn^ 
.vorų. Parengimams priimami užsakys

Juozas Cinkus
d Street,

>y given that License No; 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

le Alcoholic Beverage Con- 
latlands Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

ES McDADE,
re., Brooklyn, N. Y.

D
Telephone
EV 7-1W

JOSEPH!

>y given that License No. 
issued to the undersigned 
and lieiuor at retail under 

le Alcoholic Beverage Con- 
3 Avenue L, Borough of . 
of Kings, to be consumed I

ES McDADE, 
Brooklyn, N. Y.

iy given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

le Alcoholic Beverage Con- 
Glen wood Rd., Borough of 
of Kings, to be consumed

< & LAURO INC.
I., Brooklyn, N. Y.

>y given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

le Alcoholic Beverage Con- 
i Tilden Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

•
LES McDADE 
, Brooklyn, N. Y.

y given that -license No. I 
issued to the ^undersigned I ■ 
and liouaB-jab-^ir^f- "Tf** *, ’ 

e Alcoholic Beverage Con- 
J Avenue D, Borough of | 
of Kings, to be consumed

RESTAURANT, INC.
Brooklyn, N. Y.

»by given that License No. 
;n issued to the undersigned 
,e and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Con- 
ill Beverly Rd., Borough of 
y of Kings, to be consumed 

3K & JIM, INC.
L, Brooklyn, N. Y.

eby given that License No. 
?n issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law nt 
jnue. Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed on the

SEPH SPOLLEN 
., Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
■en issued to the undersigned 
ne and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Con-

18 Saratoga Ave., Borough of 
ty of Kings, to be consumed 
s 
:ary YOUNG
Ave., Brooklyn, N. Y.

yreby given that License No. 
een issued to the undersigned 
-ine and liquor at retail under 
f the Alcoholic Beverage Con- 
069 Fulton Street, Borough of 
nty of Kings, to be consumed 
es 
iOUGLAS JAMES 
It., Brooklyn, N. Y.

įereby given that" License No. 
been issued to the undersigned 
vine and liquor at retail under 
if the Alcoholic Beverage Con- 

156 Calyer St., Borough of 
mty of Kings, to be consumed 
ses.
5TOPHER IMMEN. JR.
;t., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
434 Coney Island Ave., Borough 

County of Kings, to be con- 
e premises.
ARRY C. BALDAUF

Cedar Tavern 
aland Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued -to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2188-90 Flatbush Ave., Borough 

, County of Kings, to be con- 
he premises. v.
JTHONY CARABELLA 
(Tony's Bar & Grill) 
bush Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

it 3138 Fulton St., Borough of 
Jounty of Kings, to be consumed 
JOrT' PALACE REST. INC., 
i St., Brooklyn, N. Y.

i hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
r. and wine at retail under Sec- 
f the Alcoholic Beverage Control 
21 Columbia Street, Borough if 
County of Kings, to be consumed 
raises.

FEDERICO TRILLI 
Fred's Bar & Grill • 

bia St., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
is been issued to the undersigned 
>r, and wine at retail under Ser
if the Alcoholic Beverage Control 
140 Frost Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
emisps.
GIUSEPPE PALUMBO
St., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section 107 
Icoholic Beverage Control Law at 
;suth PL, Borough of Brooklyn,

MIRE KUN. AL. SKRIPKA

Chicago. — Balandžio 27 
d. Šv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė kun. Aleksandras Skrip
ka, Šv. Kryžiaus par. kle
bonas, š. m. vasario 10 d. 
sulaukęs 50 metų kuniga
vimo sukakties.

Velionis buvo seniausias 
kunigas Chicagoje. Gimęs 
1867 m. lapkričio 30 d. Ku
nigu jį įšventino vysk. Ba
ranauskas 1891 m. Į Ame
riką atvyko 1902 m. Trum
pai buvo apsistojęs Brook- 
lyne. Chicagoje išgyveno 37 
met. Suorganizavo Šv. Kry
žiaus parapiją, pastatydino

vieną gražiausių lietuvių baž
nyčių, įsteigė mokyklą. Veik
liai dalyvavo visuomeninėse 
draugijose.

Velionis sirgo nuo 1939 
m. spalių mėnesio, kai pa
slydęs nulūžo koją ir nuo 
tada įsigalėjo cukrinė liga. 
Laidojamas gegužės 2 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse. Dalyvaus 
ir J. E. Chicagos arkivys
kupas Stritch. Gedulingas 
pamaldas atlaikys velionio 
pusbrolis kun. Kaz. Skrip
ka, Binghamton, N. Y. kle
bonas.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA — TEATRAS

1739 SO. HALS ilsu si 
PILSEN STA.

CHICAGO. TUT..

Kaina 5c.

Lietuvos Gyventojai Siunčia S. 0. S
I’REZ. SMETONOS KALBA PER RADIO
RUSIJOJE UŽDRAUSTAS

GINKLŲ PERVEŽIMAS

Mortos igf-—- - - --------- -------
496 Grandį >, kad šiuo metu pa- 
Resldence: 
87-34 90thS,i

labaiLietuvoje 
muzikų.

— Uų Lietuvoje trūksta, 
HAveK. dėlto senasis Bace-

eragina savo sūnaus 
įžti į Lietuvą. Jei 

FOTO| gera ten gyventi, 
cevičius nesiskubi- 

ebevargsta čia po 
pramogas.

RALPH

65-23GR1

neva bolševikas, 
DFCTiikadaise Brooklyne> 
KL51I.| savo gazietai ilgą

BAU iame pasisako ga-
Gaminam.l,j°.s^^UHS^  ̂

adęs žinių ir apie
Čia taipicfe lietuvių jaudini- 
Amerikoss vergta Lietuva. Tas

' filškoTh

rergta metuva. ras 
; port^ševiku laikąs lietu-

vyrąj;
Joseph

' o gale taip rašo:
j'čia... mažai suka

sk. is, kuomet iš spau- 
411fc ti, kad jūs ten A- 

būdami sieloj atės 
s net triukšmauja- 
■anokite, čia nėra 

notice u b* 1 kišimas, o tik pa- T>T noi9 L.a Lm c ' v X
es amerikiečiai vi- 
buvo jauslūs savo 
ir savo Tėvynei.

Ddžiais sakant: mes 
o nesmerkiame, 

notice b h* iaugiamės.” CD 10 kac 0

Broot

RL 7343 ha bs 
to sell beer, sic 
Section 107 
trol Law at J ! 
Brooklyn, teU 
on the premisa 

HELD’ 
589 Third Aw.

SB 12 has bee : 
to sell beer it ® 
the Alcoholk te 
1814 E. 92ui R 
County of Kb?' 
premises. . ,

FEULIiL 
I 

1814 E. 92nd 9.

o

.p nesidžiaugs pa- 
Lietuvos lietuviai, 
, kad laisvi lietu-

- "^Liherikiečiai sielojasi 
įsu e. žmonių vargais! 
notice u tehf svės” trumparegiai 

išskaityti, kas ta- 
e tikrai norėta pa- 
ame išreik-štas 
tas, kad Amerikoje 
etuvių tautos išda-

RL 7402 hute‘ 
tn sell beer, *81 
Section 107 d b 
trol Law it W - 
Brooklyn, Cc_" 
on the pnsto. 
CHARLES JOC

945 Liberty A«-.

isuth PL, Borough 01 BrooKijn, — 
■ Kqjigs, to be consumed on the

ELIAS SPYE
Bushwick Inn g58

suth PU Brooklyn, N. Y. »»

NOTICE i! te* 
RL 4970 has * 
to sell beer, to 
Section 107 of3 
trol Law it S' 
Brooklyn, Ctes 
on the presto, '

2888 Atlantic 1’

NOTICE b 
RL 5018 has 
to sell beer. to 
Section Wi 
trol Law it * 
Ave., BorosP , 
Kings, to

347 Nostra^ Is 

409 Gates

NOTICE ii & 

RL 7417 bi't 
to sellbeaT-,. 
Section Wi\ 
trol Uw it- 
Brooklyn. Cto 
on the

284 Scholes
I

■ NOTICE K
I RL 6099

i

3386 Attet% 

NOTICE jf £ 

RL 1498J% 

t0 k11 *’!?' i ■■ 
Section W' į1 
trol Law > 
Brooklyn. % 
on the P^ 

238 Wydt^jz

NOTICE * / 
RL ’i?wV 
to Sell’S’^. 
Section W 

trol U* Į^į!

-- $

— *----
Federacijos sekre- 

Šimutis, neseniai 
Washingtone, turė- 

svarbių pasitarimų, 
lutinai parodė, kad 
irbu ir skubu suda- 
uvai Gelbėti Tary- 
domąjį komitetą ir 
informacijų biurą, 
vykdomasis komite- 
įs sudarytas iš tri
nų, visai tautai ge
nų ir visiems lietu- 
uoširdžiai priimtinų, 
ijų biuras veiktų 
tone ir aprūpintų 

spaudą ir atitin- 
staigas teisingomis 
ilingomis žiniomis 
tuvą ir jos gyvybi
nius.
ekime, kad šios pa
taptų gyvenimo tik-

n su Rusijos - Ja- 
leutralumo sutarties 
nu, Londone Rusi- 1 • •.Ringi asmenys pa- 
ad naujoji sutartis

Kaunas. — Kovo mėnesio 
gale specialinė bolševikų ko
misija apžiūrėjo dar galuti
nai neužbaigtą statyti tau
tos paminklą — Prisikėlimo 
bažnyčią, kuriai pastatyti 
nemažai yra prisidėję auko
mis ir lietuviai amerikiečiai.

Kaune plačiai kalba, kad 
Prisikėlimo bažnyčia būsian
ti greitai paversta paprastu 
judomųjų paveikslų teatru.

Paskutiniu laiku paverg
toje Lietuvoje sudarinėjami 
smulkūs surašinėjimai visų 
lietuvių, kurie priklausė šau
lių sąjungai ir kitoms pa
našioms patriotinėms orga
nizacijoms. Surašinėjami ir 
asmenys, dalyvavę priešbol- 
ševikinėse kariuomenėse Ru
sijos revoliucijos metu.

ARKIVYSKUPO SUKAKTIS

'Yūrko "arki
vyskupas Francis Spellman 
gegužės 14 d. sulauks kuni
gavimo 25 metų sukakties. 
Gegužės 11 d. katedroje į- 
vyks iškilmingos pamaldos, 
kuriose dalyvaus po du at
stovu iš kiekvienos New 
Yorko parapijos, kurių yra 
374.

ATSIPRAŠOME

Šis „Amerikos” numeris, 
dėl pasitaikiusių techniškų 
kliūčių, nenorint suvėlinti 
laikraščio atspausdinimą, iš
leidžiamas keturių puslapių. 
Labai nesmagu, kad nuola
tiniai apysakos „Vytis ir ere
lis” skaitytojai turės vieną 
savaitę prabūti be įdomaus 
skaitymo. Ateityje, tikime, 
galėsim atitinkamai atsily
ginti.

Maskva. — Soivietų Sąjun
gos užsienio prakybos komi
saras savo įsakymu uždrau
dė bet kokių ginklų perve
žimą per Sovietų Sąjungą. 
Uždraudime pažymėta, ko
kie daiktai laikomi ginklais.

Manoma, kad, šis uždrau
dimas daugiausia palies Vo
kietiją, kuri gabendavosi gin
klus per Rusiją. Yra ir ki
tokia nuomonė: manoma, kad 
Rusija nori pataikauti Vo
kietijai, nes Turkija perkasi 
ginklus Švedijoje ir gabena
si per Rusiją. |

Šį sekmadienį, gegužės 4 
d., 7:45 vai. vak., New Yor
ko dienos šviesos taupymo 
laiku, WJZ radijo stotis, 
perduos Lietuvos prezidento 
Ant. Smetonos kalba, kurią 
jis sakys Chicagoje, lietu
vių suruoštame priimtuvių 
bankiete. Kalba perduoda
ma visoje Amerikoje. Kal
bos perdavimui per radiją 
paskirta 15 minučių.

„A m e r i k o s” skaitytoja 
Mar. Narkevičienė, gyv. 59-17 
69th PI., Maspeth, N. Y., 
šiomis dienomis gavo iš 
Lietuvos laišką, išsiųstą va
sario 26 d. šis laiškas la
bai reikšmingas, todėl jį iš
tisai spausdiname. „Nevier- 
ni Tamošiai,” kurie netikė
tų šio laiško tikrumu, pra
šomi kreiptis pas p. 
kevičienę — ji parodys 
ko originalą.

Nar- 
laiš-

laiš-

Jie

Frank B. Allen, protestan
tas, įteikė 30,000 dol. Wi
chita vyskupui, kaip dova
ną mergaičių našlaičių na
mui Eldoradoje pastatyti.

GRAIKAI DAR KARIAUJA
Atėnai. — ^Sis istorinis 

graikų miestas, gražioji Grai
kijos sostinė, pateko į vo
kiečių kariuomėnės rankas 
balandžio 27 d. 19:35 vai. ry
tą. Atėnai nenukentėjo, nes 
nebuvo bombarduoti. Sosti
nės istorinėje vietoje, Akro
polyje, vokiečiai iškėlė sa
vo vėliavą - svastiką, bet ne- 
nuimdami Graikijos vėlia
vos. Vokiečiai pareiškė ger- 
bią graikų narsumą, todėl 

■v* ---....
TV’’Maskva Pradeda Pabaltijo Valymą

Berlynas.—Čia viešai pra
nešta, kad Vokietijos vyriau
sybė jau ruošiasi steigti ko
lonijų 
žinioje 
žiūra, 
lonijų

ministeriją, kurios 
būtų kolonijų prie- 

Kol kas vokiečiai ko- 
dar neturi.

Maskva. — Čia paskelbtas 
„Sovietų Estijos” dienraš
čio straipsnis, kuriame pra
nešama apie naujai įvestą 
vidaus pasų sistemą pa
vergtose Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybėse. Šių 
pasų tikslas esąs apsivalyti 
nuo „parazitinių elementų,”

KASYKLŲ STREIKAS BAIGTAS
Washington. — Preziden-1 gaso stotyse, 

tui Rooseveltui tiesioginiai 
prašant, angliakasių ir ka
syklų vedėjų pasitarimai 
baigti susitarimu. 27 die
nas tęsęsis streikas užbaig
tas ir dar šią savaitę vi
sos kasyklos pradės darbą. 
Pietinių valstybių kasyklų 
savininkai sutiko pakelti 
darbininkams atlyginimą $1 
per dieną. Apie 400,000 dar
bininkų grįžta į darbą.

Kasyklų darbininkų strei
kas grėsė dideliu pavojumi 
visai šaliai, nes daugelyje 
dirbtuvių anglies atsarga 
jau artinosi galo. Anglies 
stoka smarkiai pajusta plie
no dirbtuvėse, elektros ir

Geležinkelių 
bendrovės irgi buvo labai 
susirūpinusios, nes ir jų an
glių atsarga nuolat mažėjo. 
Dabar vėl visur darbas virs 
visu smarkumu.

Vokiečiu Kariuome
ne Suomijoje

valstybę. Jų pareiš- 
ši sutartis neužker- 

kelio Rusijos ir Ang- 
draugiškiems santy-

nesanti nukreipta nei prieš 
vieną 
kimu, 
tanti 
lijos
kiams ugdyti.

Bet tie patys šaltiniai nu
rodo, kad geriems Anglijos 
ir Rusijos santykiams yra 
stambi kliūtis — Anglijos 
atsisakymas pripažinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
užgrobimą. Girdi, jei ši kliū
tis būtų prašalinta, Rusija 
taptų visiškai draugiška An
glijai . . .

Vargu ar Anglijos vyriau
sybė patikėtų tokiems rusų 
apgaulingiems viliojimams, 
bet lietuvių uždavinys atlik
ti savo pareigą. Reikia vi
sais prieinamais keliais ves
ti lietuvišką propagandą, kad 
Lietuvos nepriklauso. ->ybės 
vardas visur skambėtų.

Maskva. —Komunistų laik
raštis ,,Pravda” bal. 30 d. 
praneša, kad šiomis dieno
mis į Suomiją atvyko 12,- 
000 vokiečių karių, kurie 
esą gerai ginkluoti tankais, 
kanuolėmis ir t.t.

Vokiečių sluoksniai Mask
voje pripažįsta vokiečių ka
riuomenės buvimo Suomijo
je galimumą, bet jie aiški
na, kad tai paprastas reiš
kinys. Vokiečiai turi su
tartį su suomiais, kuri lei
džia jiems pervežti savo ka
riuomenę į Norvegiją.

Kiek anksčiau buvo pa
skleista žinių, kad suomių 
kariuomenė turėjo manevrus 
drauge su vokiečių kariuo
mene. Vokiečiai šias žinias 
užginčijo. Suomiai tuo me
tu tikrai turėjo savo kari
nius pratimus - manevrus.

KANADIEČIAI KARIAI
Ottawa. — Kanados apsau

gos ministeris pranešė, kad 
Kanada užsienin yra išsiun
tusi 70,000 karių, kurie yra 
Anglijos vadovybės žinybo
je. Pačioje Kanadoje šiuo 
metu yra 118,000 karių, pa
ruoštų 
nybai.

užjūrinei karo tar-

kurie yra tvirtai tau- 
susipratę, kurie pa- 
bolševikų įtakos plė- 
kurie prisirišę prie

kurie esą nereikalingi nau
dingiems darbams. Pasu ne
gavę asmenys būsią perkel
ti į kitas gyvenimo vietas.

Šis trumpas pranešimas 
labai reikšmingas. Naujų u- 
kazų priedanga bolševikai 
iškraustys iš Lietuvos, Lat
vijos ir. Estijos tokius as
menis, 
tiškai 
vojingi 
timui,
tėvų žemės.

Nuo balandžio 1 d. Lietu
voje visiems darbininkams 
įvesti darbo pasai, be ku
rių darbininkai negalės per
sikelti iš vienos dirbtuvės 
į kitą, be kurių nebus gali
ma gauti darbo. Tie darbo 
pasai nebus duodami „liau
dies priešams.” Jų išdavi
nėjimas yra naujai iš Mask
vos atsiųsto „tavorščiaus” 
komisaro A. Somovo žinioje.

Šie nauji pranešimai ro
do, kokion liūdnon ateitin 
stumiami Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonės. Tūkstan
čiai jų bus išsiųsti į Rusi
jos gelmes neaiškiam liki
mui, kurio jau susilaukė ke
li šimtai tūkstančių lenkų, 
išgabentų iš bolševikų užim
tos Lenkijos dalies.

VYRIAUSIAS TEISMAS UŽ 
DARBININKŲ TEISES

Washington. — Vyriausias 
teismas padarė svarbų spren
dimą darbininkų atžvilgiu. 
Jis nutarė, kad darbdaviai 
neturi teisės atleisti iš dar
bo darbininkų „ vien tik už 
tai, kad jie dirba ir veikia 
unijos gerovei. Už unijinę 
veiklą pašalinti darbininkai 
turi būti sugrąžinti į dar
bą ir gauti atlyginimą už 
visą nedirbtą laiką.

PRISIPAŽINO KALTU

New Yorko įstaigų namų 
tarnautojų unijos pirminin
kas James J. Bambrick pri
sipažino teisme prisisavinęs 
10,000 dolerių unijos mo
kesčių.

pasipriešinimas. Dau- 
graikų salų yra pate- 
italų ir vokiečių ran- 
Vokiečiai jau yra už-

palieką vėliavą. Naciai skel
bia, kad jų kariuomenė ne
kariavusi prieš graikus, tik 
prieš Graikijon įleistus an
glus.

Graikijos sostinę vokiečiai 
užėmė po 21 dienos mūšių, 
kurie buvo nuostolingi vi
soms kariaujančioms dalims. 
Graikijos karalius su vyriau
sybe persikėlė iš Atėnų į 
Kretos salą, iš kur veda
mas 
gelis 
kę į 
kas.
ėmę kelias 'salas prie patr 
Dardanelių sąsiaurio, kurs 
yra Juodųjų jūrų vartai.

Kaip ilgai graikai tęs pa
sipriešinimą prieš vokiečius 
iš savo likusių laisvų salų, 
nedrįstama spėlioti. Mano
ma, kad vokiečiai ir nesi
stengs visų graikų salų už
imti. Jiems dabar svarbu 
pradėti didįjį žygį į Suezo 
kanalą,- prie kurio prieiti 
jie turi du kelius — per E- 
giptą ir per Turkiją.

Egipte vokiečiai drauge 
su italais tvirtinasi užimto
se vietose, ir, matyti, ruo
šiasi greitam žygiui skersai 
Egipto šiaurinį pakraštį, ar
tyn Suezo kanalo, kurs An
glijai yra gyvybinis susisie
kimas su visa 
Suezo kanalas 
kiečių rankas, 
sisiekimas su
tais kraštais būtų nepapras
tai apsunkintas.

imperija, 
patektų į 
anglams

Indija ir

Jei 
vo- 
su- 
ki-

KARINIAI LAIVAI NESI
LAIKYS ZONŲ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt spaudos at
stovams pareiškė, kad neu
tralumo įstatymas liečia tik 
prekybinius Amerikos laivus, 
kuriems neleidžiama plau
kioti nustatytose karinėse 
zonose. Kariniai laivai, pre
zidento nurodymu, gali plau
kioti visur, kur tik ras rei
kalo, kur tik reikia ginti 
Amerikos saugumą.

Šis prezidento pareiškimas 
sustiprina ankstesnį prane
šimą, kad Amerikos kari
niai laivai eis sargybos pa
reigas tam tikrose vietose, 
per kurias bus pristatoma 
karinė medžiaga Anglijai. 
Atsakingi vyriausybės parei
gūnai yra pasakę, kad A- 
merika negali leisti pro 
pirštus masinius skandini
mus tų prekių, kurios Ame
rikoje pagaminamos ir ski
riamos Anglijai, o pasiekia 

tik Atlanto dugną. Jie nu
rodo, kad pažadai turi būti 
ištesėti ne žodžiais, bet dar
bais.

Iš atsiųsto kaimynui 
ko sužinojau, kad Tamsta 
ir, žinoma, visi kiti ameri
kiečiai lietuviai labai įdo
maujasi socialistinu komu
nistiniu Lietuvos gyvenimu. 
Mes gerai žinom ir supran
tam, kad viso pasaulio lie
tuviai sielojasi savo Tėvy
nės Lietuvos vargais ir bė
domis. Taip pat gerai ži
nom, kad jie dabar apie Lie
tuvos gyvenimą visiškai nie
ko nežino. Jeigu kas skai
to dabartinius Lietuvos laik
raščius arba klauso Lietu
vos radijo, tai sužino visiš
kai ne tą, kas tikrumoj yra. 
Dabartiniai mūsų laikraščiai 
ir radijas yra visiškoj Mask
vos vergijoj ir tik jai tetar
nauja. Jie yra tokie pat ver
gai, kaip ir mes visi lietuviai 
ir mūsų Tėvynė Lietuva. Ką 
jie rašo ir šneka, yra vienas 
melas ir jam netikėkit. Nei 
mažiausios teisybės jie nera
šo ir nesako, o tarnauja tik 
propagandai užsieniams. Pas 
mus Lietuvoj niekas jiems 
netiki, nes visi žino, kaip 
tikrai yra. Bet gyvenantie
ji užsieniuose lietuviai ir 
kiti, nežinodami tikros pa
dėties, gali greitai patikėti. 
Melu ir neteisybe paremta 
komunistų propaganda yra 
svarbiausias jų ginklas.

Visi dejuoja
• /

Kol Lietuva buvo laisva 
ir nepriklausoma, tol dau
gelis komunistams tikėjo ir 
jų laukė. Daugelis buvo to
kių, kurie didžiausiu pasi-1 
šventimu dirbo jų naudai, 
ypač iš darbininkų ir bied- 
nuomenės tarpo. Bet dabar, 
kai sulaukėm taip girto 
„rojaus,” tai visi, prade
dant biedniausiu ubagu iki 
turtingiausio turtuolio, visi 
dejuoja ir keikiasi. Niekas 
negalėjo tikėti, kad taip di
delė ir išgirta valstybė kaip 
Rusija būtų taip biedna ir 
nususi, o svarbiausia tokia 
melagė. Nelengvai ir neper- 
turtingiausiai mes gyvenom 
nepriklausomybės laikais, 
bet dabar mes neturim nei 
dešimtos dalies to, ką turė
jom, nors tepraėjo dar tik 
pusė metų. Jei mes ir toliau 
smuksim, tai dar po 1 me
tų mes jau būsim tikri u- 
bagai.

Viskas pabrango
Visos prekės pabrango 

apie 3, o kitos 6 kartus. 
Pavyzdžiui: vilnonės medžia
gos (audeklas) 1 metras, 
kuris anksčiau kainavo 12 
litų, dabar kainuoja 60 rub
lių, kuris kainavo 38 litai, 
kainuoja '225 rubliai; kur 
kainavo 50 litų, kainuoja 
700 rublių ir t.t. Odinių ba
tų labai sunku gauti, o jei 
gauni, tai kainuoja 200-250 
rublių, gi anksčiau kainavo 
25 litai. Guminių batų, ka
liošų ir kitokių išdirbinių 
visiškai nėra. Tarnautojų ir 
darbininkų uždarbiai pakilo 
apie 50-80%, žmonėms gy
venti pasidarė labai sunku. 
Komunistų valdžia šį pa
brangimą aiškina labai gra-

žiai. 
čiau 
bai neturtingi, mažai turė
jo pinigų ir nieko negalėjo 
pirkti, todėl prekių buvo už
tektinai, gi dabar žmonės 
pralobo, turi daug pinigų; 
viską išperka ir todėl trūk
sta prekių. Bet iš tikrųjų 
visiškai netaip yra. Visas 
prekes išpirko atėję iš Ru
sijos karininkai ir politiniai 
vadovai ir išsiuntė jas į 
Kusi ją savo nuplyšusioms, 
badaujančioms šeimoms. O 
jų raudonosios „galingosios” 
kariuomenės pas mus atė
jo labai daug. Mes negalim 
žinoti tikro skaičiaus, * bet 
kiek numatom, tai gali bū
ti apie 300,000 - 500,000.

Rusij kariuomenė
Bet kokia toji kariuome

nė, tai sunku ir aprašyti, 
jei aš ir labai gerai mokė
čiau rašyti ir ją labai gra
žiai ir teisingai aprašyčiau, 
tai nė vienas žmogus neti
kės, kad tokia kariuomenė 
šiais laikais galėtų būti. 
Skaitydami tokį raštą sa
kytų, kad tai yra melas ir 
propaganda. Bet iš tikrų
jų yra taip, kad „galingo
sios” armijos kareiviai yra 
beveik basi ir nuogi. Jų 
arkliai beveik visai nekaus
tomi ir jojant ar važiuojant 
slidinėja ir griūna. Arkliai 
yra tokie blogi, kad jų ka
reiviai, matydami mūsų ū- 
kininkų gražius arklius, la
bai stebisi, 6 rnes tiK“~ 
bimės ir juokiamės jų to
kiais arkliais. Jų automo
biliai ir kitos mašinos yra 
tokios, kokias matydavom 
prieš 20 metų, ir tos pa
čios yra visiškai neprižiūri
mos. Atrodo, kad rusai dau- 
gokai turi tankų ir lėktu
vų, bet greičiau ir jie ne- 
kuo geresni. Lietuvos ka
riuomenė buvo dešimt kar
tų geresnė, kultūringesnė, 
geriau aprūpinta ir apgink
luota už rusų. Jeigu rusai 
nebūtų panaudoję melo ir 
apgavimo, ir būtų norėję 
Lietuvą užkariauti ginklu, 
tai tas jiems būtų labai sun
kiai sekęsi; jie būtų gavę 
tą patį, kaip ir Suomijoj. 
Labai gaila, kad anksčiau 
mes labai mažai apie rusus 
težinojom, ir mažiau negu 
jie turėjom tankų ir lėktu
vų. Jei dabar rusų kariuo
menė išeitų iš mūsų Tėvy
nės ir atiduotų mums visus 
ginklus, kuriuos iš mūsų 
atėmė ir panorėtų vėl su
grįžti, tai jau tikrai jie pas 
mus nebeateitų.

Pasiryžę kovoti
Visa Lietuva, nuo mažiau

sio iki didžiausio, nuo bied- 
niausio iki turtingiausio, yra 
pasiryžusi stoti į kovą su 
rusų okupantais ir pavergė
jais ir tik laukia nors ko
kios pagalbos iš užsienio. 
Jų pačių kareiviai ir kari
ninkai yra nepaprastai pasi
piktinę savo valdžia ir, jei 
tik kas nors pradėtų revoliu
ciją, jie tuojau suktų prieš 
savo vadus. Visa komunis
tų tvarka ir kariuomenė lai
kosi tiktai ant durtuvų ir 
tankų pamatų. Kuomet tie 
pamatai supus, visa jų tvar
ka sugrius. Už mažiausią 
nusikaltimą žmones jie bau
džia nematytai didelėm baus
mėm. Labai daug Lietuvos 
inteligentų ir šiaip švieses- 
nų - mokytesnių žmoniii da
bar sėdi kalėjimuose ir nie
kas iš jų artimųjų bei gi
minių negali jų net pamaty- 

(Užbaiga 3 pslp.)

sako taip: anks- 
žmonių buvo la-
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

DIDYSIS TAUTOS MOKYTOJAS

(Filosofo Šalkauskio bran
giajam atminimui)

Šalkauskis pasuka į Europos 
vidurį

Europoje virė kruvinas karas. 
1915 m. Lietuva tapo vokiečių 
okupuota. Tūkstančiai lietuvių 
pabėgėlių pasipylė į_ Rusijos gi
lumą. Ten jie sukurė visą ei
lę naujų organizacijų. Lietuvių 
Komiteto dalis persikėlė iš Vil
niaus į Petrapilį ir iš ten tvar
kė nuo karo nukentėjusių šel
pimą ir rūpinosi Lietuvos lais
vės reikalais. 1916 m. Lietu
vių Komitetas nusprendė už- 
megsti ryšius su Vakarų Eu
ropoje veikiančiais organais ir 
pasiųsti Šveicarijon savo atsto
vą, kuriuomi išrinko juristą St. 
Šalkauskį. Šitas išrinkimas pa
tenkino jo seną svajonę pastu
dijuoti filosofiją kuriame Va
karų Europos katalikiškame u- 
niversitete. Pagarbą katalikiš
kajai kultūrai ir filosofijai ja
me jau anksčiau buvo sustip
rinę garsiojo filosofo VI. So
lovjovo raštai, kurie buvo su
kėlę nemažą katalikišką sąjūdį 
Rusijos filosofų tarpe.

St. Šalkauskis jau buvo filo
sofiškai pasireiškęs savo straips
niais „Draugijoje.” Jos redak
torius kun. Dambrauskas jau 
buvo susirūpinęs jaunam daug 
žadančiam_ Šalkauskiui išrūpin
ti „Motinėlės” stipendiją, bet 
karas sutrukdė tuos sumany
mus. Karo metu buvo labai 
sunku rasti pinigų, o gal dar 
sunkiau gauti užsienio pasus 
ir vizas. Nelauktai tapęs Lie- 
tuvįĮį>.Komite.t2, .atstovu Švei
carijon, Stasys Šalkauskis leng
viau gavo vizas ir reikalingų 
lėšų kukliam pragyvenimui. Ir 
jis pirmą sykį gyvenime iš Vi
durinės Azijos vyksta į patį 
Europos vidurį, į Šveicariją. 
Koks priešingumas! Bet kuris 
intelektualas gali pavydėti to
kios įdomios kelionės. Ir jis 
vyksta per visą Rusiją, Suomi
ją, Švediją, Norvegiją, pavo
jingomis jūromis į Angliją, į 
Prancūziją, į Šveicariją. Tai
gi apsuka visą Šiaurės Vakarų 
Europą^ veiklumo ir švarumo 
pavyzdį. Iš pasyviųjų, ramių
jų kraštų jis skuba į dinamiš
kus ir judrius, visokeriopos 
veiklos kraštus, kui’ filosofų 
protai kuria naujas mintis ir 
net naują pasaulį. Sustojęs 
Stockholme jis susitinka su a- 
merikiečiu dr. Jonu Šliupu, 
kurs pažinęs retą žmogų tuoj 
praneša Amerikos lietuvių laik
raščiams radęs Lietuvos uni
versitetui filosofijos profesorių. 
Dai' neišėjusį filosofijos fakul
teto, St. Šalkauskį jau įtrau
kia į profesorių sąrašą, nes ir 
be diplomo jo protas jau stip
riai švietė.

Kelionėje St. Šalkauskiui la
biausia patiko skandinavų ir 
britų tautų tvarka, rimtumas, 
gražus jų gyvenimas. Pro ka
ro pavojus ir kitus sunkumus 
jis prasiveržė į mažutę Švei
cariją, kuri yra visos Vakarų 
Europos miniatiūra, jos kultū
ros kondensuotas ekstraktas, 
mišinys rasių, kalbų, tikybų, 
politinių srovių ir . kultūrinių 
įtakų, sugyvenančių taikoje ir. 
demokratineje harmonijoj. Čia 
keturis milijonus labai kultū
ringų ir veiklių žmonių aukš
tuoju mokslu aprūpina net sep
tyni universitetai ir du aukš
tieji institutai.

Šalkauskis Fribourgo 
universitete

Atvykęs Šveicarijon Šalkaus
kis tik apie metus išbuvo Lie
tuvių Komiteto atstovu, kartu 
įsirašęs ir į Fribourgo un-tą 
filosofijos ir pedagogikos stu
dentu. Jam labai nepatiko smul
kios rietenos ir intrygos Švei
carijos lietuvių politinėse orga
nizacijose, o galimybių sutai
kinti kovojančias grupes jis 
nematė. Tad nusprendė visai 

‘pasitraukti iš visuomeninio gy
venimo ir atsiduoti tiktai stu
dijoms. Pasirinko Fribourgo 
valstybinį katalikų universite
tą, kurs turėjo seną, žymią 
biblioteką ir stiprų filosofijos 
skyrių. Daugiausia jam patik
davo filosofas domininkonas M. 
de Munnynck.

Jau nuo 1899 m. Fribourge 
veikė lietuvių studentų drau
gija „Rūta,” kuri didžiojo ka-* 
ro metu pasivadino „Lithua
nia.” * Joje yra buvę daugelis 
pačių stambiausių lietuvių dva
sinių žymesnybių. Karo audra 
užpūtė į' Fribourgą visą eilę 
ir pasauliečių studentų ir stu
denčių. 1919 m. Fribourgo 
lietuvių kolonija pasiekė savo 
rekordinio skaičiaus: 22 stu
dentų ir 3 moksleivių. Čia tuo
met mokėsi busimieji profeso
riai St. Šalkauskis, Mykolaitis, 
Bistras, Tamošaitis, Česaitis, 
Raulinaitis, Navickas, Pakštas, 
apie tuzinas busimųjų mokyto
jų ir p. Turauskas, dabar mi- 
nisteris Šveicarijoj. Studentiš
koje kolonijoj labiausia gerbia
mu nariu buvo St. Šalkauskis. 
„Lithuanijos” susirinkimams pa
sibaigus jis dažnai būdavo pa
prašomas truputį pakalbėti ko
kia nors nuoširdumo tema. Jis 
gi, truputį atsisakinėdamas ne
turįs ką įdomaus pasakyti, vis 
dėlto prašnekdavo. Ir atsime
nu, jis dažniausia kalbėdavo 
apie draugiškumą ir gerumą. 
Jo kalbos sukeldavo kilnių jaus
mų, jos visiems dvelkė gėriu, 
grožiu, jaukumu, nuoširdumu. 
Ir po dvidešimties metų aš 
jaučiu ilgesį tų kuklių dvasi
nių puotų šiame suardytame, 
piktame, pasiutimo apimtame 
menkųjų žmogysčių pasauly.

Bet nelengvas buvo Stasio 
Šalkauskio gyvenimas Šveicari
joj. Permestas iš karšto, sau
so ir giedro Turkestano į 
drėgme permirkusią Šveicari
ją (ten lietaus apie du kartu 
daugiau kaip Lietuvoje), Šal
kauskis gerokai nusilpnėjo. Švei
carų virtuvė irgi labai neati
tiko jo virškinimo aparatą. Į 
mokslo pabaigą (1918 m. gale 
ir 1919 m.) jis labai dažnai 
sirginėjo ir kankinosi migrena. 
Nuolat reikėjo gydytis, pabūti 
sanatorijose, ogi lėšų jis tam 
labai stigo. Žinoma, stipendiją 
davė Tautos Fondas iš Ameri
kos, o sykį pavyko išrūpinti 
ir vienkartinę pašalpą, bet bran
gioj Šveicarijoj sirginėjančiam 
labai sunku buvo verstis. Ir 
sirginėdamas jis vis dėlto _ pa
rašė Fribourge dvi prancūziš
kas knygas ir baigė mokslus 
filosofijos daktaro laipsniu 1920 
m. pradžioje.

Fribourgo miestas mažas 
(apie 25,000 gyv.), be kelių ki- 
nemų ir menkų kavinių jis ir 
neturi kokių šaunių atrakcijų. 
Betgi gražūs apylinkių vaizdai 
traukdavo studentus į laukus 
ir kalnus. Ir lietuviiį studentų 
grupė darydavo savo mažų iš
kilų ir pasivaikščiojimų, kurių 
metu arčiau susipažindavomej 
plačiau išsikalbėdavome. Tų 
laikų_ pasikalbėjimų temos — 
įvairūs Lietuvos kultūriniai ir 
politiniai reikalai, jos ateitis.

Iš Amerikos buvau atsive
žęs 1917 m. Brooklyne pradė
to Romuvos sąjūdžio pradus ir 
tikslus. Juos atskleidžiau St. 
Šalkauskiui, kurs jais karštai 
susidomėjo ir tuoj griebėsi pa
tiekti tam pilnutinės lietuvių 
kultūros sąjūdžiui giliau ir 
griežčiau suformuluotus princi
pus ir vasario 2 d. (1919 m.) 
Fribourge užsimezgė romuviečių 
kuopelė, kuri neužilgo persikė
lė Lietuvon, bet į platų vi
suomeninį darbą ji nesileido, 
pasilikdama daugiau salioninė- 
se ribose. Išleido ji du „Ro
muvos” numerius apie savo 
tikslus ir principus, bet po ke
lių metų šis sąjūdis įsiliejo į 
platesnę ateitininkų organizaci
ją. Romuviečių sąjūdžio pir
mininku ir siela buvo mūsų fi
losofas, vėliau (1927 m.) jų 
ideologiniais principais labai 
sutvirtinęs ateitininkų Federaci
ją.

St. Šalkauskis Lietuvoje
1920 m. baigęs Fribourgo 

universitetą 34 metų filosofi
jos daktaras grįžo Lietuvon. 
Tais pat metais organizavosi 
Kaune Aukštieji Kursai ir Dr. 
Šalkauskis tuojau pateko į lek
torius. 1922 m. įsteigtas Lie
tuvos universitetas ir Teologi
jos - Filosofijos Fakultetas išrin
ko Dr. Šalkauskį pedagogikos 
ir filosofijos docentu ir greit 
pakėlė ekstraordinariu profeso-

Birželio 15 d. sukaks me
tai, kai Tėvynė Lietuva ken
čia bolševikų vergijoje. Ge
riausi tautos vaikai kalėji
muose, ištrėmime. Visame 
krašte skurdas, vargas, aša
ros, nelaisvės pančiai. Lie
tuvos žmonės šiuo metu ne
gali pradėti ryškaus kovos 
žygio. Jų akys i r širdys at
kreiptos į užjūrį, kur gyve
na milijonas laisvų lietuvių.

Milijonas laisvų lietuvių, 
kurie turi visišką laisvę 
veikti tautos gerovei, kurie 
turi turto ir visokių gali
mumų laisvai dirbti, turi 
stipriai pajudėti. Net pats 
J. A. V. Prezidentas Roose
velt neseniai pareiškė, kad 
Amerikos lietuviai turėtų 
daugiau dirbti Lietuvos lais
vės valandai priartinti. Vi
siems juk suprantama, kad 
kepti karveliai niekam į bur
ną neatlekia. Keikia pa
tiems dirbti, tada ir kiti 
padės.

Mano nuomone, jau pri
brendo laikas šaukti Visuo
tinį Amerikos Lietuvių Sei

mą, kurs nustatytų aiškią 
Lietuvos gelbėjifho ir lie
tuvių tautos gyvybės išlai
kymo darbo kryptį. Į sei
mą kviesti visas lietuvių or
ganizacijas, išskyrus tarnau
jančias išdavikams. Seimas 
galėtų įvykti Chicagoje, New 
Yorke, Clevelande, Pittsbur- 
ghe, Philadelphijoje, Bosto
ne ar kur kitur. Vieta ne
svarbu. Svarbu, kad tas sei
mas įvyktų. Organizacijų 
vadai turėtų susirūpinti į- 
vairiais šaukimo formulu- 
mais. Visuomenė pilnai pa
rems.

Tautos gyvybė reikalauja 
didesnės veiklos. Ar leisi
me tautai mirti, kai ją mė
sinėja maskoliai, azijatai ir, 
kiti svieto perėjūnai? Tu
rime laisvas sąlygas darbui, 
tad ir panaudokime jas šven
tam tikslui.

Apsaugos Lietuvis.
Red. pastaba: Būtų gera 

šiuo klausimu susilaukti dau
giau straipsnių, laiškų, at
siliepimų.

PRADEKIME DARBAI
(Straipsnis diskusinis — Red.)

Katalikų srovė, aštuonius 
tūkstančius dolerių aukomis 
surinkusi ir porą politinių 
sumanymų (prof. Pakšto ir 
adv. Gabaliausko) visuome
nei pakišusi, neišvengiamai 
stapterėjo pažiūrėti, ką jos 
talkininkai Lietuvai Gelbėti 
Taryboje (tautininkai ir so
cialistai) per septynius mė
nesius padarė.

Tų talkininkų idėjinis ir 
finansinis indėlis dabartinė
je kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės, deja, skur
dus ir nežymus. Socialistai 
tik vieną „idėją” sugebėjo 
pagimdyti — nepripažinti A. 
Smetonos Lietuvos preziden
tu. Prof. Pakšto pasiūlymą 
sudaryti Tarybą buvusių 
Lietuvos seimų partiniu są
statu atmetė, nieko to vie-

rium, o po kelių metų — or
dinariniu profesorium. Dvide
šimtį vaisingų metų jis mokė 
tūkstančius mūsų jaunimo ir 
rašė straipsnius bei knygas. 
Stambesnių knygų jis parašė 
apie tuziną, ogi rimtų straips
nių įvairiais kultūriniais reika
lais jis patiekė mūsų spaudai 
didelę daugybę. Svetimų kraš
tų spaudai jis neturėjo laiko 
rašyti, betgi Columbijos Un-to 
(New Yorke) Educational Year
book išprašė iš jo vieną stam
bų straipsnį apie Lietuvos švie
timo sistemą ir problemas. 1939 
m. viena tarptautinė leidykla 
Olandijoj irgi gavo iš jo sva
rų straipsnį apie lietuvių tau
tos charakterį. Vienas pačių 
darbingiausių ir produktingiau- 
sių Lietuvos profesorių, pažiba 
mūsų mokslo, Šalkauskis daž
nai skųsdavosi, kad dėl men
kos sveikatos jis negalįs dau
giau veikalų kurti. Jo didžioji 
svajonė buvo parašyti didžiulį 
penkių tomų veikalą:

„Kultūros Filosofija.”
Šiam veikalui jis rinko me

džiagą, daug apie jį galvojo, 
sudarinėjo jam planus ir kai 
ką jau buvo parašęs. Kurioje 
vietoje šis jo didysis darbas 
sustojo per pastaruosius dvejus 
metus — man neteko patirti. 
Bet jaučiau, kad tai turėjo 
būti tikras sandėlis galingų min
čių, kurios būtų sudarę visą 
epochą Lietuvos mokslui ir 
būtų patiesę pamatus lietuviš
kosios filosofijos ištisai moky
klai. Ir autorius jautė savo 
padėties tragiškumą, negalėda
mas baigti _ sugalvoto monu- 
mentalinio kūrinio. Kultūros fi
losofija buvo tikrasai jo lau
kas. Ir čia jis buvo tikrasai 
žinys, savo proto spinduliais 
sujudinęs daugelį mus mažes
nių, menkesnių galvoto jų ir 
veikėjų jaunuose Lietuvos kul
tūros dirvonuose. Šalkauskis 
Lietuvai buvo savas Sokratas, 
Aristotelis ir Platonas, kurio 
šviesos spindulių jautėsi visa
me Lietuvos kultūriniame gy
venime.

Tuščiai aš bandyčiau savo 
menkomis jėgomis jo mokslinį 
darbą įvertinti. Tai padarys 
savu laiku jo draugai filoso
fai, jei kurie dar išliks gyvi 
dabartiniame pragare.

Kazys Pakštas.
(Bus daugiau)

ton savo nepasiūlydami. 
Adv. Gabaliausko sumany
mas sudaryti Tarybą lygio
mis, kiekvienai srovei įne- 
šant po tūkstantį dolerių 
nuo atstovo, socialistams, 
aišku, nepriimtinas, nes jie 
nemanė ir nemano fondo ko
vai dėl Lietuvos nepriklau
somybės kurti.

Ką tautininkai - sandarie- 
čiai prof. Pakšto ir adv. 
Gabaliausko pasiūlymais ta
rė, nežinau, nes jų organo 
netenka skaityti. Tur būt, 
nieko, nes katalikų ir kitų 
tautininkų laikraščiai nieko 
apie tai nepaminėjo. Girdėt, 
„Sandara” įkūrė savo fon
dą, bet didumu, tur būt, jis 
menkas. Prakalbų maršru
to žmonėms gyvu žodžiu 
Lietuvos likimą aiškinti ir 
aukų parinkti sandariečiai 
nedarė ir nemano daryti. 
Nėra kalbėtojų, nėra gyvų 
idėjų, nėra pinigų.

Kitos tautininkų grupės 
veikia kas sau. Po seimo 
Philadelphijoje (rugs. 1-2, 
1940 m.) įsikūrė Tautinin
kų Sąjunga ir du fondai, 
kurių vienas pradėjo ruošti 
Tubelienei prakalbų maršru
tą ir pasiuntė Lietuvos at- 
bėgėlių komitetui Berlynan 
$200. Prakalbų rengimą da
bar, regis, kitas fondas per
ėmė. Prof. Pakšto ir adv. 
Gabaliausko pasiūlymai tau
tininkų laikraščiuose buvo 
kritikuojami kaip „parti
niai,” tačiau savų, kitokių 
nepaduota. Mass, lietuviai 
tautininkai sušaukė bendrą 
konferenciją, išrinkusią 21 
asmens vykdomą komitetą 
ir įkūrusią fondą. Kokiomis 
priemonėmis šis komitetas 
veiks, dar nepaskelbta. Rei
kia atminti, kad daug or
ganizacijų aukas siunčia tie
siog Lietuvos konsulams. 
Kai kurie tautininkai iš mū
sų konsulų laukia ir poli
tinių direktyvų bei iniciaty
vos.

Tokiu būdu katalikai ga
li matyti, kad tautininkų ir 
socialistų talka, kol kas, 
menka, neorganizuota ir ne
turi stiprių, pagrindiniai nu
statytų principų. Ar taip 
ir toliau bus — ateitis pa
rodys. Iš socialistų gal nie
kad nieko rimto nebus su
laukta, nes tos srovės isto
rija praeityje jokios vilties 
nesukelia. Tautininkų rate
liuose auga stiprus pasipik
tinimas tariamais vadais, 
kurie gražiai prakalba ir 
parašo, bet nesugeba prak
tinio, realaus / darbo dirbti.

Katalikai tačiau tik klai
dingą išvadą pasidarytų, nu
moję ranka ir tik savo vie
nomis spėkomis pasikliovę. 
Čia privalu mintyje turėti, 
kad kiekviena^ rimtas, ne
partinis, ar n^perdaug par

tiniai nudažytas žygis bus 
visų rimtesnių tautininkų 
paremtas. Katalikams tenka 
prisiminti, kad jų vienų spė
kų neužtenka — jiems priva
lu burti ne tik savuosius, 
ne tik rimtesnius kitų sro
vių žmones, bet dar latvius 
ir estus, o užvis labiausia — 
amerikiečių ir anglų visuo
menę. Pavyzdžiui, Kunigų 
Vienybės dviem laidomis 
(po 10,000 egz. kiekviena) 
išleista brošiūra „Present 
Situation of the Catholic 
Church in Lithuania” ir žy
giai pas Amerikos vysku
pus duos geros ir gausios 
paramos lietuviams atbėgė- 
liams iš Lietuvos iš milio- 
ninių aukų, kurios suplaukė 
Amerikos bažnyčiose kovo 
30 d. Tų aukų skirstymas 
bus ne lietuvių rankose, bet, 
tikimės, rekomendacijos neis 
visai siauru taku.

Išvadoje tenka pritarti 
„Draugo” dienraščio patari
mui realų darbą pradėti Lie
tuvai Gelbėti Taryboje, pa
prašant talkininkų (tautinin
kų ir socialistų) lygiomis 
pafinansuoti bendrai nutar
tus žygius, kaip katalikai ir 
tautininkai bendrai lygio
mis finansavo Egzekutyvį 
Komitetą Washingtone ir 
Byoiro propagandos vajų 
1918-1919 metais. Stoję akis 
į akį su praktinio darbo 
būtenybe, tautininkų ir so
cialistų vadai turės prisi
minti patarlę: „pasigavęs 
mešką už uodegos, nesakyk, 
neturi galios!” Visuomeni
niai silpnus elementus atsi
jojus, liks tik stipresnieji 
ir tie, kurie savo dienų dar 
neatgyveno. O tik tokie ele
mentai naują Lietuvą pa
statys.

Vyt. Sirvydas.

IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲ
JŲ ALPIŲ PRIE LAISVES 

STATULOS

(Tęsinys) -----------
Vargas Prancūzijoj dide

lis. Įsivaizduokime ir tai, 
kad apie du milijonu jaunų 
vyrų belaisvių svetimie
siems dirba. Pramoningiau- 
sia šiaurinė dalis su pačia 
taip gražia ir didinga sosti
ne Paryžiumi — okupuota; 
kasdien iki karo pabaigai 
reikia mokėti milijonus kon
tribucijos ir užlaikyti dar 
okupantų kariuomenę. Pini
gai krito ir liko beverčiai. 
Už vieną dolerį net 130 fran
kų! Maisto stinga ir jo 
pardavimas taip suvaržytas, 
kad pietų Prancūzija pus
badžiai gyvena. Kava, mė
giamiausias prancūzo patie
kalas, nė su žiburiu nebe- 
surandama.

Ši laisvę mylinti šalis, 
graži ir turtinga šalis, jau 
ne kartą savo istorijoj gy
veno vargo dienų, bet tu
rėjo laikų, kurie ją iškėlė 
į pirmaeiles pasaulio val
stybes. Sunku rasti taip 
skambią, poezijos ir litera
tūros numylėtą kalbą, kaip 
prancūzų. Jei italai melio- 
dingai dainuoja, tai pran
cūzai žavinčiai prakalba. 
Kai XI-ame šimtmetyje nor- 
mandų kunigaikštis užka
riavo Angliją, prancūzų kal
ba ten keletą šimtmečių bu
vo anglų karalių ir didikų 
dvaro kalba. Net ir dabar 
anglų karaliaus karūnavimo- 
si ceremonijose yra pasilikę 
keletas prancūziškų posa
kių. XII-XIII š. Jeruzalė ir 
Syrijos kunigaikštijos buvo 
valdomos prancūzų Kryžiaus 
karų riterių. Tie amžiai 
garsūs Prancūzijoj mokslu 
ir bažnytiniu menu, Pary
žiaus universitetas su Šv. 
Albertu didžiuoju ir šv. To
mu Akviniečiu sutraukdavo 
visų šalių studentų.

Reimso, Paryžiaus, Amie- 
no, Chatres, Rouen — gar
siosios gotiko katedros skel
bia apie anų laikų religinį 
gyvenimą ir menininkus su
kūrusius nenykstamus reli
ginius kūrinius. XVII š. — 
antrasis Prancūzijos žydėji-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Spaudoje rašoma, kad 

artimiausiu laiku į okupuo
tąją Lietuvą atvyksią „ge
riausieji” Maskvos ir Lenin
grado profesoriai. Į Vil
niaus ir Kauno universite
tus jau yra atsiųsta visa 
eilė „geriausiųjų” profesorių, 
kurie dėsto „leninizmo-mark- 
sizmo mokslą.” Tarp jų yra 
tokios įžymenybės,” kaip 
,tovariščiai” Svistunov, Kū
roj edov, Laptuchov, Kose- 
lev ir kiti.

— „Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad ūkininkai ne- 
pristatinėja linų. „Kai ku
riuose rajonuose linų supir
kimas vyksta nenormaliai 
silpnai (pav., Marijampolė
je ligi sausio pabaigos bu
vo supirkta tik 2% nusta
tyto plano!). Tuo reikalu 
respublikinė kontora kreipė
si į savo supirkimo punktų 
vedėjus ir įpareigojo pasi
rūpinti, kad linus nesupir- 
kinėtų spekuliantai.”

— Kažkoks J. Kalkus „Ta
rybų Lietuvoje” aprašinėja, 
kaip dirba bolševikiškais pa
grindais suorganizuotosios 
amatininkų artelės. Arte
lių nariai neturi pakanka
mai darbo, nes nepristato- 
ma žaliavų. „Biurokratiz
mas, kurio apstu kai ku
riuose komisariatuose, skau
džiai atsiliepia pramonės ko
operacijai. Tekstilės žalia
vų negaunama ir paskirto 
verpalų fondo negalima re
alizuoti.” Artelių nariai iš
tisomis dienomis neturi dar
bo, nes žaliavų bazės ne
pardavinėja medžiagų, nes 
nežino kainų, „tai eilinis pa
vyzdys. Tokių atsitikimų net 
per daug apstu,” sako au
torius.

— Kauno apskrities vyk
domasis komitetas (buv. ap
skrities valdyba) skelbia, 
kad jai reikalinga mašinin
kė, mokanti lietuvių ir ma- skolių^afeĮ?^^^

— Mirė 
bolševikų 
apskrities 
rius. Jis
į bolševikų partijos centro 
komitetą.

— Skelbiama, kad ir Vil
niaus valdininkams esąs stei
giamas sekmadieninis 
„marksistinis-leninistinis u- 
niversitetas,” tarnaująs Sta
linui garbinti. Toks „univer-

Juozas Gruodis, 
partijos Utenos 

komiteto sekreto- 
buvęs kandidatas

laisvės 
atsidūrė 
Šv. Ele- 
Prancū-

mo laikotarpis ypač literatū
roje ir politinėj galybėje 
prie Liudviko XIV. XVIII 
š. prancūzų didžioji revoliu
cija paruošė Napoleonui ke
lią, kurs pusę Europos bu
vo paėmęs į savo protekci
ją, bet nusileidus 
žvaigždei jis pats 
į Anglų protekciją 
nos saloj. XIX šm.
zija sukuria savo koloniali- 
nę imperiją, ypač Afrikoj. 
Tačiau 1870 m. susitinka 
du konkurentu: Vokietija 
Bismarko vadovaujama jr 
Prancūzija — imperat. Na
poleono III. Viena ir kita 
turi po 35 milijonus gyven
tojų. Tačiau ties Sedanu 
(kaip ir d abar) prancūzai 
pralaimi, paskelbia respubli
ką. 1914 met. vėl abu kai
mynai susitinka. Karinės 
jėgos apylygios, gyventojų 
atžvilgiu Vokietija jau 10 
mil. priauginusi. Tačiau lai
mi Prancūzija, padedama 
anglų ir Amerikos. Buvo 
lemta 1939 m. vėl kaimy
nams susitikti. Gyventojų 
atžvilgiu Prancūzija pasili
ko vietoje su 42 milijonais, gi 
vokiečiai, prijungė Austriją 
ir patys priauginę — net 70 
mil. Tai jau didelė persva
ra priešo naudai’. Nežiūrint 
Anglijos pagelbos, viršijant 
vokiečių strategijai ir pasi
ruošimui, Prancūzija klupo 
ir 1919 laimėjimas atvirto 
kita kortos 
rašų: 1940 
mėjimas.

puse — su uz- 
m. karo pralai-

K. A. Deksnys.
(Bus daugiau)

sitetas,” veikia jau Kaun 
kurį varu verčiami įstj 
valdininkai, šiame agitac 
biure paskaitos skaito; Md. 
beveik išimtinai maske ™ 
kai, o „lektoriais” atgr 
maskolių^ agitatoriai. 1 
paskelbtas paskutinio 
madienio paskaitų pla

f ffllf R % TI

ii staiga, pa- 
mirė našlė 

'paliko suaugu- 
Tik vieną paskaitą sk S^nAU1S 
kažkoks Plioplys lietuvis Vs.v’ - 
o visas likusias keturias į bažnyčios, 
koliškai tokie „lektori i savaitę buvo 
Zelenov, Kursanov, Svi (angliškai), 
nov ir Laptuchov. įtas misijonie-

— „Tarybų Lietuva” aaigausiai lan- 
darė naują išradimą, jLjaunimo ma- 
,,naujakuriams” pasist
dinti namus. Kadangi 
vargšai, pasmerkti parsi 
ti į kolchozų baudžiavą 
gauna statybinės miško 
džiagos, tai oficiozas 
tokį receptą: rankioti 
laukų akmenis ir stat; 
tis trobas!

— Kažkoks pilietis 
čius aprašinėja, kaip 
vyksta susisiekimas ir 
lių tvarkomais gele: 
liais. Pasak jo, „šiuo 
važiuoti traukiniu nei 
vargas, nes i 
bet ir k____________
sikimšę keleivių.” O 
tais dar blogiau. „M 
sias sniegas, 
tymas trukdo susisi 
plentais. ' 
to susisiekimas lyg 
trūksta. Imkime, kad 
mąją vasario savaitę, 
miestinis susisiekimas _ 
buvo nutrauktas. O 
Trumpas atsakymas: 
dėl to, kad kelių v 
nesuremontavo sniegu 
ti mašinų.” Didesne 
keliams valyti mašini 
ti sugedusi „ir nie 
netaiso.”

— Fabrikuose kilu 
rams, 
rinti

misijonie-

padienį mū- 
i bendrai mi- 
.prie komuni- 
statančių pa- 
ija. Kun. dr. 
įė pamokslą, 
bendrovė savo 
įoiniinistams, 

ijHcertą. Gai- 
3 j duoda sa
li tautos iš-

I mėnesį Bal- 
į sąjuBgiečių

_____ nuliu nvu
, nes ne tik k 
koridoriai kimšta'“PaSir e.

jogramos lei-

naujausiom 
liką palinl 
parapijai, 
karą dalyvi

Gegužės 1 
choras reng 
artistai su1 
nepaisau.” 1 
skutinis vai 
Visi laukia

Newa:

Paimtas į
Vytautas B 

rininkas, pai: 
menę bal. 17 ( 
sistojęs Cam]

Jaunuolis y 
minaitis M. E 
gyv. Woodhav 
ri yra viena 
merikos” skai

Baza 
Bal. 27 d. 

tinis parapijos 
vargo ir darb 
bazaras būtų se 
statyti stalai i 
žiais daiktais, 
pe pastatytas „ 
kur gražios n 
tarnauja gardži 
Visą vakarą d 
zikos. Bazaras 
savaitę ir užsit 
dienį, gegužės • 
;inį vakarą, 10 

100 dol. pinigi 
laimėjimas. At 
vaitę bus pask 
aukotojų, darbir

Parapijos jau
buY° _isąkyta jm-gio dr- žiai dirba. Ren 

baž- tetas dar kartą 
TVaBar paaiškėjo, kaj Jurgio, gus parapijiečiu£ 
no „Metalo” fabriko !toį/sa. t?s dra ats 

nrnmni nlronn* •

■ ■ am į pran- 
Dalį žiemos Waį' 

i J. K.

to net trys 
□ričiaus, Ve-

a Visos trys 
a mišiomis. 
is šeimoms 
sir laikytis 
lapijos.

buvo stačiai skand 
elektros laidai buvo 
binti ant vinių, van 
atkritę, nepritvirtinti 
pos apgaubtos skudu 
popieriais ir dėl to 
rimtas pavojus gaisr 
ti. ' .
fabriko direktorius I 
dar Zadušauskas už. 
dimą patrauktas teis 
sakomybėn. Jam gre 
dėlė bausmė. i

— „Tarybų Lietuvi 
neša, kad Vilniuje n

rnsių para- 
'iendri pus- 
į dalyvavo 
Kazlauskas 

Tnišauskas.

Waterbury.

LdS pavojus gdlbl 
Ryšium su tuo „1 ’

l nce-pirm. 
i-maitis ir 
i Lučins- 
^Dgijai ge- 
jyravime.

__j Ą vaka- 
stybinės ir susovietii Para"

Liet. Vaizbos 
rų skyrius bal. 
ruošė priimtuvių 
Janinai 'Simutiene 
generalinio konsu 
žmonai). Simučis 
apsigyveno Waterl 
kylis įvyko Elton 
je. Programai vai 
nia M. J. Colney. 
apie 50 moterų, 
tienei įteikta gėli 
knygutė, pareikšt 
džių linkėjimų. Gi 
nia pasakė nuoširc 
tos kalbą.

Simučių šeimos

operatinės perduotus 
gaudinėja pirkėjus/ 
prekes ir spekuliuoj 
dėl ten esą surašy 58 vaidins 
protokolų. »Moti-

— Lietuvoje gerą b ge
ro maskoliškoji firn 38 rengiasi 
juzitil,” kuri supirkii 
sas atmatas: gėlėj 
bonkas, skurlius ir 
bar bolševikų partijo 
nas „Tiesa” neiškent 
stebėjus, kad ši n 
firma stačiai lupik ^dos ■ insurance reikaluose s 
Ji supirkinėjanti ka 
7 kapeikas už kilogi į, patyj.ęS brokeris — 
pardavinėjanti po 35 ,,

— Ligšiol Vilniuje ( P. MACHULIS
maskolių laikraščio , U Woodhaven,
Zizn pavadinimas pak,,. . . _ „„„„į „Krasnoje Znajj'W“ 7-1896 
maskolių laikraštį j 
bolševikų partijos '1 
komitetas. Tokiu bū< 
puotoje Lietuvoje le 
net du dienraščiai ix 
kalba, kurių vienas 1 
ševikų partijos, o j 
raudonosios valdžioj 
zas.

— Kauno apskritiem 
valsčiuje įsteigtas so 
dvaras, į kurį įeina! 
savintieji ūkiai: Gal 
Gailiušiai II, žemai 
(kuris atimtas iš geni 
gevičiaus, o jis pati 
dintas į kalėjimą)J 
niškiai ir Vareikonj 
sovietinis dvaras da 
ri 500 hektarų. Jo j 
mų paskirtas „drauj 
om Budbod.

Sjužės 11

i GERAI PIRKgreitai parduot
padės tuose reikaluose pih

Woodhaven,

«V KRAUTI

P Streets 

n EVergreen 7-8451 
HEROS RŪŠIES RAKANDŲ 

k?, mūsų parduodamus rakandus 
0a$ su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, T

išmokėjimams be nuošimčių

^NEGAUSITE PIGIAU 

Krautuvėse'Hienė ir SŪNŪS
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)askaitos jį

Iš TOLIAU IR« TOLI

.leSoriais-"Į Baltimore, Md 
\ agitatorių 
as paskutinį 
> paskaitų 
ną paskaitą

-Bal. 21 d. staiga, pa
ūši iš darbo, mirė našlė 
ruškienė. Paliko suaugu- 

Plioplys lieį šeimą. Duktė ir sūnus
tkusias keturi? ižiai palaidojo iš šv. Al- 

tokie „lėkt L —
Kursanovj “

Laptuchov, 
arybų Lietuj 
u ją išradi^ 
iriams” p 
tmus. Kada; 
pasmerkti _ praejįą sekmadienį 
:hozų baud® 
tatybinės mis) 
tai oficiozas

,so lietuvių bažnyčios.
- Praeitą savaitę buvo 
jijos jaunimui (angliškai). 
lė pasijonistas misijonie- 
g. Kitataučiai gausiai lan- 

o lietuvių jaunimo ma- 
buvo.

mū- 
bažnyčioje bendrai mi- 
klausė ir prie komuni- 
ėjo nauja kitataučių pa
inė drauaiia. Kun. dr.

kmenis ir gį J(jekg pasakg pamokslą.
ls# -Lietuvių bendrovė savo

” ", ‘išnuomojo komunistams,
skoks pilietis ie ruošia koncertą. Gai-
ašinėja, kaip
lusisiekimas j
rkomais geį jįams.
įsak jo, „ši® _ Rugpiūčio mėnesį Bal- 
traukiniu ig orėje įvyks sąjungiečių 

nes ne tik i naSi Moterys jau ren-

kad lietuviai duoda sa- 
salę lietuvių tautos iš-

- Rugpiūčio mėnesį Bal-

ridoriai kimi. jj. Biznieriai pasirodė la- 
keleivių.” 0 šykštūs programos lei- 
blogiau. ,Ųui;

£as, mažiau® _ Tretininkės nutarė dar- 
.rukdo susis tis išvažiavimui į pran-

Dalį žieme; onų vienuolyną Wash- 
ekimas lyg j ;One.
Imkime, kad:

sario savaitę, 
susisiekimas

rauktas. Oi
atsakymas:

kad kelių r( 
ntavo sniegui 
ų.” Didesnė 
valyti mašinų 
usi „ir nieks

šykštūs programos lei-

J. K.

ridgeport, Conn

rikuose kilus 
, Mdvo įsakyta

ai. 26 d. buvo net trys 
lives: Plentavičiaus, Ve- 
kos Žukauskaitės ir Ele- 
Žukauskaitės. Visos trys 
mingos, su mišiomis. 
retina naujoms šeimoms 
i gyvenimo ir laikytis 
lietuvių parapijos.

ai. 27 d. šv. Jurgio dr-
,v’ paaiškėjo, ka?
Metalo” fabriko

stačiai skandi nįgįaSj 0 p0 mįgių para- 
ros laidai buvo

ant vinių, vai 
tę, nepritvirtinti, 
apgaubtos skudur 
riaisx ir dėl to
.s pavojus gaisri parapijoje. . Valdybo- 
yšium su tuo pirm Tuska;
<o direktorius Ii aas> rašt
Sadušauskas už į nisiaUskas,
patrauktas teisi Į 

riybėn. Jam grės į, 
bausmė.
„Tarybų Lietuva'
kad Vilniuje ne

lės ir susovietint ii pelno liks.
tinęs perduotai ---------
nėja pirkėjus, lotinų dieną, gegužės 11 
s ir spekuliuoji
en esą surašyta urių aktų dramą
kolų.
Lietuvoje gerą bir
askoliškoji firma

os patrono šv. Jurgio, 
itę. Draugija turėjo sa-

s salėje buvo bendri pus- 
ai, kuriuose dalyvavo 
). kun. J. V. Kazlauskas 
muz. A. 'Stanišauskas. 
ugija yra sena ir labai

vice-pirm.
Klimaitis ir 
ižd. Lučins-

Linkėtina draugijai ge-
įsių sėkmių gyvavime.

įtvelykį mergaičių vaka- 
praėjo sėkmingai; para-

parapijos choras vaidins 
Moti- 

Širdis”. Vaidintojai ge- 
mokosi, choras rengiasi

atmatas: geleži 
s, skurlius ir tt 
□Iševikų partijos 
Tiesa” neiškentė 
us, kad" ši m* 

stačiai lupikai 
lirkinėjanti kaulį 
eikas už kilograi 
zinėjanti po 351 
Agšiol Vilniuje i 
lių laikraščio „N 
pavadinimas pati
■asnoje Znamiar 
lių laikraštį Į 
ikų partijos Viii 
itas. Tokiu būdoj 
e Lietuvoje leidi 
l dienraščiai mai 
kurių vienas Eį 
partijos, o ki'J 

osios valdžios I

naujausiomis dainomis pub
liką palinksminti. Pelnas 
parapijai. Visi turi šį va
karą dalyvauti.

Gegužės 25 d. priaugantis 
choras rengia teatrą; maži 
artistai suvaidins „Ir aš 
nepaisau.” Tai bus jau pa
skutinis vakaras šį sezoną. 
Visi laukia šių parengimų.

O.

Newark, N. J

Paimtas į kariuomenę
Vytautas Kairukštis, gais

rininkas, paimtas į kariuo
menę bal. 17 d. Laikinai ap
sistojęs Camp Dix, N. J.

Jaunuolis yra artimas gi
minaitis M. Baranauskienės, 
gyv. Woodhaven, N. Y., ku
ri yra viena pirmųjų „A- 
merikos” skaitytojų.

apkrauti gra-
Vienam kam- 

„Tea Garden,” 
merginos pa-

Bazaras
Bal. 27 d. pradėtas me

tinis parapijos bazaras. Daug 
vargo ir darbo įdėta, kad 
bazaras būtų sėkmingas. Pa
statyti stalai 
žiais daiktais, 
pe pastatytas 
kur gražios
tarnauja gardžiais gėrimais. 
Visą vakarą duodama mu
zikos. Bazaras tęsiasi visą 
savaitę ir užsibaigs sekma
dienį, gegužės 4 d. Pasku
tinį vakarą, 10:30 vai. bus 
100 dol. piniginių dovanų 
laimėjimas. Ateinančią sa
vaitę bus paskelbti vardai 
aukotojų, darbininkų.

Parapijos jaunimas gra
žiai dirba. Rengimo komi-

sus parapijiečius ir apylin
kės draugus atsilankyti.

Waterbury, Conn
j.

Liet. Vaizbos buto mote
rų skyrius bal. 24 d. su
ruošė priimtuvių pokylį p. 
Janinai Simutienei (Lietuvos 
generalinio konsulato atašė 
žmonai). Simučiai neseniai 
apsigyveno Waterburyje. Po
kylis įvyko Elton viešbuty
je. Programai vadovavo po
nia M. J. Colney. Dalyvavo 
apie 50 moterų. P. Simu
tienei įteikta gėlių, užrašų 
knygutė, pareikšta nuošir
džių linkėjimų. Garbės vieš
nia pasakė nuoširdžią padė
kos kalbą.

Simučių šeimos apsigyve-

NAMUS GERAI PIRKTI
ARBA GREITAI PARDUOTI

Ir visokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACHULIS
86-56 — 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7 -1896

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ
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nimas Waterburyje bus gra
žus kultūrinių pajėgų padi
dinimas. Anicetas Simutis 
sekmadieniais per L. V. ra
dijo programą, iš WATR 
stoties (1320 klc.) 1:30-2 
vai. popiet pranešinėja ži
nias apie Lietuvą. Rep.

VYČIŲ APSKRITIS PAMI
NĖJO SUKAKTĮ

Dalyvavo ir 
pirmininkas,

L. Vyčių New York - New 
Jersey apskritis balandžio 
26 d. Scott viešbutyje, Eli- 
zabethe, jaukiai paminėjo 25 
metų gyvavimo sukaktį. Da
lyvavo nariai iš visų aps
krities kuopų. Turėta sve
čių ir iš toliau. Atsilankė 
ir pats organizacijos kūrė
jas, M. A. Norkūnas iš Law
rence, Mass, 
organizacijos
inž. Ant. J. Mažeika su žmo
na, atvykę iš Pittsburgh©, 
kur jie dabar gyvena ir uo
liai ten dirba vyčiuose ir vi
soje lietuvių katalikų veik
loje.

Sukaktis paminėta iškil
minga vakariene, kurią pra
dėjo apskr. pirm. V. Kru
zas. Programos vedėju bu
vo Juozas Bulevičius, radi
jo pranešėjas. Kalbas pasa
kė M. A. Norkūnas, inž. 
Ant. Mažeika, Juozas B. 
Laučka, adv. Petrikas ir ap
skrities dvasios vadas kun. 
M. Kemežis. 17 vyčių pa
kelta į aukščiausią organi
zacijos IV laipsnį ir įteik
ti jiems šv. Kazimiero orde- 
nai.

IV laipsnio pasiekė šie vy
čiai: inž. A. J. Mažeika, Juo
zas Bulevičius, Juozas B. 
Laučka, Jonas Gvazdaitis 
(Newark, N. J.), J. Vaitkū- 
nas, Zuzana Dasker, adv. 
Kaz. Paulauskas, J. Dasker, 
Ona Augustienė, V. Bara- 
čiauskas, Ant. Daunoras, J. 
Kupraševičius, K. Nakro- 
šius, J. Stasilionis (visi iš 
Harrison-Kearny kuopos), A. 
Peleckis (Linden, N. J.). L. 
Ketvirtis ir K. Basanavičius, 
(Jersey City).

IV laipsnio ženklą A. Ma
žeikai įteikė garbės narys 
M. A. Norkūnas, o kitiems 
vyčiams — centro pirm. Ma
žeika.
laipsnį sutikti dideliais plo
jimais. Apie kiekvieno nuo
pelnus organizacijai trumpai 
apibudinta.

M. A. Norkūnas savo kal
ba padarė labai gražaus į- 
spūdžio jaunimui. Jaunie
siems buvo tiesiog nuosta
bu, kad 
veikėjas 
gijos ir 
patingai
ti tik lietuviškas šeimas, ku
rios yra tautos ateitimi. 
Kvietė vyčius rūpintis ne 
tik savo organu „Vytimi,” 
bet šioje apylinkėje skaity
ti ir remti vyčiams labai 
palankią, draugišką „Ame
riką.”

Vakarienėje buvo 180 as
menų. Dalyvavo visų aps
krities kuopų pirmininkai. 
Vakarienė baigta malda ir 
vyčių himnu. Po to sekė 
pasilinksminimas, malonūs 
pašnekesiai. Vyčiai, pasigė
rėję gražia praeities veik
la, pasiryžo nenuleisti ran
kų ir toliau dirbti Bažny
čios, Amerikos ir Lietuvių 
Tautos gerovei.

Nuotaika vyravo gražiau
sia. Vyčiai labai gėrėjosi, 
kad jų apskrities vakarienė 
susilaukė ir tolimų svečių 
— M. Norkūno ir Mažeikų, 
kuriems niekas nesunku ir 
jokios kliūtys nepastoja ke
lio, kai tik reikia ką nors 
veikti L. Vyčių organizaci
jai. Kai organizacijos prie
šakyje dirba tokie pasiau
koję asmenys, organizacija 
turi gyvuoti. Geriausio vy
čiams pasisekimo!

Vytis.

Visi pakeltieji į IV

72 metus einantis 
turi tiek daug ener- 
sumanumo. Jis y- 
ragino vyčius kur-

KONCERTAS - BALIUS - ŠOKIAI
Rengia

Šv. Kazimiero par. Didysis ir Mažasis Chorai

Sekmadieni, Gegužės-May 4 d. 1941
Washington Hall
Pradžia 6:30 vai. vak.

Paterson, N. J
Bilietas — 50c.

Šokiams gros geras orkestras

tuviai pabėgėliai, grįžtą su 
„American Legion,” Pabalti- 
tijo Tautų Diena New Yor- 
ko Pasaulinėj Parodoj 

Paveikslai rodomi
šiose vietose:

šeštadienį, gegužės 
7:30 vai. vak., lietuvių par. 
salėj, 15 E. 23 St., Bayonne, 
N. J.

Sekmadienį, gegužės 4 d.

ir kt. 
tiktai

3 d.

7:30 vai. vak., šv. Jurgio 
par. salėj, 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y.

Penktadienį, gegužės 9 d. 
8 vai. vak., Šv. Vardo sa
lėje, 6 Davis Ave., Kearny, 
N. J.

šeštadienį, gegužės 10 d. 
7:30 vai. vak., Šv. Petro ir 
Povilo par. salėj, 216 Rip
ley Pl., Elizabeth, N. J.

REIKALŲ DAUG—AUKŲ MAŽAI
Dar nė pusė Lietuvai Gel

bėti Fondo vajaus rajonų 
neišpildė savo kvotos. Ir dėl 
to, tebūnie žinoma visiems 
rajonų ir paskirų kolonijų 
veikėjams, kad vajus tol 
bus vedamas, kol visi savo 
kvotas išpildysime, kol kiek
vienas lietuvis, kuris, išsiga
li, savo svarbią tautinę pa
reigą atliks — bent vieną 
dolerį į metus Lietuvai Gel
bėti Fondui paaukos. Nega
lima, pagaliau, daryti išim
tį, net ir neteisybę: vieni 
savo dalį atlieka . su kaupu, 
kiti nieko tautos reikalams 
nepaaukoja. Kad ta netei
sybė išsilygintų, varysime 
vajų tol, kol bent daugu
ma savo pareigų; ~atnksimę.

Arčiau stovintieji prie mū
sų veikimo centrų mato, kiek 
daug šiandien yra svarbių 
tautos reikalų ir darbų, lau
kiančių mūsų finansinės pa
ramos. Ir pabėgėlių šelpi
mas, ir Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo akcijos rė
mimas reikalauja daug dau
giau lėšų, negu esame su
rinkę, daugiau net negu už
simojome surinkti.

metų mirties sukaktuves. 
Visose mūsų kolonijose tu
ri būti surengta tų sukak
tuvių minėjimas, iškeliant 
Gedimino didžiuosius Lietu
vai darbus. Ta progą rei
kia parinkti aukų, kad grei
čiau atstatytume dabar ru
sų bolševikų okupuotą Gedi
mino valstybę.

Mūsų laikraščiuose jau 
nekartą buvo primintas rei
kalas šiemet minėti Lietu
vos Steigiamojo Seimo su
sirinkimo dieną, būtent, ge
gužės mėn. 15-tą. Federa
cijos skyriai turėtų pasirū
pinti surengti tą dieną pra
kalbas, tinkamai įvertinant 
tos istoriškosios mūsų tau
tos gyvenime dienos 
mę.

Nederėtų užmiršti 
kad gegužės 15 d.
50 metų nuo paskelbimo po
piežiaus Leono XIII encikli
kos „Rerum Novarum” ir 10 
metų nuo pasirodymo Pi
jaus XI enciklikos ,,Quad- 
ragesimo Anno.” Šios dvi 
enciklikos socialiniais klau
simais yra nepaprastai svar- 
bios. Jos duoda puikų at-

Šiomis dienomis gavau iš sakymą į visų laikų socia- 
kelių žymių mūsų tautos va- linius ir ekonominius nega-

liną numaliavojo dideliais 
ūsais ir tėvai nieko apie 
juos nežino.

Tik knygos pasakys
Tai štai, brangūs Tautie

čiai, trumpai aprašau mūsų 
dabartinį gyvenimą. Pilnai 
aprašyti aš jo negaliu. Tai 
padarys ateity mokyti žmo
nės ir parašys daug knygų, 
kurias skaitydami mūsų vai
kai ir vaikų vaikai verks 
graudžiomis ašaromis, taip, 
kaip mes dabar verkiam. 
Dirbkit, broliai, visa, ką tik 
galit ir padėkit mums iš 
vergijos* išsivaduoti. Mes 
niekam nenorim vergauti, 
bet norim laisvi būti, kaip 
kad buvome dvidešimt du 
metus. Mes gerai supran
tam, kad mūsų likimas pri
klauso nuo šio karo eigos 
ir mes tikim, .kad pasauly
je Teisybė dar tebėra gy
va, tik labai nuskriausta ir 
suvarginta, bet ateis diena, 
kada Teisybė užviešpataus 
pasaulyje ir mes vėl būsim 
laisvi ir nepriklausomi, kaip 
kad buvom. Vėl turėsim sa
vo kariuomenę, savo vėlia
vą, Vytį, savo pinigus, him
ną ir laisvę, kurios dabar 
netekom. Mes vėl galėsim 
dirbti kiekvienas savo dar
bą sau, savo šeimoms, sa
vo mylimai Tėvynei Lietu
vai ir visai žmonijai nevar
žomi, nepersekiojami. Nie
kas mūsų tada nekaltai į 
kalėjimus nesodins ir nežu
dys, kaip kad dabar daro.

Laimės — ar mirs!
Komunistai uždarė mūsų 

visas draugijas, organizaci
jas, laikraščius ir nešviečia, 
bet kalina mus pačius ir 
mūsų žmones, vaikučius. 
Jei iš niekur pagalbos ne
sulauksim, mes 
gai nevergausim,
visi kaip vienas ir 
traukysim žiaurios 
sios vergijos pančius, arba 
garbingai mirsim. Geriau

garbingai mirti, negu ne
gu negarbingai gyventi. Pa
vergtoji Lietuva visam pa
sauliui siunčia S. O. S.

Jeigu atsitiks laimė ir šį 
laišką arba kitą gausit, tai 
duokit skaityti visiems lie
tuviams ir amerikiečiams, 
pasiuskit jo nuorašus vi
siems Amerikos laikraš
čiams, kad visi sužinotų, 
kaip tikrai. Lietuvoj yra.

Pavergtas Lietuvis.
1941 m. sausio 20 d.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM 
253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

PAUL NEMEIKIS
85 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

reikš-

ir to,
sueina

vistiek il-
Sukilsim 
arba su- 
raudono-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at -1317—18th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN.
•1317—18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

CHARLESTON BAR & GRILL. INC. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on lhe premises.

STANLEY MASSULIS-JOHN BARON 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 291 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

IRVING FLAMM r
451 Meeker Ave., Brook>yr,,.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

auno apskrities B] 
je įsteigtas sovil 
, į kurį įeina šit] 
eji ūkiai: Galius:] 
iai II, žemaitki] 
atimtas iš gen. V 
us, o jis pats
į kalėjimą), K‘ 
ir Vareikoniai 

lis dvaras dabar’ 
hektarų. Jo ag^ 
skirtas „draugas' 
ibod.

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JCS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

MOTUZŲ JUDOMI 
PAVEIKSLAI

43

Tai rinkinys gražių Lie
tuvos gamtos vaizdų. Prie
du bus rodomi Amerikos lie-

du, gyvenančių Europoje, 
prašymus, kad Amerikos lie
tuviai tuojau sudarytų Lie
tuvai Gelbėti Tarybos Vyk
domąjį Komitetą ir Infor
macijos Biurą. Besilanky
damas Vašingtone patyriau, 
ka d tokio komiteto ir biuro 
steigimas yra būtinas. Gy
venimas virte verda, iškel
damas naujus įvykius, ste
bindamas naujais netikėtu
mais. Mums reikia budėti, 
informuoti, dirbti.

Malonu pranešti, kad kai 
kuriuose rajonose, net ir 
tuose, kur kvota yra išpil
dyta, rinkliava Lietuvai gel
bėti tebevedama.

Brockton, Mass, 
katalikai Fondui 
per s avo kleboną 
Švagždį, centrui 
$150.00, tuo būdu 
mi savo kvotą.

So. Boston, Mass., LGF 
skyrius, pagelbstint klebo
nui kun. F. Virmauskiui, 
sukėlė Fondui $46.00. Be 
to, $10.00 prisiuntė už drau
gijas į Federaciją.

Wilkes Barre, Pa., < 
prisiuntė $10.00. Viso iš 
— $130.69.

Eynon, Pa., lietuviai 
talikai suaukojo $14.00.

Scranton, Pa., prelato 
Miliausko pasidarbavimu, L 
GF surinkta $67.80.

Youngstown, Ohio, LGF 
skyrius sukėlė $37.50.

Detroit, Mich., Moterų Są
jungos 54 kuopa iš savo 
iždo Fondui aukojo $5.00.

Neužmirškime, kad šiemet 
minime D.L.K. Gedimino 600

Moderniška Koplyčia

, lietuviai 
sudėjo ir 
kun. Joną 

prisiuntė 
išpildyda-

dar 
ten

ka-

J.

lavimus ir nurodo tinkamus 
kelius, kaip jų išvengti. Jo
se randamas tinkamas at
sakymas ir šių dienų socia
liniams ir ekonominiams ne
galavimams, dėl kurių iš
kyla tarptautinės komplika
cijos ir baisios katastrofos. 
Nacionalė Katalikų Gerovės 
Konferencija (NCWC) tų su
kaktuvių proga šį mėnesį 
rengia rajonines svarbias 
konferencijas, kuriose ir lie
tuviai privalėtų gausingai 
dalyvauti. Juk šių laikų ir 
socialinės ir visokios kito
kios negerovės ir mus skau
džiai paliečia.

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekr. 

2334 S. Oakley Av., Chicago.

SVARBUS LAIŠKAS
Iš LIETUVOS

(Pradžia 1 pslp.)
ti ir iš viso nežino, kur jie 
yra — gyvi ar mirę Kiek 
girdėti, kalėjimuose sąlygos 
yra tokios, kad stipriausias 
žmogus negali išlaikyti il
giau kaip tris mėnesius. Kaip 
ten tikrai 
gali žinoti, 
iš kalėjimo 
išėjo. Tik

yra, niekas ne
nes nei vienas 

iki šiol dar ne
tiek matyti, kad 

iš lauko pusės kalėjimų lan
gai užmūryti. Į kalėjimus 
jie sodina ir žudo ne tik 
suaugusius žmones, bet ir 
mažus vaikus. Žinau tikrai, 
kalėjime sėdi 4 vienos gim
nazijos mokiniai po 15 me
tų amžiaus už tai, kad Sta-

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejiis
VERONICA R. VAI ANTIE JUS

\ LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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PASIRUOŠIMAI APYLIN
KĖS LIETUVIŲ DIENAI

Kovo 30 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko New Yor- 
ko Apylinkės Lietuvių Die
nos Komiteto pirmas posė
dis. Atsilankė K. Baltru
šaitis, V. Daubaras, M. Bran- 
gaitienė, K. Gaišius, J. Pau
lauskienė, Pr. Ražickienė, 
St. Lukoševičius, J. Tuma- 
sonis, M. Mikolaitis, V. Pū
kas, Jul. Skarulienė, R. Pan- 
kevičienė, O. Laukaitienė, K. 
Dumblienė, K. Masaitis, O. 
Sijevičienė, D. J. Averka ir 
J. B. Laučka.

Lietuvių Diena ruošiama 
liepos 4 d., penktadienį, 
Klasčiaus® salėje, Maspethe. 
Programos dalyviais nutar
ta kviesti vietiniai, New Jer
sey ir Connecticut lietuvių 
parapijų chorai, vietiniai 
benai, estų šokėjų grupė, 
vienas geras kalbėtojas. Nu
matytas piniginis laimėjimas 
50 dolerių vertės; laimėji
mų lakšteliai bus platinami 
po dešimtuką. Bus suruoš
tas dalyvių kontestas" para
pijomis; gausingiausiai pa
sirodžiusios parapijos nariai 
bus atitinkamai apdovanoti.

Išrinktos įvairios komisi
jos, kurios rūpinsis atski
rais pasiruošimo ir darbų 
vykdymų reikalais. Dalyvių 
papuošimo ženkleliais rūpin
sis M. Brangaitienė, J. Ska
rulienė ir S. Subatienė; par
ke dovanų laimėjimą tvar
kys maspethietės J. Paulaus
kienė, Pr. Ražickienė, P. 
Šimkienė, V. Vyšniauskienė 
ir kitos. Paįvairinimo do
vanų laimėjimu rūpinsis K. 
Dumblienė.

Komiteto valdybon išrink
ta: pirm. K. Baltrušaitis, 
^cepirm. K. Dumblienė, 
sel<r JT Tiiisąsonis ir EI. 
Bartkevičiūtė, ižd. V. Dau
baras, reikalų vedėjas D. J. 
Averka. Propagandos komi- 
sijon paskirti St. Lukoševi
čius, J. Tumasonis ir J.* B. 
Laučka.

Susirinkime didelę staig
meną padarė Kaz. Baltru
šaitis, pareikšdamas pado
vanosiąs kelių šimtų dolerių 
vertės savo lotus (New Jer
sey), jei jie būtų išleisti 
„Amerikos” naudai skiria
mam laimėjimui. Ši žinia su
tikta didžiausiu pritarimu 
ir dėkingumu. Numatyta, 
kad toks laimėjimas galėtų 
būti įvykdytas šių metų ga
le.

Susirinkimas praėjo labai 
gyvai, giliu susidomėjimu. 
Sekantis bus kviečiamas val
dybos nuožiūra, bet pagei
dauta, kad nebūtų labai il
gai laukiama.

lingas kėdes paskolino grab. 
F. W. Shalinskas.

Nors įžanga buvo skelbta 
tik 35c., bet iš susirinku
siųjų „Amerikos” naudai au
kojo ir daugiau.

$1.35 ■— Taulėkienė; Po $1: 
Avižoniai; Barkuvienė, Kir
veliai, Navitskai, Bartkevi
čiūtė; 75c — Vizbarienė; 60c
— Masonienė; 55c — Tvas- 
kienė; po 50c: Dumblienė; 
Stravenskienė, Ambrosienė; 
Mackevičienė, Žarolienė; 40c
— Putinienė; po 35c: Bendo- 
kiūtė, Adomaitis, Dumblis, 
Budraitis, Budraitienė, Mi
kalauskienė, Starkiūtė, Ci- 
vinskienė, Andrijauskienė, 
Yasulaitienė, Avižonienė.

B. Adomaitienė širdingai 
dėkoja p. Shalinsku-i, Kirve- 
lienei, Dumblienei ir visiems, 
visoms atsilankiusiems. Dė
koja sąjungieteti E. Gusta- 
vičienei, kuri pramogoje ne
dalyvavo, bet $1.00 auką į- 
teikė.

Šiai pramogai surengti 
daugiausia pasidarbavo ir 
aukojo B. Adomaitienė ir jos 
šeima. Neužteko, kad ji ma
loniai užleido savo kamba
rius pramogai, bet savo lė
šomis visus atsilankiusius 
skaniai, ištaigingai pavaiši
no.

„Amerikai” įteiktas pra
mogos pelnas — $16.00. ,,A- 
merikos” štabas nuoširdžiai 
dėkoja B. Adomaitienei už 
jos tokį širdingą pasidarba
vimą.
NEGALĖJO DALYVAUTI, 

BET NEUŽMIRŠO!

Angelu Karalienes 
Parapija

Trečiadienių vakarai, kuriuo
se daug žmonių susirenka į 
parapijos salę pamėginti sa
vo laimę — gauti kelis do
lerius dovanų, nuolat popu
liarėja. Aną savaitę, kai lai
mėta net 25 dovanos, buvo 
tiek žmonių, kad net buvo 
sunku gauti vietą. Vaka
ro rengėjai žadėjo parūpin
ti daugiau vietų svečiams. 
Visi prašomi dalyvauti.

Jau pardavinėjami parapi
jų laivu ekskursijos bilietai. 
Ekskursija bus į Rye Beach 
gegužės 25 d. Bilietai į abi 
pusi $1.00.

Kurie nori tapti Ameri
kos piliečiais, kviečiami atei
ti ketvirtadienio vakarais į 
parapijos salę, 8 vai., kur 
duodamos pamokos.

Šv. Vardo dr-jos pavasa
rio balius bus gegužės 23 
d. Bilietai jau pardavinė
jami. Girdėjau, kad į šį ba
lių rengiasi ir kitų parapi
jų Šv. Vardo dr-jos vyrai.

Gyv. Rožančiaus draugi
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu. Susirinkimas bus tuo- 
jaus po mišparų.

LRKSA 134 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuojaus po su
mos, 1 vai. p.p. Visi na
riai prašomi dalyvauti ir- 
atsivesti nors po vieną nau 
ją narį prirašyti. Be to, 
bus pranešimas apie apskri
ties nutarimus. Dalyvauki
te visi F

Jankauskas, Helen Miller, 
Bernice Gursky, Eug. Kar
pus, Con. Karpus, Albert 
Misūnas, Ed. Staskus, J. 
Damušis.

Kiekvienas vaidintojų la
bai tiko savo rolėje, buvo 
prisiruošęs, tik vietomis trū
ko didesnio susigyvenimo 
tarp pačių vaidintojų. Vie
tose, kur reikėjo entuziaz
mo, džiaugsmo ar susirūpi
nimo — permažai jis buvo 
išreikštas. Visų jaunuolių 
gražios pastangos tikrai 
sveikintinos.

Daug darbo ir rūpesčio 
įdėjo Ona Zajankauskaitė, 
kuri režisavo tą veikalą. 
Tenka palinkėti, kad ji ir 
toliau taip nuoširdžiai dirb
tų scenos mene.

Nors buvo pirmadienio va
karas, bet publikos prisirin
ko gana daug. Gaila, kad 
vaidinimas pradėtas smar
kiai pavėluotai. Po progra
mos buvo šokiai.

CYA kas pirmadienį pa
rapijos salėje turės savo 
draugiškus pasilinksmini
mus, kurių programos bus 
įdomios ir įvairios. Jauni
mas prašomas nepamiršti ir 
skaitlingai atsilankyti.

Maspetho Žinios

Sąjungietės ruošiasi pa
minėti motinų dieną gegu
žės 11 d. 9 vai. rytą per 
mišias bus einama prie Ko
munijos. Po mišių bendri 
pusryčiai parapijos salėje.

SMAGI PRAMOGA

Bal. 26 d. Mot. S-gos 24 
kuopos vardu buvo sureng
ta laimėjimų pramoga vice- 
pirm. B. Adomaitienės na
muose. Dalyvių galėjo būti 
ir daugiau. Kurie neatsilan
kė, tikrai gali" gailėtis, nes 
darbščioji p, B. Adomaitie
nė visiems buvo paruošusi 
puikiausias vaišes. Bę ska
nių užkandžių — visi gavo 
skanią vakarienę. Įvairių gė
rimų ir alučio teko visiems 
užtektinai. B. Adomaitienei 
priimti ir vaišinti svečius 
daug pagelbėjo p. Avižo- 
niai (dukrelė ir žentas).

Laimėtojams gražias do
vanėles aukojo V. Kirvelie- 
nė ir K. Dumblienė. Reika

Nuoširdus „Amerikos” bi
čiulis V. Vitkus, negalėjęs 
dalyvauti „Amerikos” Pava
sario Baliuje, pareiškė: „Štai 
duodu dolerį kaipo savo da
lį laikraščio paramai. Gai
la, kad dėl darbo tą dieną 
negalėjau dalyvauti paren
gime.”

Širdingai dėkojame p. Vit
kui už auką. Jis dėl labai 
svarbių priežasčių negalėda
mas-dalyvauti parengime, vis 
dėlto rado reikalo paremti 
savo laikraštį „Ameriką.” .

LANKĖSI SVEČIAI

Šios savaitės pradžioje „A- 
merikos” įstaigą pirmą kar
tą naujose patalpose aplan
kė kun. Juozapas Valantie- 
jus, Waterburio lietuvių kle
bonas, labai artimas „Ame
rikos” bičiulis. Klebonas bu
vo atvykęs į Apreiškimo 
par. 40 vai. atlaidų iškil
mes.

Atsilankė ir inž. Ant. Ma
žeika, vyčių centro pirminin
kas, drauge su žmona ir 
savo sūneliu Antanuku. Ma
žeikai iš Pittsburgh© buvo 
atvykę į vyčių apskrities 
sukakties minėjimą. Tuo pat 
laiku lankėsi ir laivyno avia
cijos radijo operatorius K. 
Skadauskas su žmona, „A- 
merikos” adm. D. J. Averkos 
giminaičiai.

GRAŽIOS IŠKILMES

Parapijos Glee klubas, dai
nininkų klubas, gražiai au
ga. Susirinkimus - pamokas 
turi kiekvieną pirmadienį, 
tuojaus po Švč. Pan. Ste
buklingo Medaliko novenos 
pamaldų. Prašomi visi, ypač 
jaunimas, prisidėti.

Sekmadieniais, 9 vai. mi
šių metu bažnyčioje bendras 
giedojimas populiarėja. Pa
maldų dalyviai kiekvieną 
kartą turi daugiau drąsos 
ir gieda giesmes balsiau. Ku
nigai ragina žmones, kad 
jie visi giedotų. Tam rei
kalui atspausdintos giesmių 
kortos ir vartojamos pamal
dų metu.

Šv. Jurgio Parapija

Rožių balius įvyks gegu
žės 11 d. (atkeltas iš ge
gužės 4 d.). Baliaus pusė 
pelno skiriama „Amerikai.” 
Sąjungietės į šią gražią pra
mogą kviečia ne tik maspe- 
thiečius, bet visus apylinkės 
lietuvius. „Amerikos” laik
raštis mums labai naudin
gas ir reikalingas; jis šildo 
ir šviečia mūsų prųtus ir

Apreiškimo par. bažnyčio
je bal. 27-29 d.d. įvykę 40 
vai. atlaidai praėjo nepa
prastu gražumu. Jų daly
viams nenykstančio įspū
džio paliko skoningas baž
nyčios išpuošimas, giliai tu
riningi kun. Dr. A. Deksnio 
pamokslai, majestotiškas 
choro giedojimas, labai gau
sus parapijiečių lankymasis, 
didinga užbaigos procesija.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
-------- -  4.---------

Šią savaitę aukojo:
Ona Žemaitienė, Waterbury, Conn. .......................... $1.00
M. Baranauskienė, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
Juozas Gencevičius, Baltimore, Md. .......................... 1.00
N. N., Maspeth, N. Y.................................. *.............. 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Moterų vakaras
Mot. S-gos 35 kp. sureng

tas vakaras bal. 27 d. pra
ėjo labai gražiai. Programą 
išpildė viešnios iš Angelų 
Karalienės par. drauge su 
fnūsų kuopos pirm. Sceno
je pasirodė Sijevičienė, Pa- 
žereckienė, Pankevičienė, Pu
tinienė, Brangaitienė, Vizba
rienė, Strivinskienė, Civins- 
kienė, Šneiderienė, Navickie
nė, Beganskienė. Vietinė Sta- 
šaitienė dainavo, o jos duk
relė Benutė pianu paskam
bino ir padainavo. Jaunu
tis J. Vaičiūnas pasakė ei
les ; gražiai pašoko Dulkių 
vaikai. Programos pildyto- 
jos moterys tikrai vertos 
pagyrimo už dainas ir eilė
raščius. Ilgiausius eilėraš
čius pasakė Sijevičienė ir 
Vizbarienė.

Sąjungietės labai dėkingos 
kun. J. Aleksiūnui už atsi
lankymą, jo parapijietėms 
už atlikimą programos, 
varg. Dulkei ir jo šeimai, 
mūsų kunigams už gražų 
skelbimą šio vakaro, vi
siems atsilankiusiems ir ap
skrities pirm. S. Subatienei 
už pasakytą kalbą.

Sąjungietė.
CYA vaidinimas

Balandžio 28 d. šv. Jur
gio parapijos salėje CYA 
dramos grupė suvaidino 3 
veiksmų komediją „The Big 
Thing in Life.” Vaidino: 
P. Kralik, Helen Kowal, S.

Visoms vaidintojoms ten
ka nuoširdžiai palinkėti daž
niau scenos mene padirbė
ti. Džiugu, kad šie veikalė
liai bus vaidinami kitur. 
Juos verta visiems pamaty
ti, nes įdėta nemažai darbo 
ir gražiai pastatyti.

Gražaus pastatymo kredi
tas tenka darbščioms sesu
tėms pranciškonėms: Mary 
Urbana, Mary Christina, 
Mary Antonette, Mary An- 
gelita ir k.t.

Puikūs kostiumai, įvairūs 
scenos papuošimai, dailiai 
atlikti vaikučių, šokiai daug 
prisidėjo prie šio sėkmingo 
veikalų pastatymo. Tas pa
reikalavo daug darbo ir pa
siruošimo. Maspethiečiai pa
rodė įvertinimą savo skait
lingu atsilankymu.

Maspetho vyčiai apdova
nojo sodalietes gėlėmis, o 
sodalietės įteikė dovanėlę 
EI. Nedzinskaitei už pa- 
skambinimą pianu vaidinant 
operetę.

Po programos buvo šo
kiai.

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS

Metinis išvažiavimas au
tobusais į Fort Salonga, N. 
Y., jau visų Maspethe lau
kiamas. Autobusai nuo V. 
J. Atsimainymo bažnyčios 
išvažiuos 9:30 vai. rytą, sek
madienį, birželio 15 d. Vi
są dieną išvažiavusieji turės 
progos pabuvoti gražioje 
gamtoje ir 7:30 vai. vak. 
vėl grįžti į namus. Bilie
tas į abi puses kaštuoja tik 
$1.00. Rengia Maspetho Al
toriaus dr-ja. Prašoma bi
lietus įsigyti iš anksto pas 
dr-jos nares ar klebonijoje, 
nes bilietų skaičius apribo
tas.

ĮDOMUS PRANEŠIMAS

širdis tikra -^i-evo ir Tėvy- pr —
nės meile. Šviežiai pražy
dusios rožės puoš visų da
lyvių krūtines ir parapijos 
salę. Sąjungietės tiki pa
matyti visus šių eilučių skai
tytojus gegužės 11 d. 5 vai. 
vak. Bus geras orkestras.

Į kariuomenę išvyko Ju
lius Kleiza. Greitai išvyks 
ir Augustinas. Abu jaunuo
liai darbštūs vyčiai. Linki
me geriausio pasisekimo.

MASPETHO SODALIEČIŲ 
VAIDINIMAS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
me bal. 25 d. atsilankė kun.

Deksnys ir papasa
kojo savo įspūdžius iš Švei
carijos, Ispanijos, Prancū
zijos ir Portugalijos. Susi
rinkimo dalyviai apibėrė 
svečią įvairiais klausimais, 
į kuriuos susilaukė įdomių 
atsakymų.

Sekantis susirinkimas bus 
gegužės 23 d., penktadienį. 
Tame susirinkime bus ren
kama nauja apskrities val
dyba.

BOLŠEVIKAI SMUNKA

Brooklyno etuviai Gydytojau

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 922
VALANDOS:

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

šventadieniais susitari

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

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

Tel. EVergreen 7 -1
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

p P3' 
hpri- 
pimu. 
įleidžia
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Kaunas. — MaskolijosPenktadieniais uždary Tip . ' , . T . ,
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Tel. STagg 2 - 7177

/ Alfred J. Wentz
(Vencius)
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SALDAINIŲ PALOCIUS ' *

GERIAUSIOS RŪŠIES ^ka-
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirii .

Tel.

ruoiticini riniuo v zaxvxxxxxjl-.an XL vjci lauamo pcumi «

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 2 Pu
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI ^53.

Juozas Ginkus irimeJuozas Ginkus
495 Grand Street, • Brooklyn}

SKAITYK IR KAIMYNUI 
PASAKYK

Gegužės men. 11 d. New 
Yorko Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje, per sumą, 
prasidės lietuviškos misijos. 
Visi lietuviai, ir jaunimas ir 
senimas, dalyvaukite skait
lingiausiai. Bus gera proga 
ne tik Velykinę atlikti, bet 
ir parodyti, jog lietuviai to
je parapijoje nėra išnykę.

Pamokslus sakys jėzuitas 
kunigas Jonas Kidykas. Vi
si gausiai lankykime misi
jas.

VISI DIRBA — TIK NE 
TĖVAS

Bal. 24 d. Apreiškimo

nas Čereikis, 55 m. 
gyvenęs 302 Mena 
Brooklyne. Palaidt 
landžio 28 d. šv. J 3yĮg. 
pinėse, po pamaldų 
Karalienės par. bą 
Patarnavo grab. J.

pradėta mobilizuoti ] 
metų vaikinus į bolševil 
mokyklas, kurios pav; 
tos „fabrikinio - gamyk 
apmokymo m o k y k 1 or 
Pradžioje ši berniukų n 
lizacija įvykdyta Vilr 
mieste, o taip pat Alyi 
Zarasų, Švenčionių ir Š 
čionėlių apskrityse. Iš 
vietų paimta 700 berniu 

Pagal Moskatovo, B< 
vikijos darbo atsargų 
dybos viršininko, įsakj 
Lietuvoje iki birželio 20 
uos bus sumobilizuotas 6 
jaunų vyrų tarp 16 ir 
metų amžiaus, o iki rug 
čio 20 d. — dar 7,100

^vikų kų nuo 14 iki 15 metų 
žiaus. Jie visi bus išsi 
į maskoliškas neva tec 
kos mokyklas, kuriose 
išlaikomi valdžios, atsl 
nuo savo šeimų. Tokiu 
du bolševikai tikisi par 
ti kvalifikuotų darbini] 
bet tuo pat metu, atskj 
vaikus nuo tėvų, įkalti ji

; risuo- 
Masbu-

Balandžio 26 d 
County ligoninėj m: 
vikas Tarasevičius, 
amžiaus, gyvenęs 3 
St., Brooklyne. P 
balandžio 30 d. Šv. 
pinėse iš Šv. Jur 
bažnyčios. Patarna' 
J. Garšva. Lik( 
bieta, du sūnūs 
kas ir brolis Juozą

4 Jis 
Lietuvos 
jvone- 
liiioje 
į Lie- 
Sėen-

28,811- 
imią

M L.

, dl ’ *’ UM

pų neskambėdavo neprik 
somoje Lietuvoje. Šiai 
visi lietuviai sutaria, ko] 
Lietuvos jie nori.

Bal. 27 d. Maspetho pa
rapijos salėje įvyko soda- 
liečių graži pramoga. Pub
likos buvo pilna salė. Da
lyviai visi patenkinti, nes 
programa atlikta puikiai.

Pradžioje kun. J. Balkū- 
nas pasveikino visus, taip 
gausiai atsilankiusius. Sekė 
vaidinimas komedijos „Dėdė 
Anupras.” Komedija trum
pa, bet labai nuotaikinga.

Motinos rolę vaidino Pra
nė Zembrauskaitė; dukters
— Elžbieta Keršulytė; sū
naus—Ona Kučinskaitė; mo
tinos sesers — Petronėlė Šim- 
kiūtė; tarnaitės — Elena Ma- 
tulionytė.

Operetėj „Aukso Kurpe
lė” vaidino Jozefina Zem
brauskaitė — motina; Marė 
Augustinaitė, Suzana Gedvi
laitė— dukterys; Pranė Yo- 
čiūtė — pelenė; Elena Matu- 
lionytė — senutė; Anelė Ra- 
galiūtė — princas. Šokėjos
— sodalietės; kaimietės — 
aukšt. mokyklos mokinės. 
Maži nykštukai ir mažosios 
šokėjos buvo iš katekizmo 
mokyklėlės.

Visos vaidintojos savo ro
les puikiai išmokusios, gra
žiai lietuvių kalbą vartojo.

Elena Matulionytė neleng
vose tarnaitės ir senutės ro
lėse buvo nepamainoma. Tai 
viena gabiausių Maspetho 
vaidintojų.

Pranė Jočiūtė Pelenės ro
lėje labai tiko ir mokėjo tą 
tipą išlaikyti iki galo.

Balandžio 23 d. įvykusia
me kriaučių susirinkime bol
ševikai ir jų bernai gavo 
stambų smūgį. Buvo iški
lęs klausimas, ką darysim 
šiemet su gegužės 1 d., ku
rią anksčiau kriaučiai švęs
davo. Kilo ginčai. Vieni 
siūlė laikytis ankstesnių pa
pročių, kiti nurodė, kad da
bar šią šventę mini tik Ru
sijos galvariezai, rodydami 
savo pabūklus Maskvos rau
donojoje aikštėje. Antra, ne
tinka švęsti lietuviams drau
ge su Lietuvos pasmaugėjų 
agentais. Balsuota ir lai-, 
mėjo lietuviai. Bolševikai 
taip susinervavo, kad du, 
sėdėję scenoje tarp komite
to narių, išbėgo lauk, ne
laukdami užbaigos.

J. Buivydas pranešė apie 
balandžio 20 d. įvykusią kon
ferenciją, kur tartasi apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. 
Pranešimas priimtas be jo
kių pastabų, nors „Laisvės” 
berneliai ruošėsi jį atmesti.

Bravo, kriaučiai! Taip ir 
reikia, tik greičiau vykit 
lietuvių tautos išgamas į 
Maskvą. P. J.

par. CYA'jaunimo dramos 
grupė surengė trijų veiks
mų komedijos „Everybody 
works but father” vaidini
mą. Pasižiūrėti susirinko 
apie 200 jaunimo, kurs tik
rai turėjo smagų vakarą, 
nes vaidintojai pateisino vi
sų lūkesčius.

Vaidino Ant. Trinkūnas, 
Eugenija Aukštuolytė, M. 
Vaitkevičius, J. Galiauskas, 
M. Viesulaitė, Julija Klosy- 
tė, Al. Kučinskas, Claire La 
Medica, Al. Ražauskas, R. 
Garliauskaitė ir Alice Čes- 
tilaitė. Ypatingai ryškų ti
pą sukūrė Ant. Trinkūnas. 
Geri buvo ir visi vaidinto
jai.

Girdėti, netrukus CYA tu
rės naują vaidinimą, kuria
me pasirodys visai kiti vai
dintojai. Gerai, kad gausus 
jaunimo būrys įtrauktas 
darbą.

i

PARDUOS ANGLIUS

Walter Shabunas praneša 
sudaręs susitarimą su Citi
zens Coal Co., kuri parda
vinėja anglius ir dabar pa
siruošęs patarnauti visiems, 
kuriems tik angliai reika
lingi. Jo įstaigos adresas: 
306 Union Ave., Brooklyn; 
telefonas EVergreen 8-3880.

SUSIVIENYMO VAJUS

Šiuo metu L. K. Susivie- 
nymas turi naujų narių va
jų, kuriam pravesti daug dir
ba organizatorius P. Kati
lius. Labai gerų pasekmių 
turėta Elizabethe, Bayonne, 
Kearny ir Niagara Falls. 
Dabar P. Katilius dirba Nau
jos Anglijos miestuose. Ap
sistojęs yra pas kun. Pr. 
Jurą, Lawrence, Mass. Kiek 
vėliau P. Katilius atvyks

Brooklyną.
ir

i
DAILĖS PARODA

Šią savaitę Apreiškimo 
par. mokyklos muzikos kam
baryje yra išstatyti lietuvių 
dailininkų paveikslai, ku
riuos šeštadienį ir sekma
dienį galima pamatyti nuo
3 vai. popiet. Įžanga dykai- 
Sekmadienį, gegužės 4 d.,
4 vai. popiet, par. salėje bus 
dailininkų koncertas - balius. 
Bilietai po 50c. Visi kviečia
mi atsilankyti.

MIRĖ

Balandžio 24 d. mirė Jo-

V
‘v

. BALTIJOS DR
VAKARIE

Bal. 26 d. Geor 
ington viešbutyje, 
ke, įvyko Baltijo 
kos, dr-jos metinė 
nė, kurios progra
vavo J. Markus, E 
nisteris Vengrijai, 
pasakė Estijos atsto 
atašė Stašinskas, l 
tijos užs. reik, n 
Pusta, kun. Jonas 
ir Ben Howe, Ne 
politinių sluoksnių 
veikėjas, i

aver-

irienas

hl- 
joliti-

Kun. J. 
kalba iššaukė gyvi y*. 
mo, daug kartų p 
plojimais. Vakariei

j. Tai 
į? Lie- r** A I A A A A x . V VA. AA.WA. A

vių tarpe buvo ku 
gušas, Fordhamo u 
te gilinąs sociolog 
dijas.

Vakarienėn 
150 asmenų, 
viai pasirodė 
vių buvo mažiau.

; metu 
šGa-

atsil
Esti 
gaus tautos

^UOS

1 pra- 
<Ūu-

Telephone
EV 7 - 1670

JOSEPH VASTfOr°-2 •*- -
REAL ESTATE INS1 

and like insur Chica- 
Mortgages Loaned an 
496 Grand St., Brook 
Residence:

šįftudo-

s

mir- 
^tuvius 

87-34 90th St., Woodha

Girnas 
į pasa
ga tu-HAvemeyer 8- 
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Gaminam valgius ai • 
niško ir lietuviško i 
Čia taip pat galinį 
Amerikos išdirbimj 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero ai
Joseph 'Zei

Savininkas
411 Grand Sti 
Brooklyn, N.j

f demo- 
pos, 

■U918

k fi idea-

i’Jper 
i§vy. 
M-

Pavergtos Lietuvos ž 
nės kasdien susilaukia r 
jų suvaržymų. Neseniai 
pastatyti į visiškų ve 
padėtį. Ūkininkai jau v 
stumiami į kolchozus, o ( 
bininkai pririšti prie l 
džiauninkiškų dirbtuvių.

noru išsikelt 
vienos dirbtuvės į kitą, 
negali persikelti į kitą 
venimo vietą. Be paso i 
kur negalima gauti dai 
o pasus išduoda tik tie 
kurie nevadinami liauc 
priešais.

Atsiųsti maskoliški ko 
sarai nuolat spaudoje rėl 
kad reikia pakelti dari 
gumą, kad dirbtuvių ve 
jai turi iš darbininkų d 
giau prakaito išspausti, 
visa tai daroma darbinir 
gerovės vardan! Ir į 
skaudžią gyvenimo tikr< 
spiauna bolševikiškos sp 
dos platintojai ir rėmė; 
šlovindami savo kraujo b 
lių šlykščiausį išnaudojin 

— į. —

Bolševikai neseniai N 
Yorke buvo surengę savo 
monstracijas prie Vokif 
jos konsulato, reikalauda 
paleisti iš kalėjimo Vok 
tijos komunistų vadą Tha 
maną, nematantį laisvės s: 
lės jau nuo 1933 metų. D? 
geliui dar ir dabar keis 
kodėl Stalinas neišrūpi 
laisvės savo ištikimam t 
nui, kai jis panašų pat: 
navimą padarė Rumunij 
Vengrijos ir Suomijos 1 
munistų vadams (Ona Pi 
ker, Mat. Rakošiui ir T 
vo Antikainen).

Ši paslaptis aiškėja. S 
linas sąmoningai p a 1 i ] 
Thaelmaną kalėjime, kad j 
šaulyje atrodytų nepilr 
komunistų ir nacių bendi 
darbiavimas. Taip spėlū 
vienas mūsų bendradart 
atsiuntęs laišką iš Europ 
Vokiečių komunistų vado 1 
kymas kalėjime reikaling 
komunistų internacional 
kurio vadovai tuomi ti 
daugiau progų mulkinti j 
vo pasekėjus, vesdami ji 
į gatves, palaikydami ji 
se karingą nuotaiką.

Stalinui viskas galin 
visos priemonės geros, 
tik tai tarnauja jo siek 
visus apgaudinėti ir ruo 
visą pasaulį komunistu 
diktatūrai.
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