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iečiai pradeda jaustis 
[kaip tikri šeiminin- 
įe savinasi teisę per
to Kauną savaip. Jie 
kai kalba, kad prieš 
fa šimtmečius Kaunas 
Vokiškas miestas.
jįršta vokiečiai, kad 
jdė Kauną tik didžio
jo metu. Nors jų pra- 
8 kryžiuočiai ne kartą 
p paimti Kauną, ne 
liejį paliko gaisrų šu
te, bet Kauno jie nie- 
įevaldė ir nieko voki- 
tae nebuvo ir nėra.
fa valanda, kai dabar- 
fcnai ir viešai turės 
jti, kad Kaunas tik 
Kkas miestas.
| _4«_
Inas praeitą savaitę 
Įtoi prašneko per radi
oloje savo kalboje iš
iro Hitlerio nukariavi- 
iLietuvą, Latviją ir 
ijis pavadino tik Rusi- 
Kjonais bei sritimis, 
piol Stalino pakalikai, 
lįs kalbą lietuviškai, 
I visur, kad bolševikų 
llr sutrempta Lietuva 
Ivaranki sovietinė re
ta. Dabar, kai jų va- 
Įbilo, kai ir viešai Lie- 
■vadino tik Rusijos 
I o ne respublika, jie 
I jokio atitaisymo žo- 
■ako.
Ir jie sakys! Bosas pa- 
Įnegi kritikuosi! Dar 
įisiemsbus aišku, kad 

x ____  ____ I Sąjungoje Lietuva
is taip skam-i^ėtų tth jojokių savarankišku- 

|kebųsėjos^!i yų. jį kentė didžiau-
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. Užkandžiai, Kava, Arbata, 
ETOS—VAKARIENE Gaji

mintas narni* H geriausios esiJ 
Parengimams priimami užakyk

Juozas Cinkus

EVIKV NAUJI®
tolševikų par- 
nitetas ruo- 
3 24 metų su- 
š minima lap
us pirmutinė 
ė nuo dabar- 
ios. Ta proga 
iji šūkiai, ku- 
nilžiniškuose

tojebolM 
brikų veiferJ 
mitetų, kurie 3 
skiriami fe 
niai. Vienas įį; 
dvdešimaaiife 
lietiniai skai’^į 
dėjo patarėjam; 
• Lietuvos kįj 

paruoštas irima'

kelių sėjos 
voje, kad Lfe giją, 
užtenka saroj®Jungtinės A-

•es, remian-k-i;.,. .„-Al 
itaniją ir So-j^X WT Lietuvoje leidzia
kitas laisvę nacionalistų partijai, 

B griežtoje jų prie- 
; vadu pa- 

Virbickas, atsargos 
evikai nieką-1• Pasakišką aS) kuris 1939 m. pa- 
merikos gar- i Lietuvoje teį įuv0 sužeistas Kau- 

{runkeliais ®3 s valstybės teatro, pa
lo pireš Voldemarą 
Organizuojamas ir 

; sky-
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SAVAITĖS ĮVYKIŲ SANTRAUKA

sušaudė 20 
sabotažu 

apylinkėje.

BILIJONAS RUSIJAI
Pasinaudodamas „skoliji- 

mo - nuomojimo” įstatymu, 
prezidentas Roosevelt praei
tos savaitės gale suteikė Ru
sijai vieno bilijono dolerių 
paskolą. Rusai šią paskolą 
turės pradėti mokėti tik už 
penkerių metų karui pasibai
gus. Nuošimčių nėra. Išsimo
kėtina per dešimt metų A- 
merikai reikalingais daiktais. 
Stalinas atsiuntė „nuošir
džios padėkos” žodį už tokią 
didelę paramą.

TRAUKINIO NELAIMĖ
Lapkričio 9 d. vokiečių 

slaptoji policija 
čekų, apkaltintų 
Vienos miesto
Čekijos protektorato prezi
dentas Hacha kreipėsi į če
kus per radiją, kviesdamas 
susilaikyti nuo požeminės 
veiklos. Jis aiškino, kad da
bar yra karo padėtis, todėl 
negalima tikėtis jokio vokie
čių švelnumo.

ITALŲ NUOSTOLIAI
Viduržemio jūroje šios sa

vaitės pradžioje italai turė
jo milžiniškų nuostolių. 15 
jų laivų atsidūrė jūros dug
ne. Anglų laivai užklupo i- 
talų karinius ir prekybinius 
laivus ir sėkmingai juos ap
šaudė. Italai neteko trijų 
naikintuvų. Manoma, kad 
žuvo keli tūkstančiai itahi ir 
vokiečių karių, kurie italų 
laivais gabenti į šiaurinę 
Afriką.
DIDŽIAUSIAS LĖKTUVAS

Lapkričio 8 d. Baltimorė- 
je „pakrikštyta: 
vyno lėktuvas
rio pastatymas kaštavo pus
trečio milijono dolerių. Tai 
didžiausias 67 tonų karinis 
lėktuvas, kuris savo dydžiu 
daugiau panašus į laivą.

SUĖMĖ KUNIGĄ
Berlyne suimtas šv. Jad

vygos katedros klebonas, 
kun. Lichtenberg. Jį suėmė 
nacių slaptoji policija už 
vieną pamokslą, kuriame 
klebonas ragino vokiečius 
pasimelsti už kenčiančius 
žydus. Kunigas laikomas 
kalėjime jau trys savaitės, 
bet tik dabar paskelbta apie 
jo suėmimą.

” naujas lai- 
Mars”, ku-

Gargždai Turėsią 
Naują Bažnyčią

{runkeliais į y 
Į hektaras. DSšli 
I runkelių sofci (
I vėluotas apiežll j jaunuomenės
[čiau palankus n urio nariai pavadinti 
derlių pataisė, irt i z
trys cukrausmalistiniam jaunimui 

— Senate šią įgauti apie2S tas gražus ir garbin- 
Igi ginčai dėl rinių runkelių.Igi ginčai dėl rinių runkeliu rdas. Mes džiaugia- 
:ymo pakeiti-j * Islaikrašc;3 menkoje Lietuvos Vy- 

bet negalime džiaug- 
eigiamais Lietuvoje 
į kurie turės misti 
priespaudos dvasios 

Tačiau giliai tikime, 
)kia pajėga neįstengs 
tavos jaunimo išplėšti 
ėvynės ir laisvės gilios 

”7^ Lietuvos jaunimas 
tno bolševikų vergiją, 
tens ir nacių baudžia-

ti, kad AlytasS 
ori gauti lei- Astras p 
:i Amerikos nepaskelbtai 
us. Be to, no- j 
tą neutralu- LICE)‘ 

vietą, kuri______
<os laivams N0TICE b 
veiksmų sri-|* 

stus. under Šerti® l- - .t 
rage Control Ur- ** 
County of Ek\_

fRA.Vi’HT, 
! 118 Melrose
NOTICE B bente t**i 
EB 630 us k® *^1 
to sed beer, aS 
of the Atatohr 
215 Sutter Ate® v v. . I County of ® krasciai pra- premises. 

ų tarnybinis Į 215 stm 

” nuo rugsė- 
r civilinį pa

buvusioje 
valstybėje.” 
urį vokiečiui 
susisiekimas 

,tis provinci- 
s ir agentū- 
rnybinį paš- 
iąs veikti ir

Žinios 
□vos

titung im i 
, kad rugsė- 
ų Sąjunga 
savo meti-į 

a proga vie- j 
nyčioje bu-

pamaldos, S 
i ir Berlyno I 
jysing. Šio- j 
viai prikalę j

Yorko mayoras La- 
. yra ir šalies pilieti- 

beui’^ Augumo direktorius.
ų savaitę jis išsiunti- 
irotestantų dvasinin- 

J’ ■ i* ^škus, kuriuose pra- 
JOSEPH^ kričio 16 d. savo baž- 

realesu^ e pasakyti pamokslus 
andiffife) nai apie reikalą būti 

H’SslV ^us savo šalį.
ras buvo tiek malonus, 
liet ir pamokslo turinį 
& ir nusiuntė.

■odoje dabar pakeltas 
Was triukšmas dėl to- 
ipndymo kištis į dvasi-
■ pareigas. Nurodoma, 

pa juk dar nesulaukė
■ laiko, kad aukšti pa
jai dvasininkams rašy- 
Ifamokslus ir įsakytų 
Išsakyti. Čia, ačiū 
Išturime naciškos,

:os ar fašistinės
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sugebės

čiavosi su Hitleriu. Kadan
gi dviejų meilužių nenorma
li meilė išgaravo, Litvino
vas vėl O. K.

Gražūs Sovietų atstovybės 
rūmai Washingtone, 
lonu bus Litvinovui 
ti po dviejų metų 
gyvenimo. Čia jis
vaišinti gausius būrius lan
kytojų kaviaru, vodka ir ki
tais prašmatnumais. Čia bus 
dainuojama apie didžiausią 
pasaulyje „demokratiją”, ku
ri vykdyta Rusijoje per 24 
metus. Čia bus kalbama, ko
kį baisų pavojų Rusijai su
darė suomiai, lietuviai, lat
viai ir estai.

Na, pats Litvinovas paro
dys, kokių įdomybių jis čia 
griebsis , kad daugiau nebe- 
nustotų Stalino malonės.

Gaminam v# ’J 

niško ir 
Čia taip

3 uvu^iuo. į Amerikos« 
beveik bai-i I portuotų #

vynųd

Joseph
Satini^' 

ąilGra^j 
Brooklyn.-^

rašoma: Ū- 
ii taiso nuo ! 
g trobesius. Ibi

ašarojus ir 
suvežti j

. Andrieja-i 
inuojamas. 
ima pradė-

fent šiuos žodžius, 
Washington© link

fonu skuba Maksimas 
pas, naujasis Stalino 
padorius Jungtinėms A- 
|os valstybėms. Dvejus 
f jis buvo nustumtas 
plin, kai Stalinas bu-

šiuo 
visu

,.Draugas” paskelbė vienos 
lietuvės tremtinės laišką iš 
Sibiro. Šiurpūs vaizdai. Žmo
nos atskirtos nuo vyrų. Vai
kai kenčia šaltį ir badą. Ga
balėlio duonos reikia eiti ke
lias mylias. Moterys turi dirb
ti sunkų darbą miškuose.

Lenkai tremtiniai jau vei
kiai susilauks paramos. Lie
tuviams to komisarai dar 
neprileidžia. Amerikos Rau
donasis Kryžius rūpinasi, bet 
kada jam pavyks palaužti 
kietaširdžius Stalino komi
sarus ?

POPIEŽIAUS KALBA
Lapkričio 9 d. Čilės res

publikos katalikai turėjo 
milžinišką Eucharistinį kon
gresą. Dalyvavo per 500,000 
tikinčiųjų. Ta proga popie
žius Pijus XII per radiją 
pasakė Čilės katalikams kal
bą, kurioje išreiškė viltį, kad 
pasaulis greitai sugrįš į tai
ką. Jis linkėjo Čilei ir visam 
pasauliui tikros taikos, kurią 
gali suteikti tiktai Taikos 
Karalius — Kristus.

RUSIJOS ŠVENTĖ
Lapkričio 7 d. Rusijoje 

švęsta bolševikų revoliucijos 
24 metų sukakties šventė. 
Ta proga prezidentas Roose
velt nusiuntė Sovietų prezi
diumo pirmininkui Kalininui 
sveikinimo telegramą. Wa
shingtone Rusijos atstovybė
je įvyko didelis priėmimas, 
kuriame dalyvavo valstybės 
sekretoriaus Hull žmona, v- 
bės sekr. padėjėjas Welles ir 
kiti įžymūs pareigūnai. Sve
čius priiminėjo ambasado
riaus Umanskio žmona. U- 
manskis į Washingtoną ne
begrįš. Jis paskirtas Rusi
jos telegramų agentūros di
rektorium, o jo vieton paskir
tas buvęs užsienio reikalų 
komisaras Litvinovas.

SENATO NUTARIMAS
Po ilgų ginčų senatas nu

tarė pakeisti neutralumo į- 
statymą. Nutarimas praėjo 
50 balsų prieš 37. Pagal šį 
nutarimą, Amerikos preky
biniai laivai galės būti ap
ginkluoti ir galės plaukti į 
karinių veiksmų uostus. Da
bar laukiama atstovų rūmų 
veiklos. Manoma, kad ir at
stovų rūmai dar šią savaitę 
pakeitmui pritars, nors vy
riausybės laimėjimą nulems 
labai mažas atstovų daugu
mos skaičius.

DAUGIAU DARBO
Prezidentas Roosevelt lap

kričio 7 d. priėmė Baltuose 
Rūmuose taptautinės darbo 
organizacijos suvažiavimo 
atstovus, kuriems pasakė kal
bą. Prezidentas pareiškė, 
kad nuo šiol Amerikos dar
bininkai turės parodyti dau
giau pasiaukojimo, kad dirb
tuvės turėsi dirbti dieną ir 
naktį. Pažymėjo, kad darbi
ninkai ir darbdaviai savo ne
susipratimus privalo spręsti 
draugiškoje nuotaikoje, tei
sėtu keliu.
DARBININKŲ STREIKAI

Darbo departamentas ap
skaičiavo, kad šalyje buvę 
streikai nuo 1940 m. liepos 
1 d. iki šių metų spalių 1 
d. davė milžiniškų nuosto
lių. Suskaitya, kad streikais 
nustota daugiau kaip 24 mi
lijonų darbo dienų. Per tą 
laiką streikai buvo palietę' 
1,960,331 darbininką. Per tą 
sugaištą laiką, apskaičiuoja
ma, buvo galima pagaminti 
10,000 naujų geriausių lėk
tuvų ir tris stambaus dy
džio karinius 1 aivus.

Šiais metais p er pirmus 
. penkis mėnesius šalyje bu

vo 1,593 streikai, kurie pa
lietė 1,115,079 darbininkus.

Į Darbo federacija buvo pa- 
; skelbusi 838 streikus su 
. 238,088 darbininkais, o CIO 

— 600 streikų su 836,267 
. darbininkais.

Iš Gargždų rašoma: Vie
tos klebono ir bažnyčios ko
miteto iniciatyva gyvai rūpi
namasi naujos bažnyčios sta
tyba. Dirbamos cementinės 
plytos, surastas naujai baž
nyčiai statyti sklypas, rūpi
namasi kita statybine me
džiaga ir ateinantį sezoną no
rima pradėti pačios statybos 
darbus.

Tuoj po karo Gargždų mie
ste reikėjo maitinti apie 1,- 
500 asmenų. Šis skaičius die
na iš dienos mažėja. Vieni su
sirado darbo vietoje, kiti iš
vyko į kaimus lauko darbų, o 
dalis išvažiavo dirbti į Ryt
prūsius. Dabar beveik visi nu
kentėjusieji nuo karo aprū
pinti darbu, pastoge ir kas
dienine duona. Maitinimo 
punktas pastaruoju metu į- 
vairiems paliegėliams bei ne
turintiems pragyventi paja
mų, išduoda per dieną apie 
150 pietų.

Lietuvoje Skubama Nacinti
DAUGIAU VARDŲ

Iš Šiaulių esanti išvežta vi
sa gyd. Griniaus šeima (ne 
buv. Respublikos Prezidento 
Dr. K. Griniaus).

Birželio 14 d. išvežtas Uk
mergės apskrities veterinari
jos gydytojas Vincas Ambra
zevičius ir jo 17 metų sūnus 
Vytautas. Taip pat išvežta 
Adelė Ambrazevičienė - Vai- 
noriūtė su 4 metų sūnum.

Iš Vilniaus bolševikai išvežė 
žinomą lietuvių visuomenės 
veikėją Konstantiną Stašį su 
žmona ir dukterim — adv. 
Juknevičiaus žmoną su 2 ma
žom dukrelėm.

Iš Raseinių išvežtas , tos 
apskrities veterinarijos gy
dytojas K. Avižienis su 4 vai
kais.

Iš šiomis dienomis atsiųs
tų žinių iš Berlyno ir kitų 
vietų, 
voje 
tokią

VILNIAUS PED. INSTITUTAS VEIKIA
Vilniaus Pedagoginis In

stitutas skelbia, kad jis mok
slo metus pradėjo rugsėjo 15 
d. Mokslas trunka 2 metus. 
Kandidatų, baigusių viduri
nes mokyklas nelietuvių kal
ba, tikrinamos lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos ži
nios. Institutas rengia pradi
nių mokyklų mokytojus, ku
rie, reikalui esant, galėtų dės
tyti savo specialybių dalykus 
ir gimnazijų pirmosiose kla
sėse.

Institutas turi turtingą pe
dagoginę biblioteką, sporto

salę, teniso aikštelę, mokykli
nį sodą—daržą, bendrabutį, 
studentų valgyklą ir kitas In
stituto darbui reikalingas į- 
staigas. Be pagrindinių spe
cialybių (lietuvių kalbos ir 
geografijos, matematikos ir 
fizikos ir vokiečių kalbos), 
studentai pasirenka dar vie
ną iš šių specialybių: muzi
ką ir dainavimą, piešimą ir 
rankų darbus, kūno kultūrą 
bei namų ruošą.

Atliekamu nuo studijų lai
ku studentams Institute su
daromos sąlygos lavintis

sužinome, kad Lietu- 
naciai dabar vykdo 
savo tvarką:
Vokiški teismai

Šalia vietinių teismų Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
vokiečiai įvedė vokiškus tei
smus kriminalinėms byloms 
ir tokioms civilinėms by
loms, jei teisman patenka 
vokiečių tautybės asmuo. Iš 
Lietuvos ir kitų „Ostlando” 
vietų leidžiama siųsti Vokie
tijon be leidimo iki 1,000 
markių.

Viešai karia
Vokiečių komisarų įsaky

mu, Lietuvos mokyklose pri
valomai renkamos aukos vo
kiečiams kariams. Nacių 
tvarka labai griežta. Vil
niuje, katedros aikštėje, vie
nas asmuo už pagrobto žy
dų turto slėpimą, pakartas.

Viena partija
Vokiečių komisarų leista 

Lietuvos nacionalsocialistų 
partija paskelbė savo progra
mą ir įstatus. Partijos va
das, atsargos kapitonas Vir
bickas, pasakė 
kalbą,
mintys čia paduodamos:

Liet, nacionalistų partija 
pasirodžiusi 1926 m. gruo
džio 17 d., kai paruoštu 
perversmu užkirstas kelias 
bolševizmui. Vyriausybės 
priešakyje pastatytas prof. 
Voldemaras. Jaaišmur per
auklėti ir naujos naciona
listinės krypties įvykdymui 
buvo įsteigtas „Geležinis 
Vilkas”, kurs vėliau užda
rytas. Jo nariai persekioti 
ir kankinti kalėjimuose. To
liau Virbickas pažymi, kad 
Smetona „pabėgo užsienin, o 
Geležinio Vilko’ narius, jau 
uždarytus kalėjimuose, 
davė bolševikams.”

„Nori padėti”
Lietuvos nacionalistų

tijos pagrindan paimtos se
nos „Geležinio Vilko” ir nau
jos nacionalsocialistinės idė
jos; partija norinti matyti 
lietuvius vieningai ir kūry-

per radiją 
kurios pagrindinės

VOKIEČIAI PERTVARKO KAUN|

• Patirta, kad Kauno 
garda, kuriai paskirtas 
gardos komisaras S. A. — o- 
berfuehreris Lentzen, apima 
šias vietoves: Kauno apskritį 
(išskyrus Kauno miestą), 
Kėdainių apskritį, Marijam
polės apskritį, Šakių apskritį, 
Vilkaviškio apskritį ir Laz
dijų apskritį.

apy- 
apy-

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” įdėtas ilgokas pasikal
bėjimas su Kauno miesto vo
kiečiu komisaru Cramer (SA- 
Oberfuehrer). Paklaustas, 
kaip buvo perimtos Kauno 
miesto savivaldybės įstaigos, 
komisaras atsakė, kad perė
mimas ėjęs sklandžiai. Iš pra
džių buvusios perimtos mies
to pramonės įmonės, paskum 
— ligoninės, o vėliau — kitos 
įstaigos. Į klausimą, kaip jis 
vertinąs Kauno savivaldybės 
organizaciją Lietuvos laikais, 
komisaras pareiškęs, kad or
ganizacija buvusi „nebloga.” 
Tačiau miesto įstaigos buvu
sios išmėtytos po visą miestą, 
todėl jis norįs jas sujungti į 
vienas patalpas. Dabartinė 
rotušė būsianti paversta mie
sto archyvu ir istoriniu mu
ziejum (Tenka pastebėti, kad 
Kauno miesto savivaldybė 
dar nepriklausomos Lietuvos 
laikais nuolat skųsdavosi pa
talpų stoka ir jau buvo pa- 
ruošiusi projektą naujai mie
sto rotušei statyti. Jeigu Lie
tuva būtų išlikusi nepriklau
soma, naujoji miesto rotušė, 
be abejojimo, būtų buvusi jau 
pastatyta. Red.)

Toliau komisaras pastebė
jo, kad bolševikų laikais na
cionalizuoti namai užtikti 
smarkiai apgadinti. Beveik 
visuose namuose sugadinti 
centralinio šildymo įrengi
mai, vandentiekis bei kanali
zacija. Be to, bolševikai pali
kę namuose daug nešvaros. 
Paklaustas apie butų stoką, 
komisaras pabrėžė, kad tas 
klausimas esąs tiriamas.

Kai dėl maisto padėties, ko
misaras pareiškė, kad mais
to atsargų esą pakankamai. 
Todėl nesą „jokio pagrindo 
nerimastavimui.” Toliau ko
misaras išsitarė: „Dabartinės 
menkos porcijos, teikiamos

gyventojams,galima išaiškin
ti tik pristatymo sunkumais. 
Tas pats tenka pasakyti dėl 
kuro parūpinimo. Kuro atsar
gos yra pakankamos, tik ten
ka, deja, nugalėti didelius 
sunkumus su pristatymu. Ma
no bendradarbių štabas ir aš 
darome viską padėčiai palen
gvinti ir sunkumams pašalin
ti. Jau dabar galiu pasakyti, 
kad maisto produktų porcijos 
artimiausiu laiku bus padi
dintos.”

Toliau komisaras kalbėjo 
apie Kauno žydų izoliavimą 
jiems skirtame priemiestyje. 
Žydai esą verčiami dirbti, bet 
jie varomi į darbus kolono
mis, o ne pavieniui. Taip esą 
elgiamasi kontrolės tikslais.

Vienas svarbiausių jo uždą 
vinių būsiąs higienos bei sa
nitarijos sąlygų ir kanalizaci
jos pagerinimas, o taip pat li
goninių reikalų tvarkymas. 
Bolševikų laikais labai nu
kentėjusios gatvės, tad reikė
sią jas taisyti. Esą numatyti 
ir viešieji darbai.

Pagaliau, vokiečių komisa
ras kalbėjo apie savo tolimes
nius sumanymus. Jis esąs nu
matęs nugriauti visą sena
miestį, o palikti tiktai rajo
ną apie rotušę su bažnyčio
mis, istoriniais ir kitokiais 
vertingais pastatais. Pasak 
komisaro, ši vieta 15 ir 16 
šimtmečiuose vadinusis „vo
kiečių kampu”. Iki 17-to 
šimtmečio Kaunas turėjęs 
vokiečius burmistrus, o tiktai 
vėliau miestas praradęs „gry
nai vokišką pobūdį.”

Nugriovus senamiestį, da
bartinė Laisvės Alėja būsian
ti prailginta iki Vilijos. Se
namiestyje būsiančios nuties
tos moderninės gatvės ir į- 
rengti parkai.

Baigdamas, laikraštis pa
stebi, ka dkomisaras „labai 
stebi, kad komisaras „labai

per-

par-

Skuodo Žaizdos

sa-

biniai dirbti pasiryžusius. Ji 
norinti dirbti glaudžiame 
kontakte su vokiečių pareigū
nais ir savo darbu bei gery
bėmis padėti vokiečių kariuo
menei „sutriuškinti žmonijos 
skriaudėją ir civilizacijos 
naikintoją bolševizmą.”

Vers jaunimą
Virbickas pažymėjo, kad 

partija labai rūpinsis darbi
ninkais ir ūkininkais. Parti
ja norinti, kad visas jauni
mas „būtų auklėjamas na
cionalistinėje ir socialistinė
je ir socialistinėje dvasioje, 
kuri moka išauklėti žmogų 
pasitikintį savimi, kūrybin
gą ir drąsų savo darbe, do
rą savo poelgiuose ir tikin
tį.”

su ja bendradar- 
Toliau jis ragino 
daugiau dirbti ir 

prisidėti pire mil-

Virbicko viltys
Kalbos užbaigoje Virbic

kas pareiškė pasitikėjimą, 
kad lietuvių tauta „naujai 
pertvarkomojoje tautų vals
tybių Europoje turės tokią 
pat garbingą vietą, kaip ir 
kitos Europos tautos, kurios 
šiandien 
biauja.” 
lietuvius 
„gausiau
žiniško didžiosios Vokietijos 
žygio.”

Neryški asmenybė
Ši vokiečių komisarų pa

statyto asmens kalba aiškiai 
liudija, kad okupantai vo- f 
kiečiai pilnai sieks nacinį __ .
lietuvių jaunuomenę, užmest^1^11^1' 
jai pražūtingas nacių idėjas.^— 
Nacinimo priešakyje paklus
niu „vadu” pasirinkta labai 
neryški asmenybė, kuri Lie
tuvos gyvenime nieko nerei
škė.

Kai tik tokia vadovybė pa
skirta, dar geresnis laidas, 
kad lietuvi ų tauta labai ge
rai žinos, kur jos veidas 
kreiptinas. Nepasisekė bol
ševikams subolševikinti Lie
tuvos jaunuomenės, nepa
vyks ir naciams sunacinti. 
Lietuva yra krikščioniškos 
kultūros kraštas, giliai sa
vo Tėvynę mylinčių žmonių 
šalis, tad jokios svetimos i- 
dėjos neturės pritarimo.

Iš Skuodo pranešama, 
kad iš ten bolševikai išsive
žė 20 lietuvių šeimų. Prasidė
jus sukilimui, Skuode žuvo 3 
nartizanai. Susidaręs nuken- 
tėjusiems šelpti komitetas 
numatoma netolimoj ateitvje 
likusiems be maitintojų šei
moms parūpinti miestelyje 
namelius, o galintiems verstis 
žemės ūkiu — padėti įsigyti 
sklypelius.

Kariij Likimas
Šiauliuose išeinantis

vaitraštis „Tėvynė” rašo, kad 
daugelis lietuvių karininkų, 
kurie buvo perimti į raudono
sios okupacinės armijos kad
rus, dar birželio pradžioje bu
vo išsiųsti į Maskvą, neva 
..karinių kursų” išklausvti. 
Tarp jų buvęs ir gen. Vit
kauskas, kurį laikraštis va
dina „Didžiausiu mūsų ka
riuomenės pardaviku.”

Prof. A. Janulaitis praneša, 
kad bolševikai iš Kauno išve
žė inž. Vytautą Račkauską 
(buv. geležinkelių valdybos 
vyriausiąjį direktorių), jo 
žmona Justiną ir sūnų Juo
zą. Tais pat šaltiniais nuo 
Šiaulių išvežti Feliksas Janu
laitis, jo žmona Ona ir ju 
sūnus Petras su žmona bei 
dviem vaikais.

tyda-

Prezidentas Priminė

Washington. — Lapkričio 
11 d. visa šalis minėjo pa
saulinio karo paliaubų die
ną. Prezidentas atsilankė 
prie Nežinomo Kareivio kapo 
ir uždėjo vainiką, po to pa
sakė kalbą.

Savo kalboje Roosevelt pa
reiškė, kad aname pašalinia
me kare Amerikos kariai 
kovojo už laisvę ir demokra
tiją. Jis pažymėjo, kad A- 
merikos žmonės supranta ir 
įvertina laisvę, dėl kurios 
verta kovoti ir net mirti. 
Kovoti už laisvę esame įpa
reigoti ir savo skola žuvu- 
siems, todėl visada reikia bū
ti pasiruošus, nes pavojai 
labai dideli.

Apie žuvusius amerikiečius 
aname kare prezidentas taip 
tarp kitko pasakė:

„Mes žinome, kad jie mi
rė, apsaugodami savo šalį 
nuo anų d enų baisaus pavo
jaus. Mes tai žinome, nes 
šiandien prieš mus vėl tas 
pats pavojus.”

• Iš Mauručių pranešama, 
kad ten esą palaidoti vokie
čių kariai, žuvę per karo 
veiksmus. Prie Mauručių ge
ležinkelių stoties palaidotas 
karys?
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MŪSŲ PAREIGOS SAVO SPAUDAI
(Iš kun. Jurgio Paškausko, 

Kunigų Vienybės Chicagos 
provincijos pirmininko, kal
bos, pasakytos 1941 m. spalių 
26 d. „Draugo” jubiliejiniame 
bankiete, Chicagoje).

Spauda žmonių gyvenime 
turi neapsakomos reikšmės. 
Katalikiška spauda katalikiš
kame pasaulyje yra būtinas 
reikalas, nes dorinis žmogaus 
gyvenimas be kat. spaudos 
neilgai tvers.

Gyvenimo praktika rodo: 
kokia spauda, tokie ir žmo
nės. Prancūzų ministeris 
Combs yra pasakęs, kad dėl 
„Socialdemokrato” laikraščio 
du trečdaliu prancūzų katali
kų atskilo nuo tikėjimo.

Spaudos rūšys
Spaudą galima padalinti j 

tris grupes: bedievišką, be
spalvę ir katalikišką. Bedie
viškoji spauda neapkenčia ti
kėjimo, nepripažįsta Dievo ir 
sielos buvimo, prakilnius dar
bus niekina, gilaus mokslo ir 
aukštos doros tikinčius žmo
nes nuolatos neigia. Tokia 
spauda yra pražūtinga.

Bespalvė spauda yra lygiai 
nepageidaujama, kaip ir be
dieviškoji. Ji tiesą dažnai 

\jnaišo su melu. Bespalvė 
tįpauda daugiau žmonių su- 
ju^,idina, negu bedieviškoji, 
iiies savo neva „bepartyvišku- 
mu” lengviau prieina prie 
žmonių. Tokio pobūdžio laik
raščiai dažnai labiau mėgia
mi, nei grynai katalikiški. To
kią spaudą žmonės beskaity
dami, užnuodija savo sielos 
prakilnius siekius ir tampa 
atvirais bedieviais.

Senovėje graikų išminčius 
Ezopas paklaustas, kas pa
saulyje yra gražiausia, atsa
kė: liežuvis. Į klausimą, kas 
blogiausia, taip pat atsakė: 
liežuvis, nes liežuviu pasaulį 
galima pataisyti ir sugadinti. 
Jei tas išminčius gyventų 
mūsų laikais, į abudu klausi
mus atsakytų vienu žodžiu: 
spauda. Šiandien pasaulį val
do 3 didžiosios jėgos: politi
ka, kapitalas ir spauda. Ši 
pastaroji jėga turi didžiau
sios reikšmės pasaulio gyve
nime.

Popiežių žodis
Šventi Tėvai labai aukštai 

įvertina katalikišką spaudą. 
Popiežius Pijus IX sako: 
kiekvieno kataliko yra šventa 
priedermė remti katalikišką 
spaudą ir ją kuo plačiausia 
paskleisti tarp žmonių. Leo
nas XIII rašo: geras kataliki
škas laikraštis yra nuolatinė 
misija. Pijus X pareiškė: vel
tui statysite bažnyčias, mo
kyklas, veltui remsite misijas 
ir darysite visokių gerų dar
bų; visos jūsų pastangos nu
eis niekais, jei ..nemokėsite 
naudotis apsigynimo ir puoli
mo ginklu, kuriuo yra tikra 
katalikiška spauda.

Vyskupas Ketleris sako: 
nevertas kataliko vardo tas, 
kas galėdamas neremia kata
likiškos spaudos. Venecijos 
patriarkas paskyrė vieną ku
nigą savo diecezijoje visose 
bažnyčiose sakyti pamokslus 
vien tik apie katalikišką 
spaudą ir sužinojęs, kad kat. 
laikraštis nebepajėgia išsilai
kyti, pasakė: aš aukosiu vis
ką, jei reikės ir vyskupo žie
dą ir kryžių nuo krūtinės.

Vyskupai ragina
Štai ką kalba Lietuvos vy

skupai ir pasauliečiab apie 
spaudą:

Kauno metropolitas arki
vyskupas Skvireckas savo ga
nytojiškame laiške rašę: Šią 
dieną mums yra dideliai svar
bus dalykas savo spauda susi
rūpinti, kad ji Lietuvoje dau- 
giasia prapūstų. Įsakau spau
dos platinimo darbą varyti 
per pamokslus, kalėdojant, 
rengiant paskaitas ir visais 
prieinamais būdais. Kataliki
škus laikraščius platinti yra 
kiekvieno pareiga, kuriam rū
pi, kad mūsų brangi tėvynė 
Lietuva palikdama katalikiš
ka, nuolat žengtų pirmyn do
ros ir gerovės keliu. Mes ne
galime ramiai žiūrėti į spau
dą, ypač į laikraščius, jei 
spaudos pagalba bažnyčios 
priešai pasėja daug pikto, tai 
mes tos pačios priemonės pri
valome griebtis evangelijos 
platinime.

Profesorius Šalkauskis, kal
bėdamas apskritai apie spau
dą, pasakė: spauda barsto gy
vybės ir mirties sėklas.Profe
sorius Eretas sako:

Spauda yra visos tautos 
mokykla. Mokykla auklėja, 
moko tik jaunimą, spauda 
moko visą tautą. Kur kokia 
spauda įsigali, ten tokie ir 
žmonės esti. Spauda tai min
čių ir idėjų patrankos. Kaip 
šaudomi ginklai svaido šū
vius į priešo eiles, taip spau
da tai minčių ir idėjų pa-' 
trankos. Kaip šaudomi gink
lai svaido šūvius į priešo ei
les, taip spauda svaido min
tis į pasaulį ir uždega jomis 
atskirus žmones ir visuome
nę. Jei visuomenėje bus įdieg
tos raudonos bolševikų ir be
dievių idėjos, ji pliš: jei ji 
je bus įgyvendintos Kristaus 
mokslo mintys, ji bus galinga 
kaip Kristaus Bažnyčia ant 
Petro uolos.

Istorija liudija
Gyvenimo istorija aiškiai 

rodo gerų raštų vaisius. Ži
nome, kas buvo Augustinas 
jaunose dienose ir kas Igna
cas Layola. Juodviem tikėji
mas ir Bažnyčia visai nerūpė
jo. Juodu ieškojo žemiškų 
smaguriavimų ir pasaulio 
garbės. Kuomet pradėjo skai
tyti gerus raštus, tapo gar
siais pasaulio žmonėmis ir di
deliais šventaisiais.

Mes lietuviai išeivijoj turi
me nemaža atkritusių žmonių 
nuo tikėjimo. Jie iš Lietuvos 
atvažiavo būdami katalikais, 
šiandien jie yra be tikėjimo, 
Bažnyčia jiems nerūpi. At
kritimo priežastis yra bedie
viškoji spauda. Maža vilties 
juos grąžinti prie tikėjimo, 
bet visi labiau turime susirū
pinti tais žmonėmis, kurie 
dar eina į bažnyčia ir atlieka 
šiaip taip katalikiškas parei
gas, bet katalikiškų laikraš
čių neskaito.

Neatliktos pareigos
Be laikraščių neapseina nė 

vienas žmogus. Tokie katali
kai, beskaitydami kitokių pa
žiūrų laikraščius, praras auk
štos idėjos siekius, atšals ir 
tikėjime ir žus kataliku Baž- 
nvčiai. Nors mes šiandien ir 
džiaugia mes katalikiškos 
spaudos jubiliejumi, bet per 
daug negalime didžiuotis, nes 
daug iš mūsų vadų neatliko
me sąžiningai savo pareigos 
katalikiškai spaudai paremti.

Mes, katalikų visuomenės 
vadai, labiau turime susiinte- 
resuoti katalikiška spauda,

Gražioji Vilniaus Katedra

VILNIAUS BAŽNYČIOS
Vilnius kalba apie mūsų is

toriją, apie mūsų pfaeitį ir 
mūsų tautos tiesą, nežiūrint 
kokias pretenzijas lenkai ne
paliaujamai reiškia į mūsų 
tautos sostinę. Vilnius garsus 
ir puošnus savo bažnyčiomis 
— šventovėmis, lietuvių ran
kų statytomis, kurių priskai- 
tome net 35. Tad nors trum
pai susipažinkime su jomis.

1. Arkikatedra - Bazilika 
šv. Stanislavo, vyskupo kan
kinio, ir šv. Vladislavo, kara
liaus išpažinėjo.

Ši bažnyčia statyta Jogai
los 1387 m. senųjų Perkūno 
aukurų vietoje. Didžiojo alto
riaus pogrindyje yra užsilikę 
aprūkę, apdegę buvusios 
šventyklos akmenys. O var
pinės du pirmieji aukštai yra 
tie patys iš pagonijos laikų.

Katedra daug kartų degė ir 
nyko. Ją teko atstatyti Vy
tautui Didžiajam, vysk. Ma
salskiui (1778 m.), ir paga
liau 1931 m. po didžiojo Ne
ries potvynio ją atnaujino 
ark. Jalbžykauskas. Tada rū
siuose buvo rasti karališki 
karstai: Vladislavo IV, Elž
bietos ir Barboros Radvilai
čių — kar. Žygimanto Augu
sto žmonų.

Katedroje yra 14 koplyčių, 
jų tarpe Lietuvos karalaičio 
šv. Kazimiero koplyčia — 
gražiausia ir i škilmingiausia. 
Šv. Kazimieras budi šventojo 
ir lietuviškojo Vilniaus sar
gyboje.

Katedra turėjo archyvą ir 
gausų, brangų muziejų su 
karalių ir vyskupų ekspona- 
natais, kuris vargiai liko iš
saugotas rusų okupacijos me
tu.

Kaip Eifelio bokštas Pary
žiui, taip Katedra ir gretimas 
Gedimino kalnas yra Vilniaus 
—Lietuvos sostinės emblema.

2. Šv. Jono bažnyčia. Senu
tė iš 1387 m. fundacijos. Tai 
Vilniaus tautinis ir bažnyti
nis panteonas. Čia daug pa
minklų, biustu, bareljefų, len
tų, grupių ir kt. Čia minimi 
1861 ir kiti metai. Yra daug 
nuošalių koplyčių — jose po
sėdžiavo senojo Vilniaus uni
versiteto studentai: filoma
tai,, fileretai, congregatio mi
nima, media ir maxima. Šv. 
Jono bažnyčia —aristokratų 
ir šviesuomenės Dievo namai. 
Čia viskas dvelkia menu, rim
timi, tikėjimu ir tautine isto
rija.

3. Šv. Teresės bažnyčia prie 
Aušros Vartų. Fundatorius

daugiau kooperuoti su kata
likiškos spaudos leidėjais, 
daugiau ją remti ir ieškoti 
priemonių, kad vienintelis 
kat. dienraštis „Draugas” i r 
visi mūsų laikraščiai su
silauktų keleriopai daugiau 
skaitytoju, negu šiandien tu
ri. Jei kada nors susilauksime 
tos dienos, kada matysime 
kiekvieno kataliko name ka
talikišką laikraštį, tuomet ra
miai sau galėsime pasakyti: 
savo pareigas sąžiningai atli
kau, niekas nieko man negali 
primesti.

Kun. Jurgis Paškauskas

Kristupas Pacas, 1626 m. Ir 
iš oro ir vidaus bažnyčia at
rodo iškilni ir didinga. Ypa
čiai puošni sakykla. Praeito 
Didžiojo karo metu šią bažny
čią lankė caras Mikalojus II, 
Vilhelmas II. Anais laikais 
čia buvo garsūs ir populiarūs 
kunigai: prel. Volodzka, kun. 
Markuckis ir kun. Vaičiūnas.

4. Vilniaus Aušros Vartai. 
Tai pirmaeilė Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos šventovė 
ir lietuvių tautos stebuklavie- 
tė. Jos istorija: 1676 m. buvo 
medinė, 1829 m. mūrinė, 1927 
m. lenkai ją polonizavo.

Čia Aušros Vartuose su
krauta šimtai tūkstančių vo- 
tų, čia aukojamos kasdieninės 
lietuvių tautos maldos, čia 
liejamos viso gyvenimo aša
ros, čia Lietuva patyrė daug 
malonių ir lengvatų. Dabar 
čia lietuvis meldžiasi už ats
tatymą laisvos, Nepriklauso
mos Lietuvos, už negailes
tingai ištremtus brolius-ir se
seris i tolimąjį Sibirą, už žu
vusius paskutinėse kovose dėl 
visos tautos laivės.

5. Dominikonų šv. Dvasios 
bažnyčia. Tai šviesūs balti 
Dievo namai. Karaliaus Kazi
miero Jogailaičio 1441 m. 
fundacija. Viduje daug baro
ko figūrų ir skulptūros. Ap
link koridoriai, šventoriai, o 
tarprūmyje auga sodnelis. 
Požemiuose daug paslaptin
gų, dar neištirtų kriptų, kop
lyčių ir poniškų sarkofagų.

6. Visų Šventųjų bažnyčia. 
Ruiminga, erdvi. Tai buvo 
Vilniaus proletarų, darbinin
kų šventovė. Jie čionai reng
davo savo jubiliejus, minėji
mus, šventes, bendras pamal
das, komunijas, adoracijas. 
10 metų klebonavo vysk. J. 
E. J. Kukta.

7. Vilniaus Bernardinų ba
žnyčia. Kar. Kazimiero Jogai
laičio 1492 m. fundacija. Vi
duje gausūs paminklai ir ant
kapiai. Sena ir įdomi jos isto
rija. Pogrindyje — nežinomi 
urvai, takai, nuošalumas ir 
slėptuvės.

Čia įrengti Kristaus kan
čios laiptai, čia maldos žmo
gų jaudina ir nuteikia atgai
loti.

8. Šv. Rapolo Archangelo 
bažnyčia. Dešiniame Neries 
krante, nelabai sena, statyta 
jėzuitų (1703 m.). Kai miesto 
valdyba nedavė jiems čionai 
bažnytinio skiepo, tai jėzuitai 
paprašė žemės tik tiek, kiek 
apims vieno jaučio oda. Mies
tas sutiko. Tada gudrūs jėzui
tai supiaustė odą ploniausio
mis gijomis ir apvedė didelį 
žemės plotą. Jis tikrai buvo 
vienos jaučio odos apimtyje. 
Miestas jautėsi esąs nugalė
tas — sklypą davė. Jame ir 
stovi šv. Rapolo bažnyčia.

9. Šv. šv.Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčia. Ji yra Lukiškėse. 
Prie didžiojo ir baisaus Luki
škių kalėjimo ir prie šv. Jo
kūbo ligoninės. Jos klebonas 
— kartu buvo ir kalėjimo ka
pelionas. Jis žino daug lietu
viškų paslapčių, jis matė čia 
mūsų tautines tragedijas. Tai

šiurpi bažnyčia ir baisi aplin
kui ją vieta.

10. Šv. šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia. Tai Antkainio se
nųjų dievų vietovėje. Sena, 
1330 m. Goštauto fundacija. 
Puikiausia ir puošniausia mū
sų sostinės šventovė. Joje ma
tome visus šimtus statulų, 
skulptūrų, grupių, scenų, 
fragmentų ir freskų. Čia at
vaizduotas dangus, čia sukur
tas rojus, čia išrašyta Evan
gelija. Šią bažnyčią statė lie
tuvių lėšos ir italų meisteriai. 
Bet už viską čia gražiausia 
Marija Magdalietė.

11. Švč. Jėzaus Širdies baž
nyčia. Naujutė, tik 1913 m. 
pradėta statyti. Didinga savo 
pastatu ir ypač šventa mal
dingumo praktikomis. Čionai 
vyksta amžinoji adoracija, 
kasdien viešai kalbama Švč. 
Jėzaus Širdies litanija, čia 
veikia eucharistinė garbės 
sargyba, šitą šventovę ypač 
pamėgę miesto neturtingieji 
ir vargšai.

12. Nekalto Prasidėjimo ba
žnyčia. Naujai statoma nuo 
1911 m. Nuostabus gelžbeto
ninis kūrinys. Jos statytojas 
—žemaitis architektas Vivul- 
skis. Ji pati — Žalgirio mū
šio 500 metų (1411-1911) su
kakties paminklas.

Altoriuje — Nekalto Prasi
dėjimo Madona.

13. Šv. Mikalojaus bažnyčia. 
Tai vienintelė Vilniaus lietu
vių šventovė, kurią sunkiai 
mūsų sostinės lietuviai ją iš
gavo, atkovojo 1901 m. iš 
lenkų dvasinės vyriausybės. 
Sunkiai ir vargingai joje įsi
kūrė su pirmuoju lietuvių 
klebonu, kun. Juozapu Kut- 
ka, jaunučiu akademiku.

14. Šv. Onos bažnyčia. Plo- 
niausis, dailiausis europėjinio 
masto gotikas, visoj Pabalti- 
joj vienintelis. Pažįstame ją 
iš vaizdo ir stebimės jos go
tiškąja realybe.

— Kad būčiau toks geras 
architektas, kaip kad esu ka
rys, tai paimčiau ją sau ant 
delno ir persikelčiau į Pary
žių, — pasakė apie šv. Onos 
bažnyčia didysis vadas Napo
leonas, žygiuodamas pro Vil
nių.

15. Šv. Jurgio seminarijos 
bažnyčia. Ji siekia senyvus 
1506 m. Ją įkūrė kunigaikštis 
Mikalojus Radzvila. Kartu su 
bažnyčia po vienu stogu jun
giasi ir kunigu seminarija.

16. Vilniaus Rasų bažnytėlė. 
Kai miršta brolis vilnietis— 
ji tenai atneša. Kai suskamba 
liūdnas varpelis — broli vil
nietį čionai palaidoja.

17. Bonifratų šv. Kryžiaus 
bažnyčia. Labai sena iš 1336 
m. Statvta Petro Goštauto to
je vietoje, kur žuvo pirmieji 
Vilniaus pranciškonai.

Bažnyčios vidury — van
dens šulinys.

Sako, kai sumetė Vilnelėn 
nukankintus vienuolius, kai 
jie paskendo, tai ir ištryškęs 
šioje bažnytėlėje iš grindų 
šaltinis.

Pokariniais, laikais čia ke
lis metus meldėsi Vilniaus lie
tuviai gimnazistai. paskui 
lenkai juos iš čia išstūmė.

18. Šv. Stepono bažnyčia. 
Čia įsikūrė modernieji sale

ziečiai. Šitos bažnyčios ir jos 
įstaigų šūkis: Darbas ir Do
rybė!

19. Šv. Baltramiejaus bažny
čia. Vilnietiški Dievo namai. 
Mažutė mūsų sostinės šven
tovė.

20. Šv. Juozapo bažnyčia. 
Centrinė Labdarybės įstaiga 
išlaikydavo šv. Juozapo baž
nytėlę.

21. Dievo Apveizdos bažny
čia. Jos statytojas kun. K. 
Liubėnas.

22. Vilniaus Augustinu baž
nyčia. 1746 m. ją pastatė, 
1852 m. pagrobė rusai, 1919 
m. atsiėmė katalikai, 1926 m. 
įvedė rytų apeigų liturgiją. 
Valdo jėzuitai.

23. Vilniaus Trinitorių baž
nyčia. Gyvena prie jos kuni
gai vienuoliai — trinitoriai, 
veda misijas.

24. Šv. Trejybės bažnyčia. 
Nedidelė, negarsi Vilniaus ba 
žnyčia. Ji įkurta XVI amž. 
1821 m. ją buvo pagrobę schi
zmatikai rusai, bet 1919 m. 
katalikai vėl ją atsiėmė.

25. Šv. Ignoto Lojolos baž
nyčia. Tai daug nukentėjusi 
bažnyčia. Seniau ją valdė jė
zuitai, ir čia buvo vyskupijos 
seminarija. Vėliau rusų val
džia ją nusavino ir panaiki
no — įrengė Dievo namuose 
kareivines sandėlius, šventoji 
vieta buvo sunykusi. Dabar 
vilniečiai ją vėl atstatė.

26. Vilniaus Aklųjų instituto 
bažnyčia. Tai mūsų sostinės 
užmiesčio naujamiestyje. Di
delė aklųjų įstaiga — ji turi 
savo Dievo namelius.

27. Šv. Kotrynos bažnyčia. 
Tai mūsų Vilniaus puošmena. 
Išdidi ir didinga. Vilniaus 
krašto tretininkų centras.

28. Vilniaus Misijonierių ba
žnyčia. Aukštas, platus, švie
sus jos frontanas. Dar aukš
tesni ir šviesesni jos dviša
kiai bokštai. Bokštuose aš- 
tuoni laikrodžiai. Iš tolo ma
tyti padangėje spindi aukš
tumų kryžiai.

29. Šv. Kazimiero bažnyčia. 
Vilniaus jėzuitų sostinė ir 
mūsų sostinės katalikų akci
jos centras.

30. Vilniaus Pranciškonų ba
žnyčia. Seniau ji buvo visiš
kai panaikinta ir joje buvo 
įrengti visų Vilniaus teismų 
archyvai. Dabar ją vėl grąži
no Dievo kultui. Įsikūrė pran
ciškonai.
. 31. Vilniaus Vizitiečių baž
nyčia. Pakeliui į Rasų kapi
nes — iškilni bizantiška šven
tovė. Aukščiausiojo kupolo 
viršūnė seniau baigėsi auksi
ne širdimi — joje buvo įdėta 
vieno Vilniaus vyskupo fun
datoriaus širdis. 1864 m. ba
žnyčią buvo pagrobę rusai, po 
karo vėl įsikūrė katalikai. 
Meldžiasi vienuolės vizitie- 
tės.

32. Šv. Mykolo bažnyčia. Į- 
kūrė ją 1594 m. Leonas Sapie
ga. Jau tuomet čia apsigyve
no vienuolės pranciškonės. 
Požemiuose yra užsilikę jų 
karstai ir visai sveiki, nesu- 
nykę kūnai —išgulėję čia ke
lis šimtus metų.

Prieš praeitą karą ji buvo 
visai uždaryta ir j os rūsyje 
slapstėsi miesto vagiliai. Da
bar vėl įsikūrė pranciškonės.

33. Vilniaus Trinapolio baž
nyčia. ši bažnyčia buvo pa
naikinta 1832 m. ir 1916 m. 
vėl atgauta. /

Kelias gražias vasaras 
1919-1925 m. čia gyveno mū
sų arkivysk. Jurgis Matulevi
čius, nes ten yra vyskupų va
sarinė rezidencija.

34. Vilniaus Panerių bažny
čia. Užmiestyje, Panerių kal
nuose, tenai, kur kadaise Ge
diminas nukovė taurą ir sap
navo sapną, — tenai dabar 
stovi Panerių bažnytėlė.

35. Vilniaus Kalvarijų baž
nyčia. Vysk. Belozaro 1664 
m. fundacija. Didelė, didinga, 
vilnietiška šventovė. Aplin
kui ją, lietuviškame šile įsi
steigė, įsigyveno Kristaus 
kančios vieta, Kruvini keliai, 
Vilniaus Kalvarijos.

Būriais lietuviai eina kal- 
varijas, Kryžiaus kelius, ne 
tik šioje vietoje, bet visoje 
Lietuvoje ir verkia.

Vokiečiai Kai 
„Apie Glaudum Motei

Redaguoja Ele

Seiminu

Švedų laikraščio „A 
bladet” korespondente 
Berlyno rašo: — „Pal 
valstybės ateityje bus 
džiau sujungtos su Vok 
kaip sakoma valdančio! 
kiškose sferose. Syki 
skelbta dalis planų dėl 
mos Pabaltijo naujos 
tvarkos. Lietuvoje, j 
džiui, jau sudaryta vad
generalinė taryba, kuri tie puodai ir tos 
dradarbiaudama su vo 3 lėkštes...” 
įstaigomis, stengsis kiė „ .
ma atstatyti normalin :^u Pas. ją valande- 
lygas.”

Oficioziniame „Be 
Boersenzeitung” Paba 
pašvęsta daug dėmesio 
psnyje, užvardintame 
tijo drama.” Jame aiški 
kad Pabaltijį, po vo

kys vaikučiai ir vyras po 
įienės pasišalino kur kas 
Vienas pas radiją, prie 
į kitas prie knygos, o 
vyriausias namų galva 

ne pypkelės.

metusi akimis lėkščių ir 
ginklų apsauga, laukis įjkrūvas, nekreipdama į

nėr {dėmesio, pratarė: — O 
' ■; puodai ir tos lėkštės ...

ryto iki vakaro vis tas 
. ir tas pats. Čia, žiūrėk, 

A dgei pusryčių lėkštes, 
— rieda pietų — neužilgo ir 
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Londonas. — Nuo da 
nio ] 
Anglijos taupytojai yi 
taupę ir paskolinę vyri 
bei vieną bilijoną svarų įo neatsakė. Tik jos vei- 
lingų. Ši skaitlinė parod 
vidutiniškai kiekvienas įkyti žodžiais: „O tie puo
las, pradedant seniau 
baigiant kūdikiu, šutai ge|asesei fau įkyrėjo tas 
vyriausybei paskolino į šaukštų jr šakučių 
svarų sterlingų. pk^i^g Ar tu

Dabar pradėta nauji si, jei tau pasakysiu, kad 
paganda naujai taupyn iiminga ir labai laiminga 
skolai sukelti.

iir tebežymėjo anksčiau

jtos lėkštės...”

sis?! žinau, atsakysi:— 
tą laimę matai?

Taupymo B01 Wlvok apie tuos tūk-
1 pis ir tūkstančius mote-

UŽ Bil. Dol
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t Europoje. Ne viena, ne 
o tūkstančiai jų pasikeis- 
ietomis su tavimi. Ir tą

Washington. — Aps keitimą priimtų kaip di- 
Taupymo bonų parda 
mas rugsėjo 30 d. pasie 
dėlės aukštumos. Iki t( rdytų šeimų, kiek moterų 
nos šių bonų parduot Ėdikiais rankose neranda 
1 bil. 504 mil. 411 tukst os kur galvą priglausti, 
rių. Pardavinėjimo pro; 
pradėta gegužės 1 d., 
mėnesį vidutiniškai p; 
ta už 300 mil. dolerių, 
giausia parduota geguži 
nesį — už 350 milijom, 
rių.

.Visią laimę. Pagalvok, 
pavergtose valstybėse

lokia virtuvėlė, ramioj ap- 
nnoj besiilsinti šeimynėlė 
idaugiau, negu jos klajū-

• širdis ir gyvenimas beno-

ar pagalvojai apie tas 
res, to paties kraujo se- 
kurios dar taip neseniai 

PAIEŠKOMI ASMEI ągėsi savo šeimose, šian- 
kenčia didžiausias kan- 
tolimame Sibire ? Ne vie- 
įbuvo ištremta su mažais

Čia seka vardai ir 
dės tų asmenų, kuriuo 
tuvos Konsulatas Chii 
yra prašomas surasti:

1. Adomonis, Konst 
Jo ieško pusbrolis Ai 
Adomonis, gyvenąs Ar 
noje.

2. Kleiva, Pranciškus
m. gyveno 1810 So. Jef:
St., Chicagoje. Va
Frank Klevas ar Levas

3. Kuzminskas, V 
Gyveno Chicagoje.

4. Linkis, Vladas, kiį
Telšių. Apie 38 m. an tuviai tada daugiausia gyven 
iš Marijampolės apyl h tai Amerikos valstybinė 
Jo ieško motina gyv( šuoliai grįžo namo į kitą mi< 
Lietuvoje.

6. Markūnas, Zigmas 
iš Trakų apskr. G’ 
Dirbo geležinėje Chicago '^a

5. Lipinskas, Vincas/®1™
Brighton Park apyli
Chicagoje.

Ieškomieji asmenys
apie juos 1"
prašomi pranešti:

Lietuvos Konsulatai
30 No. La Salle St.,

Tos Die
Tos Di

RUDENS Gi
PRISIMINI

■ieną Pennsylvanijos miestelį 
U svečius pas savo pažįstai

sa airiais. Jaunuoliams einam 
, he, iš priešingos pusės ėjo 
j e prie lietuvių, airiai pareikal 

,!®as lietuvis jaunuolis — bū 
hio — pasitraukė truputį į 

j ’P akiplėšoms, kad šaligatvis 
jiems būti tokiais storžie^ 

’’’smogė kumščia lietuviui į k 
. hvis, nieko nelaukdamas, 2

zmĮ^.s turl ’tuojau išsitiesė šaligatvyje. I 
Pagalbą, bet ir su šiuo leng) 
^garmėjo iš visų pakampių ■ 

p.. r ht iš tolo atrodė, kadmi 
cmcag , į Lietuviai, prisišliję prie

hs gaujos. Gynėsi gerai, ne 
po kojų. Vieno airio turVerkia katalikai, ga P? kojų. Vieno airio tur 

miesi kenčiančio Krista ^t nepasisekė — 1< 
Sopulingosios Motinėlėse j1 ia taiP šveisti x nOnnr<ilrXl" Tv» htirtrn rr

Verkia lietuviai neprifej 
somybės netekę, daug si 
dienų išgyvenę, nežir ? 
ateities ir naujų vargi 
giami, tačiau šventai t i °!'y .l!“ ,Kllasmi, kad Lietuva vėl bus fl.1“ -p?r..dral 

... , > tolicinmkas issmere is sava ir nepriklausoma!

miesi kenčiančio Krist;

į nebesikėlė. Ir taip būrys g 
pramuštomis galvomis.

’’n tarpu pranešta policijai.
mėgino suimti vieną lietu 

^apykaklės, tai kitas lieti 
jį policininkui per dral

žemyn. Sugraibstęs dra
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Berlyno rašo: - 
valstybės ateityje' 
džiau sujungtos 5^ 
kaip sakoma valį 
kiškose sferose. ą 
skelbta dalis plį 
mos Pabaltijo į 
tvarkos. Lietuj 
džiui, jau sudalyta,, 
generalinė tarybai 
dradarbiaudama 
įstaigomis, stengą 
ma atstatyti non* 
lygas.”

Oficioziniame 
Boersenzeitung”; 
pašvęsta daug dį 
psnyje, užvardintas 
tijo drama.” Jamea 
kad Pabaltijį, po 
ginklų apsauga, į 
jas išsivystymo

Švedų laikrjįį. Moterų Gyvenimo Aidais

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaitė

Minčių Žiupsnelis
Pavydas gimsta drauge su 

meile, bet ne visada dingsta 
drauge su ja.

Rošenfuggold

Palmyros Laiškai

Seimininkėms

Žmonės amžinai reikalauja, 
kad tiesos formos būtų kar
tas nuo karto atnaujintos. 
Kas per dažnai girdima, 
jiems greit palieka nebesu
prantama. Doudan
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„Ach tie puodai ir tos 
lėkštės...”

Užbėgau aš pas ją valandė
lei. Trys vaikučiai ir vyras po 

‘vakarienės pasišalino kur kas 
sau. Vienas pas radiją, prie 
žaislų, kitas prie knygos, o 
pats vyriausias namų galva 
į— prie pypkelės.

Permetusi akimis lėkščių ir 
puodų krūvas, nekreipdama į 
mane dėmesio, pratarė: — O 
tie puodai ir tos lėkštės .. . 

Į Nuo ryto iki vakaro vis tas 
f pats ir tas pats. Čia, žiūrėk, 
pabaigei pusryčių lėkštes, 
prasideda pietų — neužilgo ir 

į vėl vakarienė. Ir taip diena iš 
dienos...

Šiuose jos žodžiuose jutau 
skundą, nusivylimą, nuovar 

Londonas.-Nuoį gį, nepasitenkimą. Ar aš jos 
nio karo pradžios a U21"—20 2~2----- 2-2
Anglijos taupytojai p 
taupę ir paskolinę na 
bei vieną bilijoną ną 
lingu, ši skaitlinėj 
vidutiniškai kiekį 
las, pradedant sečj 
baigiant kūdikiu, šutu 
vyriausybei paskolą 
svarų sterlingų.

Dabar pradėta miji 
paganda naujai tanpji 
skolai sukelti.

laikotarpis prie BaįJ 
galimas tik bendnį 
me su Vokietija.,

Anglai Sblį 
Vyriau^

vaikais, ir be jų nieko dau
giau negalėjo pasiimti.O kita, 
gal visai viena, atskirta nuo 
savo mažyčių, kas minutę gal 
voja, graudžias ašaras lieja 
dėl kankinančios jų likimo ne
žinios, nežinios kur vyras, 
kur tėvai ir kiti artimieji. O 
kaip su tuo ilgesiu savo na
mų, krašto, ištremtosios sie
loje, kuris kaip ugnis degina 
ir sunkina juodą, karčią jos 
dalį?!

Nebenorėčiau, kad daugiau 
tartum: —O tie puodai ir tos 
lėkštės...” su tokiuo nusivyli
mu ir skundu. Gerai pamąs
tyk. Nes tikrai laiminga esi.

Tad jų plovimas ir visa na
mų ruoša tegu būna viena 
graži pasitenkinimo -simfoni
ja.
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Taupymo Bojj 
UŽ Bil. Dol

gailėjausi ? Greičiausiai —ne. 
Tik paklausiau: Ką gi tu da
rytum priešingu atveju?”
Nieko neatsakė. Tik jos vei

de dar tebežymėjo anksčiau 
pasakyti žodžiais: ,,O tie puo
dai ir tos lėkštės...”

Miela sese! Tau įkyrėjo tas 
.darbas, tų šaukštų ir šakučių 
kilnojimas, plovimas. Ar tu 
tikėsi, jei tau pasakysiu, kad 
esi laiminga ir labai laiminga 
moteris?! Žinau, atsakysi:— 
Kur tą laimę matai ?

Tik pagalvok apie tuos tūk
stančius ir tūkstančius mote
rų Europoje. Ne viena, ne 
dvi, o tūkstančiai jų pasikeis
tų vietomis su tavimi. Ir tą

Washington. - Apsą pasikeitimą priimtų kaip di- 
Taupymo bonų pardavi džiausią 
mas rugsėjo 30 d. pasieki 
dėlės aukštumos. Dd ta 
nos šią bonų parduoti 
1 bil. 504 mil. 411 taksti

laimę. Pagalvok, 
kiek pavergtose valstybėse 
suardytų šeimų, kiek moterų 
su kūdikiais rankose neranda 
vietos kur galvą priglausti. 
Jai tokia virtuvėlė, ramioj ap
linkumoj besiilsinti šeimynėlė 
būtų daugiau, negu jos klajū
nės širdis ir gyvenimas beno
rėtų.

0 ar pagalvojai apie tas 
lietuves, to paties kraujo se
ses, kurios dar taip neseniai 
džiaugėsi savo šeimose, šian
dien kenčia didžiausias kan

čia seka vardai irpr šias tolimame Sibire? Ne vie
na jų buvo ištremta su mažais

pradėta gegužės 1 i. Ii 
mėnesį vidutiniškai pri 
ta už 300 mil. dolerų D 
giausia parduota gegužė 
nesį — už 350 mUijraijd 
rių.

PAIEŠKOM AM

Keptas kalakutas
Nėra tos šeimos, kuri Padė

kos Dienoj neturėtų kalakuto 
ant stalo. Tai tradicijai pa
laikyti neatsilieka nei lietu
vės šeimininkės.

Kalakutas geriausią skonį 
turės tada, jei jis bus paruo
štas iš vakaro — jei kepamas 
ryte ir paruoštas ryte — jei 
kepamas vakare.

Gerai nuvalytą ir išplautą 
kalakutą reikia gerai ištrinti, 
kaip iš viršaus, taip iš vidaus 
šia mase: geras -šaukštas 
sviesto sumaišyti su druska, 
pipirais, peprika, įtarkuotu 
svogūnu. Kas mėgsta, gali 
vietoj svogūno vartoti sutrin
to česnako gabalėlį. Sviestą, 
druską ir prieskonius imti 
maždaug tokiame kiekyje, 
koks yra kalakuto dydis. Taip 
gerai įtrintą kalakutą įdėti į 
erdvų indą, kuriame įpiausty
ti keli svogūnai. Indą aklai 
uždaryti ir palikti šaltoje vie
toje, iki reikės paruošti kepi
mui.

Kamšalas Kalakutui
Svarbus kalakuto gardu

mynas yra kamšalas. Jis gali
ma įvairiai gaminti. Vieni 
mėgsta riešutų, kaštonų ir 
vaisių kamšalą, kiti vėl kito
kį. Bet populiariausi tai ne 
saldūs kamšalai. ,

Kamšalas a. Išmirkyti se
nos baltos duonos gabalus 
piene. Nuspausti. Skauradoje 
pakepinti keletas nemažų 
svogūnų svieste ar taukuose. 
Įmaišyti tinkamas kiekis (pa
gal skonį) druskos, pipirų, 2 
šaukštai „ketchup”, įpiausty- 
ti kalakuto J aknelės (jei turi
ma, galima jų įpiaustyti ir 
daugiau), sudėti išsunkta 
duona ir dar pridėjus riebalų 
viską apkepinti ant smarkios 
ugnies, saugant, kad nepri
degtų. Kamšalui praaušus į- 
plakti pora kiaušinių, gerai 
išmaišius. prikimšti kalaku
tas. (Kamšalui praskiesti tin
ka vartoti pienas, kuriame 
mirko duona).

Turint prie stalo daugiau 
kamšalo mėgėjų, patartina jo 
padaryti daugiau ir iškepti 
pečiuje atskirame inde. Tada 
jau tikrai visiems užteks mė
giamo gardumyno.

Kamšalas b. Išvirti ryžiai, 
jei galima vandens garuose, 
kad jie būtų bėrus. Ištrinti 
keturi tryniai su trupučiu 
cukraus, cinamono, tarkuotos 
citrinos žievės, įmaišyti keli 
šaukštai pieno. Pridėti smul
kių slyvų, supilti ryžiai ir vė
liausiai įmaišyti gerai išplak
ta baltymų putelė, šiuo kam- 
šalu prikimšti kalakutas ir 
kepti, dažnai aplaistant svie
stu, ar jau pasidariusiu sosu.

Kad būtų užtektinai soso, 
reikia įpilti stiklas ar dau
giau vandens.

Padažas prie kalakuto
Šaukšte sviesto parausvint 

šaukštas miltų, kaip baltam 
padažui, atmiešti stiklinę so
so, kuris liko kepant kalakutą 
arba stiklinę sriubos (buljo
no). Verdant ant lėtos ugnies 
pilti po truputį stiklas sal
džios grietinėlės ir nuolat 
maišyti, kol pradės tirštėti. 
Ataušinus — perkošti, užda
ryti dviem kiaušinio tryniais, 
įbarstyti trintų gvaizdikėlių. 
Prieš duodant į stalą padažą 
gerai sušildyti. Reikalui e- 
sant galima praskiesti sriuba.

Norint atšildyti kalakutą, 
labai tinka tuo padažu užpilti 
mėsą ir įstatyti į pečių, kol 
tinkamai įkais.

Keptos Slyvos
% puoduko kapotų riešutų,
% puoduko duonos tru

pinių,
2 šaukštai cukraus,
% šaukštuko druskos,
1 šaukštukas cinamono,
% puoduko slyvų sunkos, 
šaukštai citrinos sunkos,

1^2 puoduko slyvų be kau
liukų,

2 kiaušiniai.
1 citrinos tarkuota žievė.
Išvirtas slyvas pertrinti 

per rėtį, įpilti citrinos sunką, 
įmaišyti riešutus, trupinius, 
cukrų, druską, cinamoną, sly
vų sunką, įtarkuoti citrinos 
žievę, įmaišyti išplaktus try
nius ir vėliausiai išplaktus 
kiaušinių baltymus. Masę su
dėti į sviestų išteptą stiklo 
kepimui indą, įstatyti į kitą 
indą su vandeniu ir kepti pe
čiuje, vidutiniame karštyje.

Ruduokėliai
% puoduko miltų,
1 šaukštukas kepamų mil

telių,
Vienas trečdalis puoduko 

sviesto,
2 kvadratėliai ištirpinto šo

kolado,
1 puodukas cukraus,
2 kiaušiniai,
1 šaukštukas vaniles.
Pusė puoduko kapotų rie

šutų.
Gerai ištrinti kiaušinius su 

cukrumi ir sviestu. Persijotus 
miltus su kepamais milteliais 
įmaišyti, supilti šokoladą, rie
šutus, vanilą. Kepti erdvioje 
skardoje. Prieš išimant iš 
skardos supiaustyti į kvadra
tėlius.

Niekad negali gerai patai
syti savo rašinių, kol jų nepa
miršti. Volteris

Kiekvienas žmogus yra ver
gas, jei jis nedrįsta pasakyti 
to mažo žodelyčio: ne. Vie
nintelis būdas apsaugoti sa
vo laisvę ir charakterį — tai 
galėti ištarti šį žodelį.

Chamfortas

Kas gi yra, teisingai ta
riant, pralaimėjimas? Niekas 
kitas — tik pirma proga prie 
ko geresnio. V. Phillips

Gerbiamoji Palmyra,
Mano vyras jau senyvas 

žmogus, bet didelis pypko- 
rius. Rūko ir rūko, beveik be 
pertraukos. Pirmiau pirkdavo 
tabaką pakeliais, paskum pir
ko jau cigaretukus, o dabar 
perka tabaką svarais ir trau
kia pypkę, kuri tikrai mane 
iš galvos krausto, nes dažnai 
namuose visko stinga. Aš su 
vaikais alkstu, pusiau apiply
šę, ir kai gyvą bėdą jam prieš 
akis perstatau, tai purkščia, 
pyksta, keikiasi ir koliojasi, 
sakosi jam geriau pabūti al
kanam, o ne pamest rūkyti. 
Paskutiniu laiku jis pradėjo 
rytais baisiai kosėti. Nuola
tos skundžiasi, kad jam skau
da pečius ir krūtinę; spėju, 
kad jį tas rūkymas naikina. 
Patarkit, kaip galėčiau jį nuo 
to atpratinti. Už tą būsiu 
Jums labai dėkinga.

Elena X.

Vyras, mylimas kilnios mo
ters, su savimi nešiojasi bran
gų talismaną. Kiekvienas jau
čia, kad jo gyvenimas yra 
vertingesnis. Sand

Būti mylimam ir mylėti— 
reiškia ir kentėti.

Heine

Nusižeminimas meileje yra 
meilės tikrasis išdidumas.

Juoktis Sveika
Pripratimas

Valdininkas: — Kodėl tam
sta duodi darbus daug grei
čiau vedusiems vyrams, o ne
vedusieji turi palaukti?

Direktorius: — Kai aš pra
dedu bartis, vedusieji daug 
šalčiau tai priima ir mažiau 
jaudinasi.

ATSAKYMAS:
Pusę šeimyninių vargų at

neša nikotinas ir alkoholis. 
Kad giliai pagalvotų rūkoriai 
ir girtuokliai, kiek jie skriau
džia savo šeimynas, kiek nai
kina sveikatą, kiek papiktini
mų sukelia, tai nors ir labai į- 
pratę į negeistiną dalyką — 
patys nuo to šalintųsi. Čia 
plakama rykštė: prikaišioji
mai — mažai padės. Žmonės 
rūko ne dėl to, kad jiems iš to 
kokia nauda būtų, kad va: rū
ko Jurgis, rūko Petras, Juzė. 
Rožė, tai kaip čia nerūkysi? 
Atėjai į piemens metus, gy
vaplaukis nespėjo išsikalti 
panosėj, tai gi reikia daryti 
tai, ką daro Jurgis ir Petras! 
Kitaip atsiliksi! Nevadins vy
ru ! O vyru — vyras nori bū-

Jaunas daktaras: — Taip, 
bet aš nebežinau dabar, ko
kie vaistai jam galėjo pagel
bėti.

r-

ai dės tų asmenų, kuriuos!
ie- tuvos Konsulatas Chicag

yra prašomas surasti:

I- 1. Adomonis, Konstanl
ie- Jo ieško pusbrolis Antai
ze- Adomonis, gyvenąs Argu
ės. noje.
jų 2. Kleiva, Pranciškus. 1
IU- m. gyveno 1810 So. Jeff®
:e- St., Chicagoje. Viii

Frank Klevas ar Levas.
vo 3. Kuzminskas, Vb
je Gyveno Chicagoje,
a- 4. Linkis. Vladas, kils
!S. Telšių. Apie 38 m. ana
ž- iš Marijampolės apytol
a- Jo ieško motina gyveni
n. Lietuvoje.

6. Markūnas, Zigmas, k
LS iš Trakų apskr. GyK
i- Dirbo geležinėje Chicago)
i- 5. Lipinskas, Vincas, k
l- 1Brighton Park apylinkd
' (Chicagoje.

Ieškomieji asmenys i' 
apie juos žinias turini 
prašomi pranešti:

Lietuvos Konsulatas, 
30 No. La Salle St,

Chicago, H
r

l

0 Tos Dienos, 
Tos Dieneles

RUDENS GĖLĖS
PRISIMINIMAI

I vieną Pennsylvanijos miestelį atvyko du jauni vai
kinai į svečius pas savo pažįstamus ar pas gimines. 
(Lietuviai tada daugiausia gyveno prie kasyklų). Bu- 

į vo kokia tai Amerikos valstybinė šventė. Pasisvečiavę 
tie jaunuoliai grįžo namo į kitą miestelį, apgyventą dau- 

' giausia airiais. Jaunuoliams einant šaligatviu geležinke
lio linkme, iš priešingos pusės ėjo du jauni airiai. Prisi- 

i artinę prie lietuvių, airiai pareikalavo pasitraukti iš ke
lio, Vienas lietuvis jaunuolis — būta tai gudraus ir tvir- 

, to lietuvio — pasitraukė truputį į šalį ir mandagiai pa- 
e stebėjo akiplėšoms, kad šaligatvis yra platus, tad nėra 
f reikalo jiems būti tokiais storžieviais. Vienas akiplėša 
, tuojau smogė kumščia lietuviui į krūtinę. Kaimo berniu

kas lietuvis, nieko nelaukdamas, žiebė užpuolikui į ausį 
irsis tuojau išsitiesė šaligatvyje. Kritusio jo draugas šo
ko į pagalbą, bet ir su šiuo lengvai apsidirbta. Bema
tant sugarmėjo iš visų pakampių visa Airija.

Žiūrint iš tolo atrodė, kad mūsų jaunuoliams išeis 
blogai. Lietuviai, prisišliję prie namų sienos, gynėsi 
nuo visos gaujos. Gynėsi gerai, nes keli užpuolikai gulė
jo jiems po kojų. Vieno airio turėta geležinė lazdukė, 
kuria taikė, bet nepasisekė — laiku kitas lietuvis iš
traukė lazdą ir ja ėmė taip šveisti, kad jos paragavę nė 
vienas nebesikėlė. Ir taip būrys gulėjo šaligatvyje kaip 
meitėliai, pramuštomis galvomis.

Tuom tarpu pranešta policijai. Atlėkęs dviračiu poli
cininkas mėgino suimti vieną lietuvį. Kai jis griebė vie-

Verkia katalikai, gailė 
miesi kenčiančio Krista® 
Sopulingosios Motinėlės.

Verkia lietuviai neprikb 
somybčs netekę, daug šunį 
dienų išgyvenę, nežinom
ateities ir naujų vargi) v nam už apykaklės, tai kitas lietuvis atsilenkė peilį ir 
giami, tačiau šventai ti$| perleido jį policininkui per drabužius nuo kaklo iki 
mi, kad Lietuva vėl ta n kelnių. Policininkas išsinėrė iš savo uniformos, kelinės 
va ir nepriklausoma! 1 nusmuko žemyn. Sugraibstęs drabužių likučius, polici-

JeiDiuo puodo dankties nu
krito rankena, tai lengvai ga
lima atitaisyti, įšriubuojant 
kamštį,kuris bus patogus tuo, 
kad neįkais ir jam susitepus 
lengvai pakeičiamas kitu.

Nenorint praskiesti van
deniu perdaug nusūdytą sriu
bą, galima atitaisyti šiuo bū
du : užtempki ant puodo šva
rų medžiagos gabalą, ant ku
rio pribarstyki miltų. Leisk 
viralui virti. Per garus miltai 
sugers tam tikrą kiekį drus
kos.

Nesikeičia
Teisėjas:—Kiek tau metų? 
Kaltininke: Trisdešimts. 
Teisėjas: — Per paskuti

nius penkerius metus tu šiam 
teisme vis sakeisi esanti tris
dešimts metų amžiaus. Kuo 
pasiaiškinsi?

Kaltininkė: — Aš nesu vie
na iš tų, kuri savo vieną die
ną vienaip, kitą dieną vėl ki
taip:

Nebežino.
Vyresnis Daktaras: — Tai 

ko dabar tu toks susirūpi
nęs? Juk tavo pacientas visiš
kai sveikas.

Tik ilgesnis
Kartą Napoleonas ilgą lai

ką ieškojo knygos, kuri jam 
tuo metu buvo reikalinga. Pa
galiau pamate, kad reikalin
goji knyga yra aukščiausioje 
lentynoje, kurios jis visai ne
galėjo pasiekti. Tą pastebėjo 
maršalas Moncey, aukščiau
sias iš visų kitų karių; priė
jęs prie Nepoleono jis tarė:— 
Leisk man pasiekti ir paduoti 
Tamsta knvgą; aš esu aukš- 
tesnis«už Tamstą, Didenybe.

— Tu esi tik ilgesnis, Mar
šale, — atkirto jam susirau
kęs Napoleonas.

ti. Na ir pradeda nuodintis.
Pirmiausia rankiodamas’ 

nuo gatvių papirosų galiukus 
su svetimomis seilėmis ir 
bakterijų krūvomis, paskum 
jau nuo tėvų slėpdamasis pra
deda pakelį, kitą nusipirkti ir 
užkampėse su būriais vaikpa
laikių palaikyti „kompaniją”, 
dar vėliau, ir viešai išeiti į 
gatvę „mandriai” dūmą užsi
traukiant. Nuo čia tarytum ir 
prasideda vyro titulas. O jau 
paskum kai įpranta — lik 
sveikas. Rūko kavalieriauda- 
mas, nes tai jam rodosi, kad 
be cigaretės jis neatrodytų 
toks ambicingas ir daugiaver- 
tis. Rūko ieškodamas panos, 
nes, jo nuomone, per cigaretę 
pasireiškia jo vyriškas su
brendimas. Rūko apsivedęs, 
nes jau pradeda įvairūs rūpe
sčiai užsimegzti, o paskui 
mieloji pypkelė — visas vyro 
nusiraminimas. Nors ji neša 
ir ligą ir artina grabą, bet be 
jos — jam visur nuobodu. Ir 
jeigu jis pats nesiryš ją pa
mesti, nieks jo nuo pypkelės 
neatskirs. Jis aiškinsis, pyks 
ir barsis, gins, ją sau kiek pa
jėgdamas, nes su pypkele su
sigyveno nuo pat jaunatvės, 
su ja jautė savotiško malo
numo ir būtų „peržiauru” jam 
jos netekti tada, kai artėja 
senatvė, o čia ir rūpesčiai 
daugėja, ir namuose visko 
stinga. Jam rodos, kad su dū
mu ir rūpestis toliau nusistu
mia. Todėl nors ir labai tei
singas Tamstos pasiryžimas 
savo vyrą atpratinti nuo rū
kymo, bet abejoju, ar duos 
teigiamų vaisių, nes, mato
mai, į rūkymą jau seniai įpra
tęs, ir senesnio amžiaus žmo
nės retai atsisako jiems įpra
stų dalykų.

Tamsta esi motina, augini 
šeimą, tad būtų naudingiau, 
jei Tamsta savo vaikučiams 
skiepytum nikotino žalingu
mą. Tik, žinoma, nestatyda
ma savo vyrą, o jų tėvą, vi
sų blogybių pavyzdžiu. Čia 
reik didelio atsargumo. Gali
ma būtų tai aiškinti gana iš
mintingai, kaip pavyzdžiui:

„Tėtelis vargšas kosti, skau
da jam krūtinę ir pečius. O 
vis nuo tos biaurios pypkės 
dūmų. — Jūs, vaikučiai, sten
kitės niekada nerūkyti, štai, 
dėl tos pypkės, nei gražesnių 
drabužėlių neturime.” Ir taip 
panašiai.

Mieloji Elena X, būk savo 
šeimos meilė ir išmintis. Gal 
Tamstos vyras susipras, atsi
kvošės, gal neskriaus savęs ir 
savo šeimos? Gal?...

Palmyra

ninkas nudūmė. Visi žiūrovai kvatojo visomis keturio
mis.

Tai įvyko Mahanoy miestelyje. Airių nugalėtojai už
ėjo į arti buvusią vieno lietuvio smuklę. Ir taip buvo 
karšta diena, o čia dar buvo karšta po ką tik pasibai
gusio mūšio. Savininkas patarė jaunuoliams dumti iš 

. miesto į Shenandoah per kalną. Kai tik išėjo iš smuk
lės, juos pasitiko penki policininkai ir nusitempė abu į 
kalėjimą.

Teisme liudininkai įrodė, kad jaunuoliai buvo už
pulti. Teismas juos išteisino už riaušes, bet nubaudė ka
lėjimu už pasipriešinimą policijai.

Po tų įvykių lietuviai galėdavo gatvėse pasirodyti tik 
po kelis. Airiai pravardžiuodavo „polenderiais” ir mėg
davo užpuldinėti. Lietuviai pradėjo burtis į gynimosi ra
telius, vėliau į draugijas. Po keleto susirėmimų, kuriuo
se airiams kailis gerai išpertas, jie nusiramino ir paliko 
lietuvius ramybėje.

Lietuviai su „broliais” lenkais ir nemaža kovojo dėl 
savo teisių bažnyčiose. Amerikos vyskupai pradžioje 
neskyrė lietuvių nuo lenkų. Lenkai dvasiškiai aiškino 
vyskupams, kad lietuviai ir lenkai yra ta pati tauta. 
Išeivijos pradžioje lietuviai su lenkais kūrė bendras 
parapijas, bet vėliau jie pamatė, kokia iš to „nauda” 
buvo. Daug ir kruvinų susirėmimų. Lietuviai turėjo pa
likti bendras parapijas, kuriose buvo įdėję daug savo 
turto, savo darbo, 
bažnyčias, kurdami 
pijąs. x

Kitas nemalonus
kova, kuri draskyte draskė lietuvių dvasią ir alino vi
sus darbus. Ir goriausiems vadams nebuvo lengva pa
kreipti visuomenę naudinga linkme. Tautos skaldyto
jais buvo lietuvių tautos parazitai, kurie mito lietuvių 
katalikų prakaitu uždirbtu skatiku. Visai išeivijai buvo 
žinomas anų laikų garsus bedievis ir lietuvių tautos 
skaldytojas gydytojas Jonas Pliurpius. Jis griebėsi ne 
gydymo, bet to, ko mažiausiai mokėjo — skleisti ne
teisingą mokslą prieš Aukščiausiąjį Dievą. Jis kurstė 
lietuviuose neapykantos jausmus dvasios vadams, bjau
riausiai pašiepdavo lietuvius katalikus ir į padanges 
kėlė lietuvių tautos išmatas.

Atsiskyre ir statėsi sau atskiras 
grynai lietuviškas katalikų para-

išeivijoje reiškinys buvo vidujine

Turėjo tas gydytojas pasekėjų, dažniausiai visokių 
nevykėlių tarpe. Jų šūkis buvo: „Kas netiki į Dievą, 
neužlaiko penktadienių, negerbia Bažnyčios nei kunigų, 
tas yra moksle pažangus, susipratęs lietuvis.” Tais 
laikais Amerikoje nedaug ypatybių reikėjo į mokytųjų 
skaičių patekti: netikėk į Dievą — ir jau būsi mokslo 
vyras....

Prieš šiuos tautos skaldytojus raštu ir žodžiu griež
tai kovojo jau mums žinomas kunigas Antanas Laimi
kis. '

Tokiais tai laikais darban stojo jaunas kunigas Jo
nas Juodgirys. Pirmais kunigavimo metais teko jam 
darbuotis mišriose lietuvių ir lenkų parapijose. Neleng
vas tai buvo darbas. Lenkai net bažnytiniuose dalykuo
se skriaudė lietuvius, paneigdami jų teisėtus tautinius 
reikalavimus. Kun. Juodgirys negalėjo ramiai, pro pir
štus, į visa tai žiūrėti. Jis visur lietuvius užtardavo. 
Lenkai už tai skųsdavo kun. Juodgirį vyskupui, kurs, 
nesuprasdamas lietuvių ir lenkų santykių tikros padė
ties, primindavo kun. Juodgiriui labiau rūpintis žmonių 
sielos, o ne tautos reikalais.

Kun. Juodgirys aiškindavo vyskupui, kad sielų išga
nymas jam, kaip kunigui, rūpi pirmiausia, bet jis ne
gali kaip lietuvis turėti užčiauptas lūpas įr tylėti, kai 
lenkai stengiasi lietuviams net jų kalbą paneigti, lietu
vių kalboj pamaldas trukdyti.

Tokie lenkai buvo lietuviams išeiviams „broliai”.
Pennsylvanijoje ir kitur tais laikais buvo labai į- 

sivyravę vadinami parapijų komitetai, be kurių žinios 
klebonas kasdieniniame parapijos gyvenime negalėda
vo nei žingsnio pajudėti. Komitetas tvarkydavo parapi
jos piniginius reikalus, išmokėdavo klebonui algą, sam
dydavo rangovus bažnyčios, klebonijos ir kitų parapi
jos trobesių statybai, samdydavo vargonininką ir kitus 
parapijos tarnautojus, žodžiu, jie buvo pilnai tikri pa
rapijos šeimininkai, o klebonas — tik komiteto vergas, 
pastumdėlis. Jei komiteto nariams klebonas nepataika
vo, sumažindavo algą, o pataikūnui vargonininkui padi
dindavo. Komitetas dažnai kišdavosi ir į grynai dvasi
nes klebono pareigas. Vienoj Pennsylvanijos lietuvių 
parapijoje komitetas uždraudė klebonui per pamokslus 
pavartoti žodį „velnias.”. Už kiekvieną to „žodžio” 
pavartojimą komitetas išskaitydavo klebonui po penkis

dolerius iš algos. Dažnai atsitikdavo, kad mėnesio gale 
klebonas negaudavo algos.

Ryšium su patarnavimu laidotuvėms, krikštui, ve
dyboms irgi būdavo įvairių įvykių, kur komitetas kiš
davo savo nosį ir reikalaudavo patarnavimo jo nustaty
tomis sąlygomis. Klebonas, žinoma, negalėdavo su to
kiais komitetininkų reikalavimais susiderint.Būdavo to
kių komitetų narių, kurie visai nebuvo praktikuoją ka
talikai: neatlikdavo velykinės pareigos, sekmadieniais 
nelankydavo bažnyčios, neužlaikydavo penktadienių; 
žodžiu, buvo tikri laisvamaniai. Komiteto nariai dažnai 
pasisavindavo parapijos pinigus, ar tai rinkdami prie 
bažnyčios durų dešimtukus, ar įvairiose parapijos gau
siose pramogose. Tokie nenormalumai duodavo liūdnų 
vaisių. Klebonai, negalėdami pakęsti tokios biaurios 
padėties, buvo priversti vienur kitur imtis griežtų prie
monių. Kas lietuvių tarpe nežino apie šlykščius įvykius 
Mahanoy City, Plymouthe, Pittstone, Shenandoah, 
Wilkes Barre, Scrantone ir kitose vietose? Kitataučiai 
katalikai tik pečiais traukydavo, kai „foreneriai” taip 
maudavosi su savo klebonais ir vietiniais vyskupais.

Kivirčuose nugalėti komitetai atsimesdavo nuo kata
likų Bažnyčios ir kai kur net kurdavo „nepriklauso
mas” tautines parapijas. Taip įvyko Wilkes Barre, 
Scrantone ir kai kur kitur. Čia buvo tikras lenkų pa
mėgdžiojimas. Lenkai, vadovaujami katalikų Bažnyčios 
ekskunigo Hoduro, pristeigė nepriklausomų nuo Šven
tojo Sosto lenkiškų parapijų. Pažymėtina, kad visos 
lietuvių „nepriklausomos” parapijos yra lenko Hoduro 
globoje. Štai tau ir „nepriklausomos” parapijos! Tai 
tikras pasityčiojimas iš lietuvybės. O šių „nepriklauso
mųjų” vadinami dvasiškiai dažnai labai artimai susi
giminiavę su lasvamaniais, net komunistais.

Pagaliau, Amerikos vyskupai tinkamai suprato para
pijų komitetų kenksmingumą Bažnyčiai ir įsakė kle
bonams nusikratyti jų. Ne lengva buvo klebonams. Ko
mitetuose įsivyravę piktos valios asmenys dažnai kur
stė parapijiečius sukilti prieš kleboną, neklausyti vys
kupo ir t.t. Bet šiandie, beveik be išimties, žalinga ko
mitetų veikla jau prašalinta. Tik vienoj kitoj vietoj dar 
galima rasti merdinčius komitetus, gyvenančius pasku
tines dienas. Dar vieni kiti meteliai, ir nevykę komi
tetai išnyks iš lietuvių gyvenimo, (Bus daugiau)
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Harrison-Kearny, 
New Jersey

Kalakutų vakarienė
Sekmadienį, lapkričio 23 d. 

lietuvių piliečių klubo salė
je, Kearny, N. J. įvyks pa
rapijos „kalakutų” vakarie
nė. Ji drauge skiriama ir 
parapijos 26 metų sukakčiai 
paminėti. Bus puiki progra
ma. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Krikštas
Lapkričio 9 d. pakrikšty

tas A 1 b e r to Pauliukonio 
(Paknio žento) sūnus Al
bertas. Krikšto tėvai buvo 
Viktoras Planegan (Pauliu- 
konis) ir Agnieška Pakny- 
tė. Pauliukoniai gyvena 
Richmond Hill, N. Y.

Klubo sukaktis
Lietuvių piliečių klubas 

lapkričio 9 d. minėjo savo 
gyvavimo 25 metų sukaktį. 
Dalyvavo ir kalbas pasakė 
kleb. kun. L. Voisiekauskas, 
miesto mayoras, miesto ta
rybos nariai ir kt. Kalbėjo 
ir adv. K. Paulauskas, ką 
tik išri nktas į New Jersey 
valstybės atstovų rūmus. 
Programą vedė Baltrukonis.

Baltimore, Md.

Waterbury, Conn.

Miesto rinkimai praėjo, se
noji valdžia pasiliko. Lietu
viai pirmą kartą organizuotai 
pasirodė ir gerokai balsų ga
vo, o jau kituose rinkimuose 
bus galima tikrai vietas lai
mėti.

Toronto, Ont.

— Mirė graboriaus Ku- 
čausko brolis ir Jurgis Bla- 
das, apie 40 metų amžiaus.

—Razevičienė, K. Kamins
ko sesuo, susilaužė kairę 
ranką, guli ligoninėje. Gelb
sti brolis, nes vyras suvar
gęs, mažai dirba.

— Čia labai daug ligonių. 
Visos ligoninės perpildytos, 
sunku jose v ietą gauti. Be 
to nepaprastai brangu ligo
ninėse.

— Viena lietuvė jau ket
virta savaitė ligoninėje. 
Kraujas labai nusilpnėjęs. 
Gydytojai prašė paieškoti 
kokių penkių tvirtų vyrų, 
kurie sutiktų duoti savo 
kraujo. Bet lietuviai bijosi 
duoti kraujo; sakosi patys 
galį nusilpnėti... J. K.

Choro veikla
Varg. Sąjungos narių rū

pesčiu neseniai suorganizuota 
Conn, provincijos parap. cho
rų sąjungos skyrius. Į valdy
bą išrinkta: muz. J. Balsis iš 
Hartford, pirm.; A. Jarus iš 
Waterbury ir J. Bernotą, iš 
Bridgeport, vicepirm.; muz. 
A. Stanišauskas, iš Bridge
port ir T. Spelis iš Hartford, 
iždo globėjai; Marcelė And- 
rikytė iš Waterbury, kores
pondentė.

Nutarta surengti tris ben
drus koncertus, kurie įvyks 
lapkričio 16 Waterbury, lap
kričio 23 Bridgeport ir po 
Naujų Metų Hartforde. Ben
dras choras bei solistai iš
pildys apie 25 dainas įvairių 
kompozitorių. Kalbės minėtų 
kolonijų dvasios vadai, o po 
programos bus šokiai.

Mūs brangioji lietuvių vi
suomenė prašoma šiais kon
certais susidomėti ir savo 
gausingu atsilankymu mūsų 
jaunimo lietuviškos dainos 
darbuotę paremti. Lyra.

Bridgeport, Conn.
Chorų Sąjungos koncertas 

bus lapkričio 23 d. Šv. Jurgio 
par. salėje. Dalyvaus Bridge- 
porto, Hartfordo ir Waterbu- 
rio parapijų chorai ir jų va
dai, komp. A. Aleksis, muz. J. 
Balsys ir vietinis A. Stanišau 
skas. Bus ir apylinkės dva
sios vadai, kurie pasakys 
trumpas kalbas.

Šį sekmadienį, lapkričio 16 
d., choras vyksta į Water
bury, kur bus pirmoji chorų 
sąjungos dainų šventė. Daly
vaus trys skaitlingi chorai. 
Vyksta ir kleb. kun. J. V. Ka
zlauskas. Dainuos choras, vie 
tiniai solistai ir atskiras cho
rų ansamblis. Bridgeportie- 
čiai labai susidomėję dainų 
švente, kuri bus Bridgeporte 
lapkričio 23 d. Visi gaukite 
bilietus iš anksto, nes tikrai 
bus daug publikos. Po kon
certo bus šokiai.

Montreal, Canada
Šįmet sueina 25 metai kai 

šv. Kazimiero bažnyčia pa
šventinta. Klebonas kun. Jo
nas Bobinas su prapijos ko
mitetu ruošia šią sukaktį tin
kamai paminėti sekmadienį, 
lapkričio 16 d. Ryte bažnyčio
je iškilmingas mišias atna
šaus vyskupas Charbonneau. 
Vakare, parapijos salėje šei
mininkės ruošia puikią vaka
rienę. Tikimasi aukštų vie
tos svečių ir iš Amerikos.

Lapkričio 23 d. parapijos 
salėje, Kanados Lietuvių Są
junga ruošia koncertą tikslu 
sukelti pinigų Kalėdų Eglai
tei Montrealo vaikams. Pro
gramoje dalyvaus vietos jau
nimo spėkos, mergaičių cho
ras ir komikai Antanas Ba
nanas ir Zigmas Pipiras. Tie, 
kurie atsilankys koncerte, 
gaus dovanai bilietą į Kalėdų 
Eglaitės parengimą vėliau.

Žinomos rašytojos Marijos 
Aukštaitės (Navikevičienės) 
sūnūs Antanas ir Algirdas 
baigė High School mokyklą ir 
penktadienį, lapkričio 7 d., į- 
sigijo savo diplomus. Ta pro
ga buvo suruošta jų klasės iš
kilmingas aktas, kuriame da
lyvavo žymus būrys svečių ir 
tėvų. Tarp jų nemažai ir lie
tuvių. Abu jaunuoliai rimtai 
išauklėti ir parodė gražų pa
linkimą mokslui.

Kanados Lietuvių Tary
bos moterų sekcija lapkričio 
8 d. turėjo šokius su užkan
džiais. Įvyko par. salėje. 
Publikos buvo vidutiniškai, 
nes tuo pat laiku įvyko ki
ta pramoga, kad pakenktų 
moterims. Pelnas skiriamas 
nuo bolševikų vergijos nu- 
kentėjusiems lietuviams pa
remti.

K. L. Tarybos moterų sek
cija dirba gražų darbą. Lab
darybės tikslams per Rau
donąjį Kryžių jau surinkta 
50 dol.

Garbė jums, moterys!
Dalyvis

Elizabeth, N. J.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Pusdešris buvo daug kitoniškesnis. Visados draugiš

kas ir linksmas, jis turėjo ypatumų, kurie praktiškame 
gyvenime buvo labai naudingi. Mažiau už kitus paken- 
čiąs badą, Pusdešris susiuostė su vokiečių sargybos ka
reiviais ir iš jų gaudavo maisto, žinoma, už pinigus. Tie 
belaisviai, kurie turėjo kiek santaupų, naudojosi ta pro
ga, ir Pusdešris varė neblogą biznelį. Neturintieji taip 
pat kartais būdavo apdalinami. Iš viso, Pusdešris buvo 
naudingas žmogus, tai už ką, rodos, čia būtų į jį šnai
ruoti? Tiesa, jis mėgdavo kiek vaikiškai pasigirti, pa

liepdamas savo darbus įmanomomis ir neįmanomomis 
melagystėmis, bet tai juk niekam nekenkia. O vis dėlto 
pilno belaisvių pasitikėjimo jis neturėjo, daugiausia 
dėlto, kad draugaudavo su Kazelėku. Tas draugavimas 
nebuvo jau taip tamprus. Pusdešris dėl to kaip ir 
gėdijosi, tačiau buvo numanu, kad juodu šis tas riša.

Pusdešris yra buvojęs Prūsų Lietuvoje, kiek metų gy
venęs Tilžėje ir Stalupėnuose, bet gimęs jis buvo Suval
kijoje ir ten didesnę savo gyvenimo dalį gyvenęs. Ar 
tai koks prasižengimas pabuvoti Prūsų Lietuvoj? Jis 
dar ir vokiškai nepergeriausiai buvo pramokęs, daugiau 
grabaliodamas, nei sklandžiai tardamas vokiškus žo
džius. Belaisviai visa tai gerai žinojo ir jam tai blogu ne
paskaitė, bet jie negalėjo susekti, kuriuo būdu Pusdešris 
su Kazelėku pakliuvo į vokiečių, nelaisvę, nes juodu ne
galėjo patikimai įrodyti, kad būtų tarnavę rusų kariuo
menėj. Vadinasi, ne tikri belaisviai. Tai ko jie čia sto
vykloje gyvena? Tas neišspręstas klausimas ir sukelda
vo visokių įtarinėjimų.

Stovykloje taip pat buvo didelis būrys lenkų belais
vių, bet jie griežtai apsidraudė nuo santykiavimo su 
lietuviais, kurie ir gi perdaug nesisiūlė su jais draugauti. 
Tiktai Pilvutis, revoliucijonieriškomis idėjomis nešinas, 
mėgino užmegzti su lenkais santykius, bet nieko iš to 
neišėjo. Kiek glaudesnę pažintį pavyko jam sudaryti su 
puskarininku Navrockiu, kurs gana dažnai pradėjo pas 
lietuvius lankytis. Tai buvo apsukrus lenkutis, labai 
kalbus ir draugiškas. Garr palankiai žiurėjo į tautinį 
lietuvių susipratimą ir net sutiko su revoliucijonieriško
mis Pilvučio pažiūromis. Tiesa, Navrockis su visa kuo 
sutikdavo ir neįsileisdavo į jokius tarptautinius ginčus, 
bet už tai labai įdomaudavosi socialistinėmis lietuvių

Buvo atvykusi brooklynie- 
tė Pr. Radvinienė sutvarkyti 
savo emigracinį reikalą. Kita 
viešnia buvo p. Spudienė. Kai 
kurį laiką čia gyveno Amal
gamated siuvėjų unijos orga
nizatorius p. Al. Jankauskas 
(Jenkins). Bandžiuvienė iš
vyko porai savaičių paviešėti 
pas savo dukterį Oną Buro- 
kienę į Cambridge, Mass.

Pasigendama vietos Kana
dos Lietuvių Tarybos sky
riaus veikimo. Komunistai 
sutelkė keletą vietos draugi
jų ruošti koncertą, kurio pel
nas eis Sovietijos paramai.

Lapkričio 9 d. Bendrovės 
salėje įvyko šv. Petro ir 
Povilo draugijos vakarienė, 
kuri buvo tikra susipažini
mo vakarienė, nes neseniai 
prie jos prisidėjo šv. Myko
lo draugija. Svečių tikrai 
skaitlingas būrelis pasirodė. 
Labai gražią ir įspūdingą 
kalbą pasakė kun. kleb. J. 
Simonaitis; pasigėrėdamas 
draugijos gražiu darbavimo
si bei u žgirdamas jos veik
lą ir norėdamas pavyzdžiu 
ypatingai paraginti jaunimą 
pats įsirašė į tą draugiją, 
užsimokėdamas nario moke
stį. Tą kilnų kun. kleb. Si
monaičio žygį visi entuzia
stingai priėmė. Pritaikintas 
kalbas pasakė kun. S. Sto
nis, adv. Petrikas, Dr. De
gutis, komp. J. Žilevičius, 
J. Nurušis, S. Karalius, 
Liudvinaitis, Delkus, Gutis, 
Žilinskas ir K. Bernotas, dr- 
jos pirmininkas. Vietinė 
choristė I. Buniūtė labai 
gražiai padainavo solo.

Iš kalbų paaiškėjo, kad 
šv. Petro ir Povilo draugija 
labai gerai gyvuoja ir dirba 
savo parapijai. Priklauso 
daug narių, tarpe kurių ir 
profesionalų: adv. J. Petri
kas,'dr. Degutis, dr. Bla— 
džius, dr. šilingas. Ypatin
gai malonu pažymėti, kad 
priklauso per 100 jaunuolių. 
Garbė Elizabetho jaunimui, 
kad nesibaido savųjų lietu
viškų organizacijų.

Tenka garbę atiduoti drau
gijos valdybai, kuri taip su

maniai ir taip veikliai savo 
reikalus veda. Valdybon įei
na: K. Bernotas — pirm. 
P. Dilkus — vicepirm., R. 
Džiovalis —rašt., J. Budris 
------ ižd., S. Stimbras ir J. 
Radzevičius — iždo globė
jai, V. Dapkus — maršalka.

Ilgiausių ir sėkmingiausių 
metų.

Parapijos bazaras
Parapijos metinis bazaras 

bus lapkričio 28, 29 ir 30, 
skiriamas parapijinės moky
klos naudai. Visi lietuviai 
tai mokyklai pritaria, ja 
džiaugiasi ir didžiuojasi. Tat 
nenuostabu, kai kun. kleb. 
J. Simonaitis tą bazarą pa
skelbė, tuoj visi ėmėsi dar
bo, ir visokių išlaimėjimų 
išpardavinėjimas eina pilnu 
tempu. Labai gražu, kad 
prie bazaro darbuotės prisi
dėjo ne tik suaugusių drau
gijos, bet lygiai ir visos jau
nimo organizacijos. Tikrai 
džiugu, kad Elizabetho lie
tuviai atjaučia savo įstaigų 
reikalus ir įvertina jųjų 
svarbą.

Nauji „Amerikos” skai
tytojai

Per uolų „Amerikos” laik
raščio platintoją St. Globį „A- 
meriką” užsirašė šie nauji 
skaitytojai:

Newark, N. J.: Aug. Pata
pus, Rožė Jankauskas, Jonas 
Staugaitis, Baranauskienė, J. 
Tamošiūnienė, V. Janavičiū
tė;

Hillside, N. J.: K. Balčiū
nas ;

W. Orange, N. J.: S. T. 
Goodis;

Lyndhurst, N. J.: R. Jur- 
kaitienė;

Nanticoke, Pa.: Ona Švit
ra.

Sveikiname naujus skaity
tojus ir dėkojame už jų nuo
širdumą „Amerikai.”

Bayonne, N. J.

IETOS Z1
.« J< jt

PAULIONIS LI-

kur atlaikytos gedulingos 
pamaldos už mirusius para
pijiečius. Pasak ytas pamok
slas. Žmonių buvo daug.

Mokinių koncertas
Pr. Ausevičiūtės muzikos 

mokinių koncertas įvyks šį^JE, SVEIKSTA 
sekmadienį, lapkričio 
liet, muzikos salėje, 
E. Allegheny Ave., 
popiet. Jos mokinių 
mai jau seniai žinomi per 
radiją, įvairias pramogas. 
Svarbu paremti šią pramo
gą.

16 d., 
2715 

2 vai. 
gabu-

jjrimieras Paulio- 
Jurgio parapijos 
staiga susirgo lap- 
į šv. Valandos pa- 
(ti Jis nebegalėjo 
jaldų, bet šešta- 
•e, jausdamasis lyg 
• ėjo laikyti mišių, 
įr atlaikė, bet po 
nusilpo. Pašaukti 
pripažino, kad rei- 

i-įubi apendicito o-

Jersey City, N. J.

Metine Vakarienė
Šv. Onos lietuvių parapijos 

metinė vakarienė bus šį sek
madienį, lapkričio 16 d., 6 vai. 
vak. Visi parapijiečiai ir jų i 
draugai maloniai kviečiami 
atsilankyti. Rengimo komisi
ja su klebonu kun. J. šerniu 
priešakyje nuoširdžiai dirbo. 
Visiems atsilankiusiems bus 
tikrai įdomu. Skambės lietu
viška daina, vyra us gražiau
sia nutaiką.

„Minstrel Show”
šeštadienį, lapkričio 22 d., 

Public School No. 22 didžiu
lėje salėje bus parapijos jau
nimo įdomybių vakaras — 
minstrel show. Jaunimas 
kviečia visus.

Vakarienė
Didžioji parapijos vakarie

nė bus sekmadienį, lapkri
čio 23 d., 6 vai. vak. par. 
salėje. Programoje smagios 
visų dalyvių bendros dai
nos. Bus įdomus kalakutų 
laimėjimas.

Vedybos
Lapkričio 1 d. 5 vai. vak. 

kun. M. Kemėžis sutuokė O- 
ną Mickū naitę su Frederick 
Mohr. Pirmaisiais palydovais 
buvo Olga Mickūnaitė ir E. 
Riggin.

Krikštas
Lapkr. 9 d. pakrikštyta 

Mykolo ir Elenos (Mickiū- 
tės) Autero duktė Barbora 
Helen.

Philadelphia, Pa.

Sergai
Sunkiai serga Petras Jur

gaitis, gyv. Mifflin St. Yra 
atvykusi iš Chicagos jo duk
tė sesuo kazimierietė Do
vydą. Visa šeima ir pažįs
tami linki pasižymėjusiam 
veikėjui Jurgaičiui veikiai 
išsveikti. K. D.

PADĖK MISIJONIERIAMS

Veltui ieškosi kilnesnio tik
slo, kaip remti misijų apašta
lavimo darbą.

Ar žinai, kad misijų tikslas
— Meilės misija!

Visus, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečame prisidėti prie tai 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius bl 
zgučius, be vertes senus pin 
gus, pasenusį auksą ir kitką, ausiu laiku pasvei- 
kurie kasdien ir kiekviename grįžti į parapijos 
name, mokyklose ar įmonėse darbą, 
be vertės mėtosi.

Visa tai surinkęs pasiųs' 
fourth class mail.

Pašto ženkleliai, aukos ir į --------
vairūs kiti daiktai siunčiam: :o V. J. Atsimainy- 
šiuo antrašu:
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Newark, N. J.

Atitaisymas
J. Prakapų padėkos žody

je įvyko klaida: per neapsi
žiūrėjimą praleistos pavar
dės dviejų asmenų:

J. A. Prakapai labai dė
kingi E. Demskienei ir Mar. 
Matulienei, kurios daugiau
sia rūpinosi pagerbimo pra
mogos surengimu.

Grybų balius

Šį sekmadienį, lapkričio 16 
d., šv. Kazmiero parapijos 
naudai moterys rengia di
džiulį grybų balių. Rengimo 
komisijoje dalyvauja ir jau
nuomenė. Gros John Marie 
orkestras. Įvairiausių ska
numynų bus užtektinai. Visi 
kviečiam į š v. Kazimiero 
par. salę, 331 Earp St.

Vėlinių šventės minėjimas 
praėjo įspūdingai. Kunigai 
buvo atvykę į šv. Kazimie
ro kapinių lietuvišką dalį,

Seminary, Hinsdale, Illinois, lisijonierius tėvas nas. Bi 
Vaškys, pranciško- lankęs 
sužavėti jo pamok- Pranas 

•si džiaugėsi, ypač žmona, 
.susilaukę Vizitą- a 
taikymo, 
j jis sakė pamoks- 
> Rytais buvo tai- 
jinkams pamoks- 
jaukė ašaras kiek- 
!es labai džiaugia- 
įkę lietuvio Vizita
is yra paskirtas 
s parapijose Vizi-

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)
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Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street 
Harrison, N. J. škys sušaukė Tary- 

irėjo knygas; su
rinkimą, metinį ir
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atvyku 
Feliciji 
Aukšti 
glijos 
Kudirl 
Razvai 

Dr. 
skaitė 
kalbos 
meriko 
ta visi 
pageidž 
skelbta 
tos buv

pažiūromis. Gana suprantąs ir neblogai kalbąs lietuvi
škai, Navrockis atidžiai klausydavosi politiškųjų lietu
vių ginčų, nuoširdžiai juokdamasis, kai Storpirštis Pil- 
vutį vanodavo, žodžiu, Navrockis įsigijo pilietybės tei
sių lietuvių tarpe.

Kartą vienas jo paklausė, kodėl lenkai šalinasi lietu
vių?

— Lenkai šalinasi nuo lietuvių?! — nustebo Navroc
kis. — Tai lietuviai nuo mūs šalinasi! Geriausias įrody
mas: aš pas jus kaip namie, o jūs pas mus niekad.

Ką į tai buvo atsakyti? Storpirštis vis dėlto jam pa
stebėjo, kad, neįskaintant šio atsitikimo į santykiavi
mo normą, apskritai imant, pastaraisiais laikais lenkai 
labai nedraugiški lietuviams pasirodo.

Navrockis linksmai nusišypsojo.
— Bet ir jūs, braciškiai, tuo pačiu mums atsimokate. 

Kas pirmas pradėjo šnairuoti, sunku susekti. Jums at
rodo, kad mes, mums atrodo, kad jūs. Tik tiek pasaky
siu, kad ne mes pradėjom separatizmą. Bet laikas viską 
išgydys, ir vėl būsime broliais kaip buvę,—optimistiš
kai užbaigė Navrockis.

Reikią, girdi, tik ledai pralaužti, ir jis, Navrockis, tą 
kietą ir šaltą abejingumo ledą jau gerokai įlaužęs.

Vieną kartą Andrius, bevaikštinėdamas po kiemą, pa
stebėjo lyg pažįstamą belaisvį. Kur jį būtų matęs? Stai
ga jam toptelėjo į galvą, ar tai nebus Bezickas? Jis, 
ar ne jis? Gerokai suliesėjęs, nužėlusiais žandais, kiek 
apdriskęs — bet nežiūrint tų atmainų, negalima beveik 
apsirikti Taip, tai Bezickas. Ir jam, vargšui, teko ne
laisvėn pakliūti. Andriaus gera širdis pamiršo visas 
lenko klastas ir neprietelingumus. Bet ar tai jis? Būtų 
lyg netikėtina. Juk turėjo Pomadino protekciją, tai 
kaip galėjo patekti į rusų kariuomenę ir pagaliau pa
kliūti į nelaisvę? Tai negalimas daiktas. Čia ne Bezic
kas, tik kas kitas į jį panašus. Andrius pasiryžo ištirti ir 
ilgai nelaukdamas, priėjo prie belaisvio, kurs stovėjo 
šonu ir jo nematė. Belaisvis, užgirdę’s žingsnius, atsisu
ko ir greit į jį pažiūrėjo. Staiga per jo veidą perėjo ne 
tai nuostabos, ne tai baimės šešėlis. Nervingai apsi
dairė, lyg ieškodamas pagalbos, bet arti nieko nebuvo. 
Andriui jo lyg pagailo. Matydamas tokį nerimastavimą, 
jis prietelingai prabilo:

— Ar turiu garbės sutikti p. Bezicką?
Tasai krūptelėjo, bet tuoj atsipeikėjo. Pažvelgęs į ša

lį ir pamatęs, kad nepertoliausia už tvoros stovi sargy
binis, Bezickas (tai buvo jis) atgavo drąsą ir išsyk į- 
stojo į savo rolę. Peržvelgęs Andrių nuo kojų iki gal
vos, jis išdidžiai pratarė pro dantis:

— Kas tamsta per viens? Neturiu garbės nė noro 
tavęs pažinti.

Ir užsisuko.
— A! dabar tai jau žinau, kad esi Bezickas. Visame

pasauly nėra kito panašaus, kurs taip kiauliškai pa
sielgtų, — atrėžė Andrius.

Bezickas apsigrįžo. Pagieža iškreipė jo veidą. Rodos, 
buvo besvarstąs: pulti, ar ne pulti? Bet pamatęs, kad 
Andrius kaip tik to ir laukia, Bezickas suglaudė ausis ir, 
nuleidęs galvą, nudūlino šalin. Andriui užėjo pasiutiškas 
noras pajodinėti ant jo sprando ir užkulniais palamdyti 
jam šonkaulius, bet laiku susivaldė ir tik su panieka nu- 
sispiovė.

— Du sykiu jau aš jį palamdžiau, bet išdidžiam len
kučiui to dar neužtenka. Reiks palūkėti geresnės pro
gos.

Andrius buvo jau beeinąs, kai staiga pastebėjo, kad 
Bezickas, jau tolokai nuėjęs, šnekučiavosi su vienu be
laisviu. Geriau įsižiūrėjęs, pamatė, kad Bezickio san- 
kalbininkas buvo Navrockis, kurs kiek įmanydamas 
stengėsi už Bezicko pasislėpti. Jiems besikalbant, Bezic
kas lyg buvo norėjęs atsigrįžti į Andrių, bet Navroc
kis truktelėjo jį už rankoves, kad nežiūrėtų. Tai buvo 
prastai suvaidinta komedija.

— Aha! tai jūs šitokie, ponai lenkai! — suniurnėjo 
Andrius. — Jūs čia ką nors makliavojat. Matyt, ir Nav
rockis ne geresnis. Man vis kažkaip keistokai atrodyda
vo, kad tas Navrockis perdaug jau mums prietelingas. 
Dabar jis sėbrauja su tuo niekšu Bezicku. Nieko gera iš 
to neišeis.

Klasta
—...Aš jums sakau, kad tie visi Storpirščiai, storpil

viai ir storkakliai sudaro nepakenčiamiausią buržujų 
klasę, — karščiavosi Pilvutis. — Nėra biauresnio tipo, 
kaip storkaklis kulokas. Tas begėdiškas išnaudotojas, 
akyplėša, raguota kiaulė...

— Atsiprašau, — staiga pertarė Storpirštis — pir
miau negu užbaigsi tų gražių vardų litaniją, aš norėčiau 
iš tos buržujų klasės išsitraukti. Prie ko čia Storpirštis? 
Storpilvis, storkaklis — tai suprantu, bet Storpirštis, 
žmogus storais nuo darbo pirštais, juk tai proletaras, 
ar ne?

Tarp draugų pasigirdo kiksėjimas.
— Dar nepradėjo gerai įsišuoliuoti, o jau Storpir

štis ant jo joja,—tarė nė nešyptelėjęs Apysenis.
Pataška su panieka nusispiovė.
— Tas engimas buržujų ir kaišiojimas mums prole

tarų jau pradeda gerokai nusibosti. Aš kirsčiau lažy
bų, kad Pilvutis iš knygų tai išskaitė. Gyvenime jis ne
mokėtų atskirti proletaro nuo buržujaus, ypač Lietu
voj.

Pilvutis, iš visų pusių užpultas, tik dairėsi, su kuriuo 
oponentu susikibti. Pasirinko Patašką.

— Neatskirčiau Lietuvos proletarų nuo buržujų? Bet 
čia nėra kas atskirti. Lietuvoj kol kas nėra proletarų, 
ten visi buržujai — ir storakakliai ūkininkai, ir kampi
ninkai, ir dvaro kumečiai. Patys nuskuriausi driskiai 
buržujiškai ten nusiteikę. Kai nieko neturi, tai jie klus-

nūs vergai, bet kiek praturtėję, tuojau virsta kitų iš 
naudotojais. Lietuvoj dar nėra klasių susipratimo. Tei jų mums. (Taryba 
varguomenė tai gyvi senosios Romos vergai. Proletaria 
tas ten miega, ir mūsų pareiga jį pažadinti. Reikia su 
kelti klasių kovą.

— Bet kas iš to gera? — paklausė Pataška. — MeUHlllS DsiKir 
tik sukeltume vargšus prieš vargšus. Kiltų nereikaling 
suirutė ir savitarpinis žudymas. Lietuvoj kapitalistų nė ."7 ” 
ra ir jokių apčiuopiamų klasių nesimato. Kam čia nai ®kite dar esancio- 
da, jei sukels! berną prieš ūkininką? Tada skurdžiu įsigyti namus 
smaugs skurdžių. Ir koks čia socialistams džiaugsmas, luinomis. Turime

. Česnių gražių mo- 
ĮS amu sekančiose a- 

Richmond Hill,

davė visokių gra-

apati; atsisakius

— Aha! — triumfaliai sušuko Pilvutis, — ot čia 
visa svarba, kad bežemis proletaras susipras, kas esąi 
smaugs žemės paveldėtoją, kuloką - ūkininką. ReikL 
nuslopinti kapitalizmą pačioj užuomazgoj ir jo pradu Cypress Hills, 
iš pašaknų išrauti. Juk žemės savininkas tai jau ii’ yr York, Ridgewood, 
buržujus bei smulkus kapitalistėlis. Tik duok jam gs 
bumų ir progos, tai pamatysi, į ką jis išaugs.

— Gabumų ir progos! — su karčia pašaipa pakarto! 1 . ..
jo Pataška. — Toks ir dalykas, kad jų niekad neturės asmeniai kreip- 
Jūs, proletarų vadai, mokate tik žodžiais žaisti, tarsi ji’18 — 
prasmės nežinodami. Jūs, ne kas kitas, tik prasmegę te 
eretikai. Jūs mėginat įsakyt gyvenimui eiti siauromis 
jūsų mokslo teorijomis, bet gyvenimas iš jūs tyčiojas į__ Laiduotas 
ir ragožium apverčia kurmių užsimojimus.

— Kurmių užsimojimus!—riktelėjo Pilvutis. — Kai Woodhaven N.Y. 
puikiai tie žodžiais apibudina buržujų ideologiją! Ta 
jūs kurmiai, ne mes. Jūs nieko nematote, nes bijote
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iškišti nosį iš tamsaus savo urvelio. Jei jūs išdrįstumė 
kiek pratrinti kurmiškas savo akis, tai pastebėtumėt 
kad, karui p asibaigus, Lietuva iš visų pusių bus a] 
siaupta revoliucijos bangų. Ir kaip ji, buržujiškas nyk 
štukas, galės išsilaikyti?

— Įdomu, — tarė Pataška, — kokiais duomenim re 
miasi ta keista pranašystė?

— Keista pranašystė! — šūktelėjo Pilvutis. — Čii 
visai nereikia pranašo tam įžiūrėti. Tik kurmiai buržu 
jai to nemato. Rusijoj revoliucijos pradai tiek įsivyra 
vę, kad laukia tik progos aikštėn prasimušti. Už poro 1) Grand Street,

EMU RAKANDŲ Ii

metų pamatysite, kaip triukšmingai grius milžinas ari 
molio kojų. Vokietija...

— Šventojoj Rusijoj nėra kam griūti, sako Dostoje 
skis. Ten viskas į purvyną pasileis, — staiga nutrauk 
jo kalbą Andrius.

Pilvutis neskaniai nusispiovė. ik. , . .x
— Ir vėl tas Dostojevskis! Nors sykį pamirštumei 1 ^lengviems įsmokejnnams- 

buržujišką piūklą. Pasileis į purvyną... Hm... O pagalia 
gal ir tiesą pasakė tas buržujiškas neva genijus. Tik re: 
kėjo pridėt — į kruviną purvyną. Taip, buržujų kraujs 
užlies jų purvinus darbelius.

(Bus Daugiau)

Tel EVergreen 7-8451
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K. Paulionis nugaben
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a apendicito oper aci j a. 
is po operacijos stip- 
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. K. Paulioniui, 
vadui, reiškia 
užuojautos, linkėda- 

timiausiu laiku pasvei-
vėl grįžti į parapijos 
imo darbą.

naujokų mokyti j ai seselei O. 
Balkūnienei, į jos vietą išrin
kta P. Ražickienė; Petronėlė 
Šimkiūtė yra protokolų rašti
ninkė).

Po susirinkimo ėjome į baž
nyčią, kur davė įvilktuves 
kandidatams ir atnaujinimą 
profesijos seniesiems. Sutei
kęs apaštališką palaiminimą, 
kun. Vaškys pasakė pritai
kintą pamokslą.

Užprašėme už tėvelio vizi
tatoriaus sveikatą šv. mišias, 
kurias patsai atnašavo. Visi 
meldėmės ir artinomės prie 
Dievo Stalo jo intencija.

Visų Šventų Dieną Tėvas 
Vizitatorius aplankė ligo
nius ; suteikė šv. sakramentus 
ir davė generalę absoliuciją.

Mes nuoširdžiai dėkojame 
Tėveliui Vizitatoriui už dva
siškas malones. Visados atsi
minsime savo maldose.

Šv. Pranciškaus Tretysis 
Ordenas, Šv. Antano 

Kongregacija ir 
Taryba

Lapkričio 8 d. J. Bernotams 
padaryta tkra staigmena. Tą 
vakarą į Bernotų namus su
sirinko giminės ir kaimynai, 
atsinešė užkandžių ir gėri
mų — ir suruošė gražią puo
tą, kurios tikslas buvo pami
nėti Bernotų vedybinio gyve
nimo 40 metų sukaktį.

Dalyvavo per 30 asmenų. 
Šeimininkavo Žerolienė, Bal
trušaitienė ir Bernotų duktė 
O. Vilkienė. Piršliu buvo P. 
Montvila, svočia — Matuzie- 
nė.

Bernotai yra seni „Ameri
kos” skaitytojai, nuoširdūs 
lietuviai. Ilgiausių metų!

Rep.

suva-

žymėdamas, kad keletas vei
kalų anglų kalba jau paruo
šta spaudai, gauta visa eilė 
rimtų bendradarbių, užmez
gamas kontaktas su Ameri
kos kultūrinėmis ir politinė
mis įstaigomis, palaikoma 
ryšiai su kitomis diktatorių 
pavergtomis tautomis etc. 
Pasiskundė, kad bent kiek 
darbas trukdosi, kai negali
ma gauti tinkamo Instituto 
sekretoriaus. Atsižvelgdamas 
į tai, Tarybos suvažiavimas 
nutarė padidinti instituto se
kretoriaus algą, kad tik 
būtų galima tinkamą asme-
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ir mūsų pareiga jį pažadinti. Ras5, ---- 1

iii Namus Dabarvą.
iš to gera? — paklausė Patašh-^ 
vargšus prieš vargšus. Kiltų

čiuopiamų klasių nesimato. Kas š® 
berną prieš ūkininką? Tada s^SS

žiu. Ir koks čia socialistams te?®
-triumfaliai sušukoPilvutiH®' skų namų sekančiose a- 
ad bežemis proletaras susipras^ kėse: Richmond Hill, 
; paveldėtoją, kuloką - hven, Cypress Hills, 
ritalizmą pačioj užuomazgoj ir Pjj New York, Ridgewood, 
•auti. Juk žemės savininkas taipay Ridge ir ki- 
smulkus kapitalistėlis, Tik

tarpinis žudymas. Lietuvoj smaudokite dar esančio- 
progomis įsigyti namus 
mis kainomis. Turime 
lir didesnių gražių mo-

Lapkričio 9 d. New Yorko 
Aušros Vartų lietuvių para
pijos salėje įvyko L. Vyčių 
New York - New Jersey ap
skrities suvažiavimas, praė
jęs darbingoje ir jaukioje 
nuotaikoje. Vadovavo apskr. 
pirm. Juozas Augustinas. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai J. Gurinskas, M. 
Kemėžis ir A. Paulėkas, 
naujasis kariuomen. kapelio
nas. Buvo iš Bostono atsi
lankęs ir centro pirmininkas 
Pranas Razvadauskas su 
žmona. Drauge su juo buvo 
atvykusios centro sekretorės 
Felicija Grendelytė ir T. 
Aukštikalnytė, Naujosios An
glijos apskr. pirmininkas B. 
Kudirka ir jo sužadėtinė O. 
Razvadauskaitė.

Dr. Raymond-Rimavičius 
skaitė paskaitą apie lietuvių 
kalbos padėtį Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse. Paskai
ta visiems labai patiko ir 
pageidauta, kad ji būtų pa
skelbta „Vytyje”. Po paskai
tos buvo daug įvairių klau
simų. Nutarta ir ateityje ap
skrities suvažiavimuose turė
ti įžymius prelegentus, kurie 
pakalbėtų jaunimui rūpimais 
klausimais. Vyčiai parodė, 
kad lietuvybės klausimas 
jiems labai įdomus, kad jie 
nori tęsti savo tėvelių gra
žiuosius lietuviškus papro
čius, paveldėtą lietuvišką 
kultūrą.

Širdingai dėkojame rengė
jams: dukrelei Onutei ir 
žentui Vincui Vilkučiui, 
Montvilai, Okienei, Baltru- 
šaičiams, Žarolienei už su
ruoštą netikėtą puotą mūsų 
40 metų vedybinio gyveni
mo proga.

Ačiū svočiai M. M otuzie- 
nei už gražų tortą, Kivi- 
tams, Vilkučiams, Balčiams, 
Baltrušaičiams už dovanas, 
visiems atsilankiusiems ir 
giminėms už linkėjimus; 
gėles, dovanas. Taip pat dė
kojame už dovaną, kurią su
teikė visi puotos dalyviai.

Juozas ir Veronika 
, Bernotai,

422 Ridgewood Ave.
Brooklyn, N. Y.

RADIJO KONCERTAS

Federacijos Tarybos 
suvažiavimas

Mūsų laikraščiuose jau bu
vo šis tas rašyta apie spalių 
mėn. 25 d. Chicagoj buvusį 
A.L.R.K. Federacijos Tary
bos suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo apie dvidešimts 
mūsų visuomenės veikėjų ir 
keli garbingi svečiai. Fede
racijos sekretorijatas mato 
reikalą oficialiai pranešti vi
suomenei apie kai kuriuos 
Tarybos suvažiavimo svars
tytus klausimus.

1.
Federacijos Tarybos

žiavimas, išklausęs Kunigų 
Vienybės lietuvių tremtinių 
šelpimo komisijos pirminin
ko kun. dr. J. Končiaus 
pranešimą apie gražias pa
stangas ir vėl išprašyti iš 
Amerikos vyskupų bažnyčio
se rinkliavos nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti Europo
je būtų skirta ir lietuvių 
tremtinių šelpimui, reikšta 
padėka Kunigų Vienybei ir 
ypač jos komisijai, kuri per
nai tiek daug nusipelnė Lie
tuvai, išgaudama stambią 
pašalpą lietuviams tremti
niams ir suvargusiems Lie
tuvos žmonėms šelpti. Iš 
pranešimo supratome, kad ir 
iš būsimos rinkliavos baž
nyčiose 1942 m. pavasarį 
bus paskirta žymi suma Lie
tuvos ir lietuvių šelpimui. 
Tuo reikalu pasimatyta su 
kai kuriais vyskupais, kata
likų veikimo centro vadais 
Washingtone, parašytas me
morandumas, pasiųsti laiš
kai.

New Jersey lietuvių radi
jo programos vedėjai šį sek
madienį, lapkričio 16 d„ 6 
vai. vak. turės savo koncer
tą ir šokius. Bus šv. Jurgio 
dr-jos salėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

Programoje radijo choro 
dainos, solistai, duetai ir t.t. 
Po programos šokiai.

Tos šeimininkės, kurios ne
turi svarstyklių, tegu atsi
mena, kad 2 puodukai papras 
to cukraus lygu vienam sva
rui cukraus; 3 puodukai ru
do cukraus — vienam svarui 
rudo cukraus; 2 irVz puoduko 
cukraus pudros — vienam 
svarui cukraus pudros; du 
šaukštai paprasto cukraus— 
vienam ouncui.

REIKALINGA MOTERIS

Richmond Hill,

New York, Ridgewood,

Namus pamatyti nieko 
Mos. Rašykite, telefo- 

su karčia pašaipa^ itearba asmeniai kreip-
os, tai pamatysi, į ką jis
ir progos! - su karčia pasaipu-.®e aroa asr 

-Toks ir dalykas, kad jų tuojaus — 
įvadai, mokate tik žodžiais žaisiu 
lodami. Jūs, ne kas kitas, tik P 
p*»5rnnof icaVvf OWPIliniUi *A*W^^**«** w C“* " ‘ .-WF
teorijomis, bet gyvenimas is P ■ , 
tpverčia kurmių užsimojime .
užsimojimus!—riktelėjoM. Virginia 7-1896 
įdžiais apibudina buržujų 
ne mes. Jūs nieko nema^e;^ 
tamsaus savo urvelio.

i kurmiškas savo akis, tai P . 
asibaigus, • Lietuva iš vijl l> ? 
iucijos bangų. Ir kaip 
išsilaikyti?

— tarė Pataška, — kokiais d® 
ta pranašystė? , 
pranašystė! — šūktelėjo Pu 
pranašo tam įžiūrėti. ®J 

>. Rusijoj revoliucijos pradai 2 
a tik progos aikštėn 
•site, kaip triukšmingai gnus 
rokietija...
o j Rusijoj nėra 
ras į purvyną pasileis, — s® 
rius. _ J 
skaniai nusispiovė.
s Dostojevskis! Nors 
ūkią. Pasileis į purvyną... 
įsakė tas buržujiškasneva
- į kruviną purvyną. Taip, 
rinus darbelius.

(Bus Daugiau)

P. M a c h u 1 i s
mėginat įsakyt gyvenimuieiti®* lEstate — Laisniuotas 

is Jis» Brokeris
85St., Woodhaven, N.Y.

GRAŽUS PAVYZDYS

Kiekvienas skaitytojas gali 
būti „Amerikos” platintojas- 
platintoja. Koks didelis dar
bas būtų padarytas, jei kiek
vienas pasistengtų surasti 
„Amerikos” laikraščiui naują 
bičiulį - skaitytoją!

Labai gražų darbą dirba 
skaitytoja Ona Baniulienė. 
Karts nuo karto suranda nau
ją skaitytoją, tuo didindama 
„Amerikos” skaitytojų būrį. 
Sektinas gražus pavyzdys. Už

□

« ffiTUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

S>AI<Ž,

Brooklyn, N. Y.U ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

43

Reikalinga vidutinio am
žiaus lietuvė moteris, katali
kė ir ramaus būdo, kuri nori 
turėti gerus namus su aprū
pinimu, už draugavimą su 
pagyvenusia - moterimi, 
Bridgeport, Conn. Dėl plates
nių informacijų kreiptis į

„Ameriką”, 222 So. 9th St.
Broklyn, N. Y.

Pilietybes Pamokos

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Knygutės 
kaina 35c.

PAIEŠKAU

savoJuodviršytes Anelės, 
kaimynės, kilusios iš Būtėnų 
kaimo, Šimonių parapijos. 
Maloniai prašau atsiliepti.

Dom. Dačiulytė-Kondrat 
Elmgrove Rd. Box 6 
Rochester, N. Y.

2.
Federacijos Sekretorius 

Tarybai pranešė, kad Lietu
vai Gelbėti Fondas yra afi- 
lijuotas su NCWC ir per ją 
registruotas Valstybės De
partamente Vašingtone ir 
tos registracijos numeris y- 
ra 480.

LGF vajus pradėtas spalių 
mėn. pradžioje. Kalbėtojais 
pakviesti kun. Kazimieras 
Barauskas ir dr. Petras Vi
leišis. Kolonijoms paskirtos 
kvotos, nustatytas prakalbų 
maršrutas. Vajus pradėtas 
nuo Chicagos, kur prakalbos 
ir rinkliava eina vidutiniš
kai. Pagal nustatytą planą, 
gruodžio mėnesį kalbėtojai 
lankysis Detroite, Clevelan
de ir Pittsburgho apylinkė
se. Tikimasi, kad tų lietu
vių centrų veikėjai pasiruoš 
tuo laiku intensyviau padir
bėti Lietuvai Gelbėti Fondui 
auginti.

Atspausdinta 15,000 gra
žių, spalvuotų ženklelių, ku
rie yra duodami aukoju
siems LGF bent po vieną 
dolerį.

Tarybos suvažiavimas už- 
gyrė visus vajaus planus. 
Nutarė tačiau prašyti fon
do garbės nariais žymesnių
jų amerikiečių, kurie pagel
bėtų parinkti aukų ne vien 
iš lietuvių, bet ir iš kita
taučių.

Užgirta, kad Federacija 
savo lėšomis išleistų K. Ba
ro parašytą knygą „Bolševi
zmo siaubas Lietuvoje” ir 
visą pelną už parduotas 
knygas skirtų Lietuvai Gel
bėti Fondui.

Iškelta visų šelpimo fondų 
koordinavimo klausimas. Tai 
pavesta Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 245 has been 
to sell beer
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. ~ 
Kings.

451 Dahill

NOTICE is hereby given that License No.
C 234 has bęen 
to sell beer, at wholesale under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
453 Dahill Road, Borough of 
County of 
premises.

453 Dahill

NOTICE is
GB 11183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 East 38th 
County of Kings, 
premises.

469 East

NOTICE 
EB 2802 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2814 NV. 36 St., Borough of 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2814 NV.

NOTICE
RL 8046 .. .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ..............................“
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 7995 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 5615 — 1st Ave., Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

3.
Prof. K. Pakštas padarė 

pranešimą apie Lietuvių Kul
tūrinio Instituto veiklą, pa-

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
Šią savaitę aukojo:

J. Rickis, Rochester, N. Y. —
K. Sirutavičius — — — — 
S. Petraitienė, Bronx, N. Y. — 
J. Mineikiene, Brooklyn, N. Y. 
N. N. Bellville, N. J. — — -

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

— $1.00
— 1.00
— 1.00
— 1.00
— 1.00

issued to the undersigned 
from house to house, under

Borough of Brooklyn, County of

LOUIS BLECKER
Rd., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
u.:__ L 107
L------- -  C„....,.l Law at

Road, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MEYER LOPATONV
Rd.. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

nį gauti ir kad įstaigos dar
bas nesitrukdytų.

Ta pačia proga Federaci
jos Tarybos nariai vienbal
siai pasisakė už tai, kad už 
Lietuvos ribų gyveną Lietu
vos piliečiai, toliau nedels
dami, tuoj sudarytų Centra- 
linį Politinį Komitetą arba 
vyriausią tarybą, kuri va
dovautų Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymui, siektų 
sudaryti vadinamą „vyriau
sybę ištrėmime” ir rūpintų
si gauti jai demokratinių 
valstybių pripažinimą. Išrei
kšta pageidavimas, kad šį 
sąjūdį pradėtų Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Suvažiavimas pasiuntė Pre
zidentui Rooseveltui sveiki
nimą telegrama, palinkint 
jam geriausio pasisekimo 
kovoje už demokratiją ir ma
žųjų tautų išlaisvinimą.

Prie Lietuvių Kultūrinio 
Instituto sudaryta ekonomi
nė komisija iš kun. Ig. Al- 
bavičiaus, dr. P. Atkočiūno 
ir p. K. Siurbienės.

4.
Ir raštu ir žodžiu

padaryta pranešimų, skundų 
ir, be to, protestų dėl prez. 
A. Smetonos maršruto po A- 

: merikos lietuvių kolonijas.
Kadangi Federacijos Taryba 
nieko bendro su tuo maršru- 

1 tu neturi, kadangi tuo reika
lu nesikreipta į lietuvių ka
talikų centrus, todėl, išklau
sius tų pranešimų, skundu 
ir protestų, pereita svarstyti 
kitų dienotvarkės punktų.

5.
Suvažiavimas išklausė pra

nešimų iš mūsų centralinių 
organizacijų: Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoje, Mo
terų Sąjungos, Lietuvos Vy
čių ir kitų, paraginant jas 
remti, nes nuo paskirų orga
nizacijų gausumo ir veiklu
mo daug pareina ir viso mū
sų religinio ir tautinio są
jūdžio pasisekimas.

Tarybos suvažiavime da-

buvo

at retail under Section 
Beverage Control La' 

St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

MICHAEL CAHILL
38th St., Brooklyn. N. Y.

ir hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
at 

Brooklyn,36 St.,

HARRY SOBEL
36 St.. Brooklyn. N. Y.

ir hereby given that License No 
has been issued to the undersigned

107 of the Alcoholic Beverage Con-

the premises.
ARTHUR GODDMAN & 

THOMAS HARRIGAN 
Harrigan’s Bar & Grill

1st Ave., Brooklyn,5615

NOTICE is hereby given that License 
E 243 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107, of the 
trol Law. Borough 
Kings.

SAM
149 Dahill Rd.,

N. Y.

No.

Alcoholic Beverage Con- 
of Brooklyn, County of

COLTON
Brooklyn, N. Y.

lyvavo: kun. dr. J. Končius, 
kun. Ig. Albavičius, kun. J. 
Paškauskas, prof. K. Pakš
tas, kun. J. Mačiulionis, M. 
I. C., Juozas Laučka, St. 
Gabaliauskas, S. Sakalienė, 
K. Siurbienė, Dr. P. Atko
čiūnas, E. Samienė, P. Či- 
žauskas, N. Kulys, L. šimu
tis. Svečiai: Lietuvos Konsu
las p. P. Daužvardis, dr. P. 
Vileišis, kun. K. Barauskas, 
kun. J. Prunskis

Skubesniej reikalai
Lietuvai Gelbėti Fondo 

kalbėtojai gruodžio mėnesį 
bus Detroite, Clevelande ir 
Pittsburghe.Veikėjai prašomi 
prisirengti pagelbėti kun. Ba
rauskui ir dr. Vileišiui jų 
šventame ir labai sunkiame 
darbe. Šiam tikslui tesusior- 
ganizuoja specialūs komite
tai kiekvienoje parapijoje.

Kolonijų veikėjai praneš
kite, kiek reikia prisiųsti L. 
G. F. ženklelių, kurie duoda
mi fondo nariams arba auko
jusiems virš dolerio.
Prašome išdalinti prieš kiek 

laiko prisiųstus laiškus vi
soms lokalinėms draugijoms 
ir centralinių organizacijų 
kuopoms.

Praneškite, kiek reikės pri
siųsti tik ką iš spaudos išėju-

- sios knygos„Bolševizmo siau- 
• bas Lietuvoje”. Vienos kny

gos kaina 35 centai. Daugiau 
imant, duodama žymi nuolai
da. Visas pelnas eina lietuvių 
tremtinių šelpimui.

Leonardas Šimutis, 
Federacijos sekretorius, 
2334 S. Oakley Ave.

Chicago, Ill.

Laikas—be atvangos sku
bąs keleivis, kuris nieko pa
keliui nepalieka: užgesina 
visus žibintus, kuriuos jis 
pats dar neseniai buvo į- 
žiebęs.

Kepleris.

Kas moteris niekina, tas 
moterų žodžio nėra vertas.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings. 

1111 Myrtle 

NOTICE is 
CB 203 has 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County ol 
premises. 

MAJOR JAMES A. 
Post 199 V. F. W. of U. S. 

504-6 Marion St.,

NOTICE is hereby given 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage Control 
142 Driggs Avenue, „ " . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI 
142 Driggs Ave.,

NOTICE is hereby given 
EB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage 

Ave., Borough

LOUIS LEVINE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

, at retail under Section 107 
at

Street, _
Kings, to be consumed on the

McKENNA,^ JR.

Brooklyn,* N. Y.

that License No.

under Section 107 
____  * Law nt 
Borough of Brooklyn,

Brooklyn, N. Y.

that License No.

under Section 107 
Control Law at 

7th Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

JOHN T. McKENNA
Ave , Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed or. the 
premises.

EMANUEL INFANTE 
Emanuel Bar & Grill 

DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No.

County < 
premises.

423—7 th

NOTICE
EB 2216 
to

431

431

NOTICE is hereby „___
EB 819 has been issued to the jmdersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage 
4021 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JAMES E. 
4021 Flatlands Ave.,

NOTICE is hereby given 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of King: 
premises.

1019 Avenue H.

NOTICE is hereby given
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
505 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS CALLEGART & 
RICHARD CALLEGARI 

d—b—a Richey’s 
Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

, at retail under Section 
Beverage Control Law 

Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

JOHN & WILLIAM BEHRENS 
Brooklyn, N.

retail under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ENRIGHT
Brooklyn, N. Y.

that License No.

retail under Section 
Control Law 

Borough of
___ to be consumed on the

DAVID GROSSMAN 
Brooklyn, N. Y.

. that License No.
.. ..........................._.U_. L, 1 

retail under Section 107 
Beverage Control Law ,at 

Borough of Brooklyn,

505 DeKalb

NOTICE is 1 
EB 885 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
301 Pearl 
County < 
premises.

301 Pearl St.,

NOTICE is hereby given that license No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
830 DeKalb Ave., Borough of 
County of Kings, 
premises. 

830 DeKalb

NOTICE is . ___ .
EB 2106 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
1762 East 
Brooklyn, County 
on the premises.

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

107 
at

the

107 
__  nt 

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

DON. M. PONCE
Ave., Brooklyn, N. Y.

.. .... that License No.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
York Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

retail

hereby given

. nt 
’....Zc 
New

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

======

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

' A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

% pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(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. Valantiejns
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA6

DIDYSIS APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis BAZARAS
Lapkričio-No v. 9-23,1941

Parapijos Salėj e
North 5tli ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 Vai. Vak. SEKMADIENĮ, 4 Vai. P. P.

Laimėjimai, Žaidimai, Įvairus Pasilinksminimai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti, Pasilinksminti ir 
Laimėti Gražias Dovanas.

PHILADELPHIA VISUS SUŽAVĖJO
Lapkričio 9 d. šv. Jurgio 

par. salėje buvo ypatinga 
pramoga. Juokingos Seirijų 
Juozo (kun. J. Židanavi- 
čiaus) komedijos „Mote
rims neišsimeluosi” suvai
dinti buvo atvykusios Phi
ladelphijos šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos sodalie- 
tės. Vaidinimo pasižiūrėti 
susirinko per 300 gražiai nu
siteikusių asmenų. Salė bu
vo pilna. Nuotaika puikiau
sia. Vaidintojos maloniai 
priimtos. Kekvienas jų žodis 
ir elgesys atidžiai sektas.

Trijų veiksmų komediją 
vaidino Teklė Balčiūnaitė, 

- Felicija Navickaitė, Marė ir 
Anelė Skiotytės, Eleonora 
Jablonskytė, Lucija Pado- 
riūtė, Elzbieta Sideravičiū- 
tė, Elzbieta Rimdeikaitė, A- 
nelė Muturaitė ir Elena Bel- 
skaitė.

Drauge su vaidintojomis 
buvo atvykę kunigai V. J. 
Vėžis ir Stasys Raila, St. Ker- 
nagytė, Agnes Stankiūtė, A. 
Barauskas, varg. Jonas Mic- 
kūnas su žmona, Ona Rim- 
gailaitė, Al. Balčiūnas, J. 
Jankauskas.

Vakaro programai vadova
vo kun. V. Pinkus. Kalbas 
pasakė abu svečiai Philadel- 
pljijos kunigai, kurie džiau
gėsi maloniu priėmimu ir 
gausiai susirinkusia publika. 
Vakaro rengimo priešakyje 
buvo O. Zajankauskaitė, ku
riai daugiausia teko padirbėti 
kad šis vakaras praeitų to
kiu gražiu pasisekimu. Vi
si atsilankę buvo labai pa
tenkinti viešnių gražiu vai
dinimu. Pageidauta, kad toks 
jaunimo bendradarbiavimas 
būtų dažnesnis. Visi apgai- 
lestavo, kad negalėjo daly
vauti vietos klebonas kun. 
Kaz. Paulionis, kuriam pra
eitą šeštadienį padaryta stai
gi operacija, o tiek daug jis 
rūpinosi šiuo vakaru.

Philadelphijos jaunimas vi
sus žavėjo savo gražiai pa
ruoštu vaidinimu, elgesiu, 
linksmumu, jaunatviška dva
sia. Malonu, kad vaidinimo 
pasižiūrėti gausiai atsilankė 
jaunimas, kuris turėjo pro
gos pamatyti, kaip dirba ir 
gyvuoja lietuviškasis jauni
mas kitose vietose. Buvo ge
ros muzikos, smagaus pasi
linksminimo.

darbo dienomis nuo 8 vai. 
vak.

Savo atskiras būdas yra į- 
ruošiusios šios draugijos: šv. 
Vardo, Sodalietės, Sąjungie- 
tės, Amžinojo Rožančiaus ir 
Tretininkų, Gyvojo Rožan
čiaus ir šv. Monikos. Jauni
mas uoliai dirba prie laimės 
rato ir kitų prašmatnumų. 
Choras su savo vadu muz. 
J. Jankum priešakyje visu 
smarkumu įsijudinęs į dide
lio laimėjimo (gero radijo) 
lakštelių platinimą, žodžiu, 
darbas verda visu smarku
mu. Parapijiečiai ir visi jų 
draugai maloniai kviečiami 
atsilankyti, savo laimę išmė
ginti, tarp savųjų laiką sma
giai praleisti.

LANKĖSI KUN. VAŠKYS

nes senatvė gal jau pakerta 
jiems sparnus ir pataria il
sėtis. Dėkojame darbinin
kams ir svečiams.

Parapijos laimėjimų va
karai būna kiekvieno antra
dienio vakarą, naujoj vietoj 
— Grand Paradise salėje, 
Havemeyer ir Grand Sts., 
kampas. Prasideda lygiai 8 
vai. vak. Duodamos didelės 
dovanos. Įžanga tik 45 c 
asmeniui.

Šį sekmadienį Sodaliečių 
draugija eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių me
tu. Parapijos mergaitės 
kviečiamos visos dalyvauti 
ir drauge eiti prie šv. Ko
munijos.

DIDŽIULIS BAZARAS

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi kun. 
J. Vaškys, pranciškonas, ar
timas katalikų spaudos bi
čiulis. Jis šiuo metu lietu
vių parapijose veda misijas, 
rekolekcijas. Neseniai paskir
tas lietuvių tretininkų vizi
tatorium, tad lanko tretinin
kų kuopas ir peržiūri jų vei
klą.

Nuo Naujų Metų T. Vaškys 
tikisi pradėti leisti „šv. 
Pranciškaus Varpelį”, mėne
sinį tikybinį laikraštį, kurs 
atstotų Lietuvoje bolševikų 
uždarytą „Pranciškonų Pa
saulį”. Artimiausiu talkinin
ku jis turės kun. J. Liaubą, 
pranciškoną, neseniai atvyku 
sį iš Italijos, ką tik įsišven
tinusį. Amerikos lietuviai tre
tininkai nekantriai laukia 
savo laikraščio.

Angehj Karalienes 
Parapija

šeštadienį, gruodžio 27 d. 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, Gyvojo Rožančiaus 
draugija rengia smagų va
karą su šokiais. Programoje 
visai naujas dalykas, pilna 
juokų komedija „Lietuviški 
Juodukai.” Vaidinimui vado 
vauja kun. J. Laurinaitis.

Vaidinimo pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga tik 40c. Jau
nimas smarkiai ruošiasi, kuo 
puikiausiai suvaidinti šią ko
mediją. Visi, kas nori gerai 
pasijuokti, turi nepamiršti 
gruodžio 27 dienos. Nesigai
lėsite !

Pilietybės pamokos mūsų 
parapijos salėje būna kiek
vieno antradienio vakarą. Vi
si nepiliečiai norį gauti pi
lietybės popierius, pasimo
kyti apie klausimus ir atsa
kymus, raginami ateiti.

Lietuvių kalbos ir tikybos 
pamokos mokyklų vaiku
čiams antradienį, ketvirta
dienį nuo 4 iki 6 vai. vak.; 
šeštadienį nuo 9 vai. iki 12 
vai. dieną. Tėvai prašomi 
siųsti savo vaikus. Moko se
sutės pranciškietės.

Amžinoji Novena Dievo Mo
tinos Stebuklingo Medaliko 
garbei būna kiekvieno pir
madienio vakarą: lietuviškai 
7:30 vai., angliškai — 8:15 
vai.

MIRĖ

Lapkričio 9 d. Apreiški
mo par. salėje pradėtas di
džiulis Apreiškimo parapijos 
bazaras, kuris tęsis kasdien 
iki lapkričio 23 dienos. Kie
kvieną vakarą muzika, įdo
mybės. Sekmadieniais baza- 
ro pradžia 4 vai. po piet, o

Šv. Vardo draugijos rude
ninis balius lapkr. 7 d. ge
rai pavyko. Tikėtasi dau
giau lankytojų ir svečių, bet 
kažin kodėl mūsų žmonės 
baliais nesitenkina. Jauni
mas nori pasišokti, gi se
nųjų jau sunku sulaukti,

VINCAS RAKAUSKAS, 
45 m., gyv. 134 Scholes St., 
Brooklyne, mirė lapkričio 8 
d. Kings County ligoninėj. 
Palaidotas lapk. 11 d., Kal
varijos kapinėse. Patarnavo 
grab. Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

PETRAS ŠVEDAS, 46 m. 
gyv. 621 Metropolitan Avė., 
Brooklyne, mirė lapkričio 
10 d. Kings Park State li
goninėj. Palaidotas lapkri
čio 13 d. Kalvarijos kapinė
se. Patarnavo grab. J. Gar
šva.

Lapkričio 7 d. mrė Stepo
nas Lazdynas, 50 metų am
žiaus, gyvenęs 62 Van Nos- 
trand Ave., Great Neck, L. 
I., kur ir pašarvotas. Ve
lionis paliko žmoną Oną, 
tris sūnus: Juozą, Benedik
tą, William ir tetą Kazai- 
tienę, Port Washingtone. Pa
laidotas lapkr. 10 d. šv. Ma
rijos kapinėse, Flushing, N. 
Y. Patarnavo grab. Shallins- 
Šalinskas.

VINCAS STANKEVIČIUS 
56 m. amžiaus, gyv. 305 La
fayette St., Brooklyn, N. 
Y. mirė lapkričio 8 d. Cum-

berland ligoninėje. Palaidotas 
lapkričio 12 d. Kalvarijos 
kapinėse. Patarnavo grab. J. 
Garšva.

FRED BUTĖNAS, 24 m. 
amžiaus, gyv. 59-93 — 58th 
Avė., Maspeth, L. I., mirė 
Mothers Memorial ligoni
nėje lapkr. 6 d., Port Jef
ferson, L. I. Palaidotas lapk.
10 d. šv. Jono kapinėse iš 
Apreiškimo par. bažnyčios. 
Patarnavo grab. J. Garšva. 
Velionis buvo Lietuvos ope
ros artisto J. Būtėno sū
nus.

MYKOLAS CHERNIK, 4 
% metų amž., gyv. 256 Sei- 
gel St., Brooklyn, N. Y. Mi
rė lapkr. 7 d. šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Palaidotas lapkri
čio 11 d. Patarnavo grab. 
Garšva.

Lapkričio 9 d. mirė Bene
diktas Briedis, 65 metų am
žiaus, Welfare ligoninėje. 
Gyveno 60 Trautman St., 
Brooklyne. Palaidotas lapkr.
11 d. šv. Jono kapinėse. Li
ko nuliūdęs brolis Antanas. 
Patarnavo grab. Shallins-Ša- 
linskas.

Trečiadienį, lapkričio 5 d. 
savo namuose 750 Driggs 
Ave., Brooklyne mirė Tekia 
Mačiūra, 59 m. amžiaus. 
Palaidota lapk. 7 d. šv. Jo
no kapinėse iš Holy Ghost 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
J. Garšva.

Lapkričio 5 d., trečiadienį 
savo namuose 66-49 — 56 
Rd., Maspeth, N. Y. mirė 
Povilas Bugenis, 62 m. am
žiaus. Palaidotas lapkr. 8 
d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios.

Velionis kilęs Ukmergės 
apskrity, Amerikoje gyveno 
34 m., Maspethe — 17 m. 
Patarnavo grab. A. J. Va- 
lantiejienė.

Lapkričio 4 d. Liberty, N. 
Y. mirė Antanas Povilaitis, 
58 m. amžiaus. Palaidotas 
lapkričio 7 d. iš Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčios. 
Patarnavo grab. Matthew P. 
Ballas - Bieliauskas.

Lapkričio 5 d. mirė Mari
jona Jusaitis, 46 m. am
žiaus, gyvenusi 356 Montauk 
Ave., Brooklyne. Palaidota 
lapkr. 8 d. švč. Trejybės ka
pinėse iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. Matthew P. Ballas- 
Bieliauskas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
MASPETHE

Maspetho Lietuvių Audito
rijos bendrovės ekstra Susi
rinkimas bus šeštadienį, lap
kričio 29 d., liet, piliečių 
klubo salėje, 60-39 56 Drive, 
Maspeth, N. Y., 8 vai. va
kare.

Kiekvienas šėrininkas-ė bū 
tinai turi dalyvauti šiame 
susirinkime, nes jau paruo
šti planai statybai ir pasko
lai gauti. Išgirsite visų di
rektorių raportą, ką nuvei
kė nuo pereito seimo.

Valdyba

KALBĖS KUN. ST. RAILA

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų seimelis į- 
vyks šių metų gruodžio 28 
d., sekmadienį, 2 vai. po 
piet, šv. Jurgio par. salėje.

Seimelio pagrindiniu refe
rentu bus kun. Stasys Raila, 
gyvenąs Philadelphijoje. 
Kun. St. Raila yra buvęs 
Lietuvos pavasarininkių dva
sios vadu. Jis yra parašęs 
keletą knygų ir daug stam
bių straipsnių. Visiems bus 
įdomu išgirsti jo kalbą.

Visos vietos ir apylinkės 
draugijos kviečiamos ruoš
tis seimeliui. Jau dabar vi
sos draugijos prašomos iš
rinkti po penkis atstovus.

PADĖKA BROOKLY- 
NIEČIAMS

Ne vienai iš mūsų buvo 
pirmas kartas Brooklyne, ir 
gal jei n e jūsų pakvietimas, 
nebūtų pasitaikius proga pa
simatyti ir susipažinti su 
maloniais šv. Jurgio par. 
parapijiečiais.

Visos ilgai laukėme lapkri
čio 9-tos, tik gaila, kad ta 
diena negalėjo būti ilgesnė. 
Kiekviena turėjo tokį gerą 
laiką, kad buvo sunku išva
dinti į namus. Rodėjo dar 
ilgiau pabūti, pašokti, pasi
linksminti su brooklyniečiais, 
bet — laikas neleido, tad tu
rėjome ■'nenoromis sakyti vi
siems „SUDIEV”.

Iš tikrųjų esame ir visa
dos būsime dėkingos už tokį 
mūsų gražų priėmimą ir vai
šes. Sunku buvo kiekvienam 
asmeniškai padėkoti, tad per 
„Ameriką” norime išreikšti 
mūsų širdingiausią ačiū vi
sų pirmiausia klebonui kun. 
K. Paulioniui už pakvieti
mą atvykti su vaidinimu. 
Gaila, kada atvykusios suži
nojome nemalonią žinią, kad 
klebonas ligoninėje. Linkime 
tėveliui greitai pasveikti.

Taipgi ačiū kun. V. Pin
kui už jo malonų priėmimą ir 
vaišingumą. Visi jautėmės 
kaip namie, nes kun. Pinkus 
buvo labai draugiškas su vi
sais.

Norime tarti ačiū seselei 
M. Urbanai ir Seselei M. 
Paschal už jų atvykimą pa
matyti mūsų vaidinimo. Bu
vo labai malonu susipažinti 
su Seselėmis.

Iš tikrųjų trūksta žodžių 
padėkoti panelei Onai Zink 
už jos didį rūpestingumą. Ži
nome, kad Ona tikrai daug 
darbo ir spėkų padėjo. Priimk 
širdingą ačiū.

Taipgi ačiū klebono sesu
tei Marijonai, kuri mums pa
gelbėjo.

Dėkingos esame visoms šei
mininkėms už skanius pie
tus. Ačiū panelėms, kurios 
mums patarnavo prie stalo.

Nenorime praleisti progos 
nepaminėjusios ir varg. J. 
Brundzos, su kuriuo teko 
mums pasikalbėti.

GAUNAMOS KNYGOS
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA

Kun. Dr. J. B. Končius............................................. $1.50
RUSSIA’S ATTITUDE TOWARD UNION WITH ROME

Kun. Dr. J. B. Končius.......................................................50
APIE JĖZAUS KRISTAUS SEKIMĄ...................................75
DIEVO RANKA BAŽNYČIOJE.

Vertė B. Andruška, S. J..........................................  1.00
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI.........................................................75
VADOVAS SAKYKLAI. Vysk. K. Paltarokas ...........  2.00
VERGŲ ANGELAS ...................................................................20
DVASIŠKI MĄSTYMAI .................................................... 1.00
ŽYGIS Į NIKARAGUA............................................................. 35
SU MAGELANU APLINK PASAULĮ.................................. 25
PILIETYBĖS PAMOKOS.........................................................35
PRANAŠYSTĖ. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C.................. 25
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS .................................25
DORYBIŲ PERLAS ..................................................................25
KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMŲ. Kun. Dr. V. Podolskis .80 
JĖZUS KRISTUS ŠV. SAKRAMENTE.

Vysk. D. J. Pelčaro ....................................................1.00
KRIKŠČIONIŲ SENOVE. Kun. A. Simaitis................... 1.00
ŽYDŲ KARALIUS (Drama) .............................................. 25
DU VAINIKU (Tragedija) .Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C. .25 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Kun. Dr. J. Starkus............... ..................................... 1.00
PRANAŠYSTĖ (Vaizdelis) ..................................................25
TIKĖJIMO SKYDAS. Kun. J. Židanavičius................... 1.00

KREIPTIS: „AMERIKA”, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.
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- ' U KAIP
n žodis.Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Švente, 
petyli? 
pačios, 
(indrose...

AK

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

(os vyskupai praei- 
;buvo susirinkę me- 
įo. Jų vardu šios 
pradžioje paskelb- 

3 pareiškimas, kū
jai turiningai ir gy- 
•oma, kad šiandie 
gresia du didžiau- 

ii — nacizmas ir 
jas. Abi šios tam
pos, jei įsigalėtų, 
dvasines vertybes, 
ai pažymi, kad po- 
Pijus XI yra pa- 
šias abi pasauliui 

as sistemas. Jie,
2 rotu vaduodamies, 

;ad negali būti jo- 
Įaidų komunizmui, 
:«ta Dieviškąjį Iš- 

krikščioniškąją 
tors žiauriai perse-

Entei
Offici

L1

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE C ’ ’ . ’ ’ ' ‘ J
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Geriausias pasirinkimas įr brutališkai 
Smetonos. ALUS Iš pe- <

Malonu buvo susipažinti 
su „Amerikos” redaktorium, 
J. Laučka, kuris buvo salėje 
mums atvykus ir taipgi at
silankė pamatyti vaidinimo.

Negalime pamiršti ir k e- 
lių Brooklyno jaunuolių, ku
rie negailėjo pašvęsti savo 
laiko, pavažinėdami mus po 
Brooklyną.

Norime išreikšti lietuvišką 
ačiū visiems šv. Jurgio pa
rapijiečiams, kurie taip skait
lingai atsilankė pamatyti 
Philadelphijos vaidintojų. 
Mums buvo didis džiaugs
mas matyti pilną linksmų 
veidų salę. Norėtume visus 
vardais paminėti, bet kad 
tai negalima, tai prašome 
neužsigauti, jeigu kam pa
miršome padėkoti. Laikas 
buvo toks trumpas, jog ne- 
pajutom, kad jau turėjome 
grįžti atgal į Philadelphiją.

Philadelphijos Vaidintojos

RASTI KALTAIS

Prisiekusiųj ųteismas New 
Yorke atrado kaltais teat
rų darbininkų unijos vadus 
Browne ir Bioff. Jie kaltinti 
apgaule ir grasinimais išrei
kalavę iš judomų paveikslų 
gamintojų per pusę milijono 
dolerių, kuriuos sunaudoję 
savo reikalams. Byla ilgai 
tęsės, o prisiekusieji teisė
jai labai greitai pasiekė su
sitarimo kaltintuosius pripa
žinti kaltais. Teisėjas baus
mės dydį paskyrė tokį: Bioff 
— 10 metų, Browne — 8 
metai kalėjimo.

..PROTESTO MITINGAS

Šį sekmadienį, lapkričio 
16 d., 8 vai. vak. Metropo
litan operos salėje ruošia
mas didžiulis masinis mitin
gas, kurio tikslas pareikšti 
protestą pireš masinius civi
linių žmonių žudymus ir 
kankinimus. Bus gerų kal
bėtojų ir šiaip įdomi pro
grama. Bilietai nuo 25 centų 
iki 1 dol. Mitingą ruošia 
„Committee to defend Ame
rica.”

Panašūs protesto susirin
kimai organizuojami visame 
pasaulyje. Jų bus visuose 
didesniuose Amerikos mies
tuose. Norima pakelti tvir
tą balsą prieš žiaurius užka
riautų kraštų gyventojų 
masinius ž udymus.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107, of the Alcoholic Beve
rage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

FRANK WEIDNER
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107
• — • • — A

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

BELLE WEISS 
Ave., Brooklyn, N.

118 Melrose

NOTICE is 1 
EB 620 nas 
to sell beer, ... ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Sutter 
County of 
premises.
215 Sutter

FC^DEFENSEiii BUY
UNITED
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AND STAMPS

KI. — Kas pasakė: 
gaila, kad turiu tik vi 
gyvybę savo šaliai atidų

Ats. — Nathan Hale, 1 
atidavė savo gyvybę už 
meriką, kaip daugelis , 
amerikiečių. Mes gi esi 
prašomi paskolinti savo

skelbėjus. ‘
gale vyskupai kvie- 

iiuosius melstis už 
už savo šalį, už 

s gerovę, už gyven- 
enybę. Kviečiama 
i šalies prezidentą, 
gresą, už visus val- 
■reigūnus, kuriems 
sunkiomis dienomis 
lėlė atsakomybė.

—T—

ido 18 d. buvo Lat- 
įpriklausomybės pa- 
) šventė. Latviams 
o 18 tokios pat reik- 

j lip lietuviams Va-

os nepriklausomybes 
proga „New York 
paskelbė vedamąjį 
į kuriame pažymi, 
x>poje niekad nebus 
tol mažos tautos, 
įvija, bus pavergia-

D 
vos 
dauj 
prai 
tren 
lią. 
nų, 
sunl 
bolš 
pati 
net 
žmc

P 
viki 
dies 
dija 
mą 
gih 
dip] 
sį 
ats; 
sen 
ške 
nol

Ka 
tas 
me 
kel 
bei 
da] 
je. 
jo 
bei 
šia 
vy 
ri 
ne 
ap

JUlerius už Apsaugos b<,- - -
ir ženklelius apginti la»M valaty. tj
uz kurią kiti mirė. _ h 6

Kl. — Ten, kur as ričkuma. už iu sau r- . dškumą, už jų sau-
specialaus p 10 ginkluoto užpuo- 

liams „ išsimokėtinai pi>jtai brolius ]at.

bu, nėra 
apsaugos bonams ir žen

Kur aš galiu tokį planą 
dėti?

Ats. Tai priklauso 
jūsų užimamos vietos,

ninčius savo tautinę 
linkime jiems drau- 
ietuviais, estais ir 
pavergtomis tauto-

ri 
v 
n 
K 
a] 
si

dirbat. Jūsų tiesioginisi ^iausiai susilauk
to nepriklausomoninkas priims jūsų pasi 

mus, pagal kuriuos jums 0 
svu noru T 
pasirinkta suma iš ai 
Jūsų įstaigos bankas 
suteikti tinkamų inforn .
jų.

būtų išskaitoLatvija!
----- ”

ikams tarnaują lie
tis raidėmis spaus- 
aikraščiai prieš ke
ities didžiausią ala- 

Mat, jie skelbėsi
Pastaba: Apsaugos b 

ir ženkleliai pardavinėi, . . . .v ,,
visose pašto įstaigose, ' !“Pn”į 
kuose bei taupymo ir pas! 
nimo draugijose. Galima 
šyti tiesiog: Treasurer of 
United States, Washing' . „ ,
D. C. Ženkleliai pardavin 
mi ir daugumoje „re' 
krautuvių.

kad ten gyvi ir 
Paleckis,- Cvirka, 
ir Marcinkevičius, 

pageidauta, kad tų

s-

te

-s. Bolševikai atsi- 
padaryti. Laukta, 

_ tie Stalinui parsida- 
_____ j iai praneš daugiau 
Residen fe savo išdavikišką 

vi ’ - 29feja, bolševikų pus- 
tik tuščios vietos.

Telephone
EV 7 - 1670
JOSEPH VASTUNAS
real estate jįnsuranc] «„pranašai” ir nė 

ie juos negirdėti.
i dingo vargšas Pa
ilstas Sniečkus ir 

-1 tautos buvę

and LIFE INSURANCE 
Mortgages Loaned and Bong 
496 Grand St, Brooklyn, N. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH ?eido nauJas

nai-

tai- 
žy-•dams valdyti.

-tijoje ir vokiečių
r kraštuose nu-

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND A VENĮ

Maspeth, N. Y. Į tauriausią padėtį, 
(lyti didžiausiam pa
lai, lyg jie nebūtų 
to paties Dievo kuLIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam valgius amerik 
niško ir lietuviško stiliai 
Čia taip pat galima gal 
Amerikos išdirbimo ir ii 
portuotų degtinių, visok 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidat

Savininkas
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

lavoje naciai žiau- 
I elgiasi su žydais, 
pi j uždarus kvar- 
F vadinamam arijui 
kiti. Ten uždarytos 

PĮĮ ir kitų tautybių 
[ištekėjusios žydės. 
K Kauno gete už- 
M Krėvės-Micke- 
jmona, su kuria 

gražiausiai iš- 
ter 30 metų.
k žydus, nekęsti
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