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Kaina 5c.
kos vyskupai praei- 
tę buvo susirinkę me- 
jėdžio. Jų vardu šios 

s pradžioje paskelb
tas pareiškimas, ku- 
įbai turiningai ir gy- 
ikoma, kad šiandie 
i gresia du didžiau- 
jai — nacizmas ir 
mas. Abi šios tam- 
jėgos, jei įsigalėtų, 

dvasines vertybes.
pai pažymi, kad po- 
į Pijus XI yra pa- 
į šias abi pasauliui 
gas sistemas. Jie, 
(fotu vaduodamies, 
kad negali būti jo- 

blaidų komunizmui, 
meta Dieviškąjį Iš- 
ą; krikščioniškąją 
.kurs žiauriai perse- 
kybą ir brutališkai 

skelbėjus.
o gale vyskupai kvie- 
įčiuosius melstis už 
i už savo šalį, už 
os gerovę, už gyven- 
ienybę. Kviečiama 
už šalies prezidentą, 
gresą, už visus val- 
areigūnus, kuriems 

Bunkiomis dienomis 
idelė atsakomybė.

2-7177

Alfred J. Venį
(Vendus)

ADVOKATAS

Street, 
(Williamsburgh Bridge

•een 4 - 7142

AID AINIŲ PALOC
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gvl Užkandžiai, Kava, Artėti, M 
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•ų. Parengimams priimami

Juozas Gintas

vo susipažinti 
” redaktorium, 
iris buvo salėje 
s ir taipgi at- 
:yti vaidinimo.
amiršti ir k e- 
jaunuolių, ku- 
pašvęsti savo 
ėdami mus po

kšti lietuvišką 
5v. Jurgio pa- 
urie taip skait- 
nkė pamatyti 

vaidintojų.. 
iidis džiaugs- 
)ilną linksmų 
orėtume visus 
nėti, bet kad 
tai prašome 
iigu kam pa- 
ėkoti. Laikas 
npas, jog ne
jau turėjome 
Philadelphiją. 

js Vaidintojos
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ičio 18 d. buvo Lat- 
epriklausomybės pa- 
o šventė. Latviams 
io 18 tokios pat reik- 
kaip lietuviams Va- 
6.
jos nepriklausomybės 

proga „New York 
: paskelbė vedamąjį

merihk; kuriame Pažymi-
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prašomi ;d 
lenus uid 
ir ženkli
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bu, nėn 
apsaugosi

įropoję niekad nebus 
kol mažos tautos, 
įtvija, bus pavergia- 
en griežtai ir aiškiai 
bma už mažų valsty- 
mlrusomyb ęT^už^jų 
fcškumą, už jų sau- 
luo ginkluoto užpuo-
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ųteismas New 
kaltais tea 

unijos vadus 
>ff. Jie kaltinti 
sinimais išrei- 
□mų paveikslų 
pusę milijono 

»s sunaudoję 
s. Byla ilgai 
kusieji teisė
jai pasiekė su- 
įtuosius pripa- 
Teisėjas baus- 
yrė tokį: Bioff 
Browne — J
o.
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LIETUVOS TREMTINIAI IŠMĖTYTI 
SIBIRE, TAŠKENTE, DYKUMOSE

ir jų šeimų da- 
atskirti nuo žmo- 
nuo tėvų. Kauno 
darbų kalėj iime
kalinti lietuviai

Dažniau ateiną iš Lietu
vos laiškai vis daugiau ir 
daugiau šiurpesnių žinių 
praneša apie liūdną lietuvių 
tremtinių 
lią. Vyrai 
nų, vaikai 
sunkiųjų 
bolševikų
patriotai negalėjo susisiekti 
net su savo artimiausiais 
žmonėmis.

Pernai liepos 12 d. bolše
vikai Kaune, prieš pat „liau
dies seimo” rinkimų kome
diją, suėmė tarp kitų ir Do
mą Stankūną, buvusį drau
gijų ir spaudos referentą, 
diplomuotą teisininką, kilu
sį iš Panevėžio apylinkės, 
atsargos leitenantą. Jis ne
seniai buvo vedęs Ireną Sta- 
škevičiūtę, vyriausio tribu
nolo teisėjo dukterį. Jis pats 
kilęs iš ūkininkų šeimos. 
Kauno kalėjime jis išlaiky
tas aštuonis mėnesius ir šių 
metų kovo 19 d. drauge su 
keliais kitais kaliniais išga
bentas į Taškentą, kur už
darytas specialiame lagery
je. Pernai gruodžio mėnesį 
jo žmona susilaukė sūnaus, 
bet Irena Stankūnienė ir 
šiandie dar nežino, ar jos 
vyras gavo žinių, kad jis tu
ri sūnų, nes bolševikai Kau
ne neleido pranešti kaliniams 
apie jų šeimos padėtį.

kindami brolius lat- 
įnininčius savo tautinę 
Įlinkime jiems drau- 
I lietuviais, estais ir 
B pavergtomis tauto- 
Igreičiausiai susilauk
to ir nepriklausomo 
įmo.
dzivo Latvija!

——

fcvikams tarnaują lie
tomis raidėmis spaus- 
| laikraščiai prieš ke- 
įvaites didžiausią ala
te. Mat, jie skelbėsi 
pesioginių žinių iš Ma- 

kad ten gyvi ir 
Paleckis, Cvirka, 

is ir Marcinkevičius.
pageidauta, kad tų 

„radiogramos” būtų
►tos. Bolševikai atsi- 
ii padaryti. Laukta, 

gi tie Stalinui parsida- 
įtuviai praneš daugiau 
i apie savo išdavikišką 
Į Deja, bolševikų pus- 
Dse tik tuščios vietos.

ir nė 
Įapie juos negirdėti.
u kur dingo vargšas Pa- 
s, čekistas Sniečkus ir 
Savo tautos buvę 
Įjai?

jų vien tik todėl, kad jie 
žydai, yra tokia pat šlykš
tybė, kaip ir mažesnių tau- 
tų plėsimas, naikinimas. Tu
rime didžiuotis, kad lietu
vių tautoje niekada nebuvo 
nesuvaldomos neapykantos 
jokiai tautai. Neleiskime ne
apykantos nuodams mus pa
siekti.

10

M

Am. vyskupai Smerkia Dvi Blogybes

snį, lapkričio 
vak. Metropo- 
salėje ruošia- 

masinis mitin
siąs pareikšti 
masinius civi- 

žudymus ir 
Bus gerų kal- 
ip Įdomi pro- 
i nuo 25 centų 
itingą ruošia 
• defend Ame-

mi ir danp 
rrautuviy.

o
Teleph®
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JOSEPH lijo tie „pranašai

10d LITU'

tteGruiSl p
Residence: 
87-34 9- j

Užjausdami nacių kanki
namiems žydams, mes taip 
pat negalime ir neturime nė 
trumpiausiam laikotarpiui 
užmiršti savo brolių kančių 
Sibire. Daugiau ir daugiau 
žinių iš ten ateina apie jų 
skurdą ir dvasines kančias. 
Visi pirmesni pranešimai a- 
pie ištrėmimus buvo nuogai 
teisingi.

Pažymėtina, kad radiogra
mos iš Sibiro beveik išim
tinai gaunamos nuo moterų. 
Matyt, vyrai ne tik apsun
kinti vergiškais darbais, 
koncentracijos liogerių bai
sumais, bet jiems neleidžia
ma nė žodžiu susisiekti su 
savo artimaisiais. Daug vy
rų visiškai nežino, kur jų 
kitų kraštų tremtinius Rusi
joje.

Taškentan išgabenti ir Al
girdas Sliesoraitis, Lietuvos 
kariuomenės savanoris kūrė
jas, voldemarininkų organi
zacijų veikėjas ir A. Dre- 
vinskas, buvęs teisingumo 
viceministeris. Rusijon iš
gabentas ir Klemensas Da- 
mašius, atsargos leitenantas, 
tautiškų organizacijų vei
kėjas. Jis išvežtas drauge 
su savo žmona Vale; išvežti 
iš Vilniaus.

Skaudus likimas ištiko at
sargos karininko Juozo Bal- 
trušio, jaunalietuvių sąjun
gos veikėjo, šeimą. Birželio 
m. pradžioje suiminėjimo 
metu jis slapstėsi. Atėję 
bolševikai čekistai suėmė ir 
išvežė jo žmoną Antaniną 
(Varkalaitę) ; paliko trys 
maži vaikučiai našlaičiai. 
Išgabentas ir buvęs Kauno 
apygardos teismo pirminin
kas Juozas Žilinskas ; jo 
žmona ir trys vaikučiai iš
sigelbėjo. Teisėjas nugaben
tas į Pečalogos užkampį.

Iš Palangos gauto laiško 
sužinome, kad iš ten bolše
vikai išgabeno visą Bobe
lių šeimą (tėvus ir tris vai
kus), urėdą Lapeną ir jo 
žmoną (prof. Krėvės Mic
kevičiaus seserį), mokytojo 
Palaičio šeimą, buvusio po
licijos viršininko Šumskio 
žmoną (Martinkaitę) su ma
žu vaikučiu; vyras išsigel
bėjo.

Šiomis dienomis gauta ži
nia, kad Biiski stovykloje, 
Altajaus krašte, gyvena tarp 
kitų lietuvių tremtinių Rožė 
Slabšienė, kuri ištremta 
drauge su savo vyru, inži
nierium, atsargos majoru Ig
nu Slabšiu. Kur nugabentas 
majoras Slabšys, nežinoma.

Drauge su Slabšiene gyve
na A. Balvočienė, buvusio 
Kauno apygardos teisėjo V. 
Balvočiaus žmona. Kur lai
komas teisėjas Balvočius, 
taip pat nežinoma.

Mirties Bausme 
Maskvoje

nai-

YSES

n that License No. 
to the undersigned 
to house at retail 

the Alcoholic Beve- 
roujfh of Brooklyn.

IDNER
Brooklyn, N. "• 

a that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 

re Control Law at 
ough of Brooklyn, 
i consumed on the

itesto susirin- 
tojami visame 
i bus visuose 
nerikos mies- 
pakelti tvir- 

žiaurius užka-
> gyventojų 

ius.

r vynu * m

piai išleido naujas 
p žydams valdyti. 
Vokietijoje ir vokiečių 
įhiose kraštuose nu- 
ti į biauriausią padėtį, 

išstatyti didžiausiam pa- 
teimui, lyg jie nebūtų 
lės, to paties Dievo kū
li.
Lietuvoje naciai žiau

riai elgiasi su žydais, 
[įvaryti į uždarus kvar- 
| kur vadinamam arijui 
Įlia nueiti. Ten uždarytos 
ptuvių ir kitų tautybių 
R ištekėjusios žydės, 
hdžiui, Kauno gete ūž
ia prof. Krėvės-Micke- 
hs žmona, su kuria 
į Krėvė gražiausiai iš- 
Fio per 30 metų, 
hekioti žydus, nekęsti

tai- 
Žy-

Rusijon galima nusiųsti 
paramą. Nors ji įmanoma la
bai ribota, nors ir labai 
brangiai kaštuoja, bet turi
me leisti ištremtiesiems sa
vo broliams žinoti, kad mes 
giliai sielojamės jų likimu, 
kad mes stengiamės jiems 
pagelbėti. Raudonasis Kry
žius vistiek išsirūpins gali
mumą sušelpti Lietuvos ir 
kitų kraštų tremtinius.

,,Vienybės” redaktoriui ne
aiškus toks dalykas:

Girdi, „Amerika” sakanti, 
kad lietuvių katalikų visuo
menė p. Smetonos maršruto 
atžvilgiu laikysiantis nuoša
liai, o Chicagoje katalikai 
drauge su tautininkais pra- 
vedę rinkliavą...

Rodos, turėtų būti žinoma, 
kad Chicagos miesto lietuvi
škose dalyse įvykusi rink
liava neturi nieko bendra 
su minimu maršrutu. Bloga, 
kai žmonės nesusigaudo ap
linkumoje.

Brooklyn, N. Y

ANGLIAKASIŲ STREIKAS PLEČIASI
Washington. —- Angliaka

sių sąjungos vadovo Lewis 
pasitarimai su plieno bend
rovių vadovybėmis baigėsi 
nesusitarimu. Plieno vado
vybės nesutiko pripažinti C 
IO unijos vieniiitele, kurios 
nariai galėtų dirbti išimtinai 
plieno gamybai dirbančiose 
kasyklose. Lapkričio 17 d. 
nutrauktas 54,000 angliaka- 
sių darbas. CIO atstovų su
važiavime pareikštas visiš
kas pritarimas Lewis elge
siui, todėl laukiama didelių 
nesusipratimų. Bijoma, kad 
streikuojantiems angliaka
siams nepritartų visa CIO 
organizacija, turinti penkis 
milijonus narių.:

Prezidentas Roosevelt pa
reiškė, kad vyriausybė nesi-

Maskva. — Karinis tribu
nolas lapkričio viduryje vie
nos nepažymėtos dirbtuvės 
penkis darbininkus nuteisė 
mirties bausme. Nuteisti ir 
jau sušaudyti darbininkai 
kaltinti kontrarevoliucinės 
spaudos lapelių skleidimu.

Sudužo Karo

ims priverstinų žygių prieš 
tuos angliakasius, kurie ne
nori priklausyti CIO ang
liakasių unijai. Tokių nepri
klausančių darbininkų yra a- 
pie penki nuošimčiai. Kong
reso nariai nori pravesti į- 
statymą, kurs duotų teisę 
prezidentui paimti į vyriau
sybės rankas ne tik dirbtu
ves, bet ir kasyklas. Dar 
vedami įvairūs pasitarimai.

Lewis pareiškė netikįs, kad 
kariuomenė šaudytų į pike
tuojančius angliakasius, ku
rie stovi už organizuotų dar
bininkų teises. Jei kariuo
menė užimtų kasyklas, tada, 
sako Lewis, angliakasiai pa
siliktų savo namuose, žino
dami, kad šautuvai negi kas 
anglis.

ODESA PAVESTA RUMUNIJAI
Berlynas. —- Lapkričio 17 

d. vokiečių spaudoje viešai 
paskelbta, kad Hitleris su
darė rytų ministeriją, ku
rios priešakyje paskirtas Al
fred Rosenberg, vyriausias 
nacių partijos ideologas. Jis 
bus vadinamas „Reicho mi- 
nisteriu Rytams”. Rosenber
go pavaduotoju paskirtas 
Alfred Meyer, iki šiol bu
vęs Vestfalijos gauleiteris. 
Rosenbergui . paėsta suda
ryti civilines'A. niimstraci- 
jas Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje, Baltgudijoje, Ukrai
noje ir kitose užkariautose 
žemėse, iki šiol buvusiose 
Sovietų Sąjungos v aidžioje.

Pakartotinai 
kad Prūsijos
Koch bus Ukrainos k emisa
ru, o Heinrich Lohse — Ost- 
lando komisaru. Ostlando ri
bose paliekamos Lietuva, 
Latvija, Estija ir Baltgudi- 
ja.

Ukraina suskaldyta. Ryti
nė Galicija įjungta į Varšu
vos generalinę gubernatūrą, 
o pietinė Ukrainos dalis su 
Odesos uostu atiduota Ru
munijai, kaip atlyginimas 
už bendradarbiavimą žygyje 
prieš Rusiją.

pažymima, 
gauleiteris

Rosenbergo centras bus 
Berlyne. Vyriausia jo įstai
ga, manoma, bus įrengta bu
vusiuose Sovietų Sąjungos at
stovybės rūmuose. Jo arti
miausiais bendradarbiais ren 
kami vokiečiai, gerai susipa
žinę su užimtais kraštais. 
Taip pat jau paruošti specia
listai, kurie numatyti Kauka
zo sričiai tvarkyti. Rosenberg 
yra gimęs Estijoje. Jo tėvas 
vokietis, o motina — estė. 
Mokslus . baigė Latvijoje ir 
Maskvoje. Jis puikiai žinąs 
estų, latvių ir rusų kalbas. 
Su Hitleriu bendradarbiauja 
per keliolika metų. Visą lai
ką jis buvo didžiausias 
ševizmo nekentėjas ir 
klausimu raug rašė.

Washington. — Amerikos 
katalikų vyskupai, susirinkę 
metinio posėdžio, priėmė vie
šą pareiškimą, kurs visoje 
spaudoje paskelbtas lapkri
čio 18 d.

Pareiškimo pradžioje vys
kupai pasako, kad šiandie 
krikščionybė yra susidūrusi 
su didžiausia krize pasauly
je, kokios nebuvo nuo kata
kombų laikų. Vyskupai turi 
dėmesyje dvi didžiausias blo
gybes, kurios siekia sunaikin
ti visas dvasines vertybes. 
Tos dvi blogybės yra naciz
mas ir komunizmas. Abi šios 
blogybės turi savo rankose 
tvirtas valdžias, siekiančias 
pasaulio valdymo. Abi blo
gybės, nežiūrint jų propagan
dos, nesupranta ir nepripažį
sta laisvės. Abi jos yra pasi
glemžusios galią žmonėms 
tvarkyti. Tų blogybių dikta
toriai savinasi tokias teises, 
kurios tik Dievui priklauso.

Popiežius Pijus XI yra iš
leidęs reikšmingas enciklikas 
beveik tuo pačiu laiku, ku
riose pasmerkė abi blogybes 
— nacizmą ir komunizmą. 
Nors popiežius pasmerkė na
cizmą ir komunizmą, bet jis 
pareiškė savo tėvišką meilę ir 
užuojautą ir vokiečių ir rusų 
tautoms.

Vyskupai savo pareiškime 
primena apie dabartinio po
piežiaus pasiūlytus penkis 
taikos punktus, kurių priėmi
mas grąžintų pasauliui taiką,

tvarką ir saugumą. Jie prime
na apie popiežiaus prašymą 
pripažinti svarbias vertybes: 
lygią teisę visiems žmonėms 
naudotis žemiškomis gerybė
mis; pagerbti žmogaus dar
bą; pripažinti privatinę nuo
savybę.

Vyskupai siunčia savo svei
kinimus ir užuojautą visiems 
vyskupams ir jų žinioje esan
tiems visose šalyse, kur tiky
ba persekiojama, kur nėra 
sąžinės laisvės. Jie siunčia už
uojautą visiems užpuolikų 
užimtiems kraštams ir jų 
kenčiantiems -žmonėms. Jie 
smerkia nežmonišką elgesį su 
žydais daugelyje kraštų.

Vyskupai remia Amerikos 
apsaugos ir gynimosi reika
lus, kviesdami visus pripažin
ti autoritetą, dvasinį ir pa
saulinį. Jie ragina ir prašo 
gerbti vyriausybę, kuriai 
teiktina parama jos darbuose.

Pareiškimo gale labai gra
žiai kalbama apie reikalą tin
kamai aprūpinti darbininkus. 
Primenama popiežiaus Leo
no XIII žodžiai, kad darbinin
kai nėra jokie vergai, bet 
garbingi žmonės; pasisakoma 
už darbininkų unijas ir išrei
škiama viltis, kad darbininkų 
unijų vadai žiūrės savo šalies 
gerovės bendrųjų reikalų, kad 
jie artimai bendradarbiaus su 
teisingai nusiteikusiais darb
daviais.

Pareiškimas visame krašte 
padarė labai rimto įspūdžio.

NEUTRALUMO ĮSTATYMO NEBĖRA

Nau ji Darbai

bol-
tuo

lai-Amerikos prekybinių 
vų dirbtuvėse šiuo metu 
dirba apie 250,000 darbinin
kų, o prieš metus jose dir
bo tik 65,000 darbininkų. 
Šiuo metu dirba kelios de
šimtys privatinių dirbtuvių, 
kurių skaičius viešai ne
skelbiamas.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt lapkričio 17 
d. pasirašė Kongreso priim
tą neutralumo įstatymo pa
keitimą. Nuo tos dienos A- 
merikos prekybiniai laivai 
bus apginkluoti ir turės tei
sę laisvai plaukti į karinių 
veiksmų sričių uostus.

Karo laivyno vadovybė 
pranešė, kad prekybiniai lai
vai jau apginkluojami. Tam

jau ruoštasi per paskutinius 
šešis mėnesius, nes tikėtasi, 
kad Kongresas draudimą 
pakeis.

Ateinančiais metais Ame
rikoje bus pastatyta keli 
šimtai naujų prekybinių lai
vų. Jiems apginkluoti pre
zidentas prašo papildomai 
paskirti 120 milijonų dole
rių.

TURKIJA BŪSIANTI TARPININKE

PLATŪS PASITARIMAI SU JAPONAIS
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangor, Ma. — Maine vals. 
miškų tankumyne nukrito ir 
sudužo karinis, dviejų mo
torų lėktuvas, kuriuo lėkėi 
keturi lakūnai. Visi lakūnai 
užmušti vietoje.

Lėktuvas bandė nusileis
ti artimiausioje lėktuvų sto
tyje, bet dėl didelės miglos 
grįžo atgal ir paslaptingai 
dingo. Vėliau atrasti tik ske
veldros ir lavonai.

Pagavo Vokiečiu

Washington. — Karo lai
vynas šią savaitę pranešė, 
kad lapkričio 6 d. Atlanto 
vandenyne Amerikos karo 
laivas suėmė vieną vokiečių 
prekybinį laivą, kurs buvo 
iškėlęs Amerikos vėliavą ir 
pasivadinęs Amerikos pre
kybos laivyno vardu. Pra
džioje vokiečiai mėgino ne
pasiduoti, bet jiems nepavy
ko.

Washington. — Lapkričio 
17 d. pas valstybės sekreto
rių Hull ir prezidentą Roose- 
veltą lankėsi Japonijos nepa
prastas atstovas Kurusu, 
kurs atvežęs galutinius sa
vo vyriausybės siūlymus a- 
biejų valstybių santykiams 
pagerinti. Su prezidentu Ku- 

I rusu kalbėjęsis visą valan
dą. Pašnekesys buvęs labai 
atviras, tačiau nieko apie jį 
neskelbiama.

Kurusu spaudos atstovams 
pareiškė tikįs į susitarimo 
galimumus. Tuo pat laiku 
Japonijos tautos atstovų su
sirinkime premjeras Tojo ir 
užsienių reikalų ministeris 
Togo pareiškė, kad Japoni
ja pasiruošusi visokiems ga
limumams, kad Japonijos tei 
sėti siekiai turi būt pripa
žinti ir pagerbti.

Rumunai Turėjo 
Balsavimą...

ambasadorium 
kurs pasisakė apie 
vokiečių žygius at- 
To pasikalbėjimo 
turinys tokis:

Berlynas. — Rumunijos 
ministeris pirmininkas ge
nerolas Antonescu buvo pa
skelbęs privalomą „balsavi
mą”, kuriame rumunai tu
rėjo pasisakyti, ar jie pri
taria vyriausybei.

Kaip pranešama Berlyne, 
už generolą Antonescu „pa
sisakė” 974,910 ‘ rumunų, o 
prieš tik 17. „Balsavimas” 
buvo viešas, valdžios parei
gūnų priežiūroje.

Ankara. — Ispanijoje vie
no laikraščio koresponden
tas turėjo pasikalbėjimą su 
Vokietijos 
Papenu, 
galimus 
eityje. 
trumpas

Kai Rusijoje vokiečiai pa
sieks sprendžiančių žygių, 
tada jie per Turkiją pasiū
lys Anglijai taiką. Jei ang
lai nepriims vokiečių taikos 
pasiūlymo, kam vokiečiai y- 
ra pasiruošę, Vokietija tę
sianti karą ilgą laiką. Ne
žiūrint, kad Ukrainoje ir ki
tose dalyse rusai atliko di
delį naikinimo ir sabotažo 
darbą, vokečiai tikisi vei
kiai gerai sutvarkyti užim
tus Rusijos kraštus ir juo-

se sudaryti sau reikalingą 
atsargą karui tęsti. Apie 
Jungtines Amerikos Valsty
bes Papen visiškai nutylė
jo. Taip pat jis nieko ne
pasakė ir apie Japoniją.

Papen pareiškė, kad Vo
kietija bus pasiruošusi palik
ti Anglijai įtaką vakarinėje 
Europoje, o Vokietija turės 
turėti savo įtakoje Balka
nų valstybes, Lenkiją, Rusi
ją ir Baltijos valstybes.

Anglijos diplomatiniai šal
tiniai pasakė, kad Anglijos 
vyriausybė visiškai nesiskai- 
tys su Papeno siūlymais. 
Anglijos vyriausybė yra 
griežtai nusistačiusi neturė
ti jokių santykių, jokių de
rybų su hitlerine Vokietijos 
vyriausybe.

VOKIEČIAI SAKOSI TURĮ KERČIĄ Prancūzams

Olandijos katalikų vysku
pai kreipėsi laišku į tikin
čiuosius, kviesdami juos ne
bendradarbiauti su naciais 
prieštikybinėje propagando
je. Laiškas konfiskuotas.

Berlynas. — šios savaitės 
pradžioje Vokietijos kariuo
menės vadovybė paskelbė, 
kad Kryme pasiekta didelio 
laimėjimo — užimtas Ker
čios miestas ir uostas. Šiuo 
laimėjimu vokiečiai visiškai 
prisiartinę prie turtingo Kau
kazo krašto, kurs liko atskir
tas tik kelių mylių vandens 
atstumu. Kryme vokiečiams 
į nelaisvę patekę 101,600 ru
sų karių. Krymo mūšiuose ru

sai netekę nuo 10 iki 15 divi
zijų.

Rusų rankose tebėra svar
bus Sevastopolio miestas ir 
uostas. Užimdami Kerčios 
miestą, vokiečiai atkirtę Azo
vo jūrą nuo susisiekimo su 
Raudonuoju laivynu, esančiu 
Juodojoje jūroje. Apie Kau
kazą vokiečiai jau balsiai 
kalba, sakydami, kad ten 
daug turtų—ypač pieno, me
daus ir, kas svarbiausia — 
aliejaus.

Washington. — Raudono
jo Kryžiaus vadovybė pa
samdė United States Lines 
bendrovės laivą ,,Capulin”, 
5,200 tonų didumo, kuris šio
mis dienomis išvyko į Pran
cūziją. Laivu nugabenta ne
užimtos Prancūzijos gyven
tojams 400 tonų įvairių dai
ktų, turinčių pusantro mili
jono dolerių vertės.

Daugiausia gabenta kon
centruoto pieno, drabužių ir 
vaistų.
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JUOSIAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KALBOS APIE VIENYBĘ
Ir rašoma, ir kalbama, ir šnabždoma apie Amerikos 

lietuvių vieningumo klausimą, apie tamprios vienybės rei
kalą. Kartais ir koktu klausytis, kai vienybės šaukiasi 
tokie asmens, kurie visiškai netiki nuoširdžai vienybei, 
kurie save laiko nekritikuotinoje padėtyje, kurie į pa
prastą mirtingąjį žiiūri tik iš aukštybių.

Mūsų nuomone, Amerikos lietuviai, kurie ištikimi lie
tuvių tautai, yra vieningi. Juos jungia vienas troškimas, 
vienas tikslas— susilaukti laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos. Čia nėra jokios abejonės. Yra tik viena išskirtis 
—bolševizmo nuodais ir tamsiomis apgavystėmis užteršta 
maža grupė. Maža tai grupė, bet, turime pasakyti, la
bai veikli, todėl kai kam ir sudaranti įspūdžio, kad mūsų 
tautoje labai daug išdavikiško elemento.

Bolševikams nuėję tarnauti mūsų broliai yra vienin
teliai mūsų tautoje, kurie nenori laisvos Lietuvos. Mes 
žinome, kokios Lietuvos jie nori. Bolševikų okupacijos 
vieneri metai ir didžiausiems skeptikams parodė, kokia 
Lietuva bolševikams idealas — tarptautinio bolševizmo 
sutrempta, iščiulpta, išniekinta Lietuva. Kol bolševizmas 
nepakeis savo tarptautinio banditizmo žymių, su bolše
vizmui parsidavusiais lietuviais negalės būti jokios kalbos 
apie vieningą darbą.

Išeivijoje mes neturime jokios kitos rūšies išdavikiš
kai nusiteikusių lietuvių. Mes neturme nė vienos grupės, 
kuri norėtų matyti Lietuvą nacių ar kitokių nevidonų ver
gijoje. Visos srovės bei grupės Lietuvos atžvilgiu vienin
gos ir nėra ko kalbėti, kad dar reikia jas jungti bendram 
darbui. Jos jau yra įsijungusios į Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Dabar tenka kalbėti tik apie atskirų srovių veiklos 
padidinimą ar susicementavimą. Katalikų visuomenei gal 
kiek trūksta daugiau spartumo. Socialistams reikia susi
rūpinti finansinės srities klausimo sutvarkymu. Jie dar 
neturi Lietuvos nepriklausomybės akcijai paremti bei 
tremtiniams sušelpti fondų. O tautininkiškajai-liberališ- 
kajai visuomenei'"trūksta“ vidujinio susitvarkymo; joje 
labai daug bajoriškos gadynės liekanų.

Taigi, kalbėkime ne apie nesamą lietuvių nevienybę, 
bet apie didintiną vienybės pasiekusių lietuvių veiklumą, 
apie geresnį vidujinį susitvarkymą, apie artimesnį ben
dradarbiavimą su nepriklausomos Lietuvos griežtais ša
lininkais kitataučių sluoksniuose. Lietuvių vienybė yra. 
Lietuvis lietuviui turi būt pilnas meilės, tad apie ją 
daugiausia ir kalbėkime, ja sielokimės. Didinkime savo 
fondus, tieskime brolišką pagalbos ranką tiems, kuriuos 
jau galime pasiekti ir — ruoškimės ateičiai.

VĖLAUS RUDENS MIŠKE

1940 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse turė
tas visuotinis gyventojų su
rašinėjimas, įvykdomas kas 
dešimti metai. J. Amerikos 
V-bių žemyne pernai sura
šyta 131,669,275 gyventojai. 
Tai yra 7 nuošimčiais dau
giau nei 1930 m.

Per paskutinį dešimtmetį 
gyventojų skaičius padidėjo 
42 valst. Didžiausias padau
gėjimas buvo Floridoje ir 
New Mexico. Pernai turėjo
me 82 miestus, kurių kiek
viename gyveno daugiau 
kaip 100,000 asmenų. La
biausiai gyventojų skaičium 
paaugo Miami, San Diego 
ir Washington miestai. La
biausiai sumažėjo Jersey 
City ir Elizabeth, N. J., 
miestai.

Ne miestuose gyveno 57,- 
245,573 asmenys, kurių 30,- 
151,076 gyveno išimtinai ū-. 
kiuose. Taigi, Amerikoje ū- 
kininkų yra per 30 mili
jonų, kurie sudaro 23 nuo
šimčius visų gyventojų.

Labiausia miestelėnais ap
gyvendinta valstybė yra 
Rhode Island, kurioje mies
tuose gyvena 92 nuoš. visų 
gyventojų. „Ūkiškiausia” val
stybė yra Mississippi, ku
rios miestuose tik 20 nuo
šimčių gyvena.

Didžiausią ūkininkų ir ne- 
miestelėnų skaičių turi Te
xas valstybė — ji turi du 
milijonu ūkininkų ir pus
ketvirto milijono žmonių, 
gyvenančių už miesto ri
bų.

Kiekvienoje kvadratinėje 
mylioje pernai gyveno 44 
asmenys. Tirščiausiai apgy
ventos valstybės yra Rhode 
Island ir New Jersey (674 
ir 553 asmenys kv. mylio
je). Tuščiausiai apgyventa 
Nevados valstybė — vienas 
gyventojai vienai kvadrati
nei myliai.

Pernai Amerikoje turėjom 
34,861,265 šeimas, kas yra 
17 nuošimčių daugiau nei 
1930 m. Vidutiniškai de
šimts šeimų sudarė 38 as
menys, o prieš dešimt metų 
dešimtyje šeimų buvo 41 as
muo. Ūkiuose gyvenančios 
šeimos didesnės.

Pernai kiekvieno ameri
kiečio vidutinis amžius bu
vo 29 metai, o 1930 m.— 
26 metai. Vadinasi, turėjom 
daugiau senesnių žmonių, 
mažiau jaunesnių.

Vidutiniškai kiekvieno a- 
merikiečio gyvenimo amžius 
pernai buvo 62 m. 6 mėn., o

1930 m. — 59 m. 2 mėn. 
Žmogaus gyvenimo amžius 
truputį padidėjo.

Įvairių gamybos (dirbtu
vių) įstaigų 1939 m. buvo 
184,244 (11 nuošimčių ma
žiau nei 1929 m.) Visų dirb
tuvių gaminių vertė siekė 
56 bilijonų 829 milijonų do
lerių (16 nuošimčių mažiau 
nei 1929 m.)
Automobilių išdirbystė 1939 

m. buvo didžiausia; joje dir
bo 400,000 darbininkų, o 
pagamintų prekių vertė sie
kė per keturis bilijonus do
lerių.

Smulkių (pavienių) krau
tuvių 1939 m. turėjom 1,- 
770,355, kurios pardavė pre
kių už 42 bil. 390 mil. dole
rių.

62 šeimoms tenka viena 
maisto krautuvė; viena dra
bužių krautuvė — 326 šei
moms; viena vaistinė —602 
šeimoms; gasoline stotis —! 
128 automobilių savininkams.

„The Lithuanians”

Vėlaus rudens diena, ta
čiau oras malonu ir tylus. 
Saulės spinduliai, persilaužę 
per ploną, švelnų debesų klo
dą, teikia šviesiai mistinio 
pobūdžio ir kyla mintis ir į- 
tarimas, ar čia slaptųjų jė
gų susimąstyta, susikaupta 
prieš kokią audrą.

Gamtos nuotaikos pagau
tas einu į mišką. Čia nėra 
panašumo vasaros maloniai 
ūžiančiam, gyvam miškui, 
čia atvaizduojamas kitas 
pasaulis. Lygus, bet platus 
takas nuklotas medžių lapų 
lavonais, jie guli amžinam 
atilsiui, suguldyti vienas ant 
kito ramiai laikosi, nekruta. 
Eini, juos mindžioji, jie tiek 
tereaguoja, kad nedrąsiai 
šlama, kiti likimo prie že
mės prikloti ir to nedaro. 
Negyvi kūnai. Jų daugybės. 
Iš šalių stovi sustingusių, 
nereiškiančių gyvybės me
džių miškas. Jie stovi neju- 
domi, be žado, nes nebeturi 
šlamančių lapelių. Čia vieš.- 
patauja tyluma.

Medžių matyti daugybės 
ir toli, bet visi lyg užžavė
ti, be judesio ir žado. Jau
čiama, juose yra paslėptos 
gyvybės; atrodo, lyg jie į 
tave žiūri ir klausia, ko tu 
čia gyvas slankioji atvykęs 
iš mums svetimo pasaulio. 
Apima tave mistinis, kute
nantis šiurpulys. Esi kito 
pasaulio atmosferoj. Ir vis 
tylu, ramu. Tik virš miško 
girdėtis varnų duslus kran
kimas. Jie pastebėję nelauk

tą svetį, pakilo aukštyn, 
duoda garsą savo draugams. 
Pasirodo, jie besą vieninte
liai miško šeimininkai. Jų 
garsai aidė j a virš jų įsta
bios karalystės; jie patys 
vaizdžiai primena pasakiško
jo pasaulio tamsiąsias dva
sias. Esu įstabioj, sielą žavė- 
jančioj karalystėj.

Tai vaizdas savo panašu
mu ir sykiu priešingumu 
kaip gyvai primena už pla
čiųjų jūrų pasaulį — Euro
pą, kur ne medžių lapais, 
bet žmonių kūnais iškloti ne 
takeliai, bet dideli plotai! 
Ten ne viešpatauja tyla ir 
ir ramybė, bet. siaučiant 
smarkiai, skaudžiai audrai, 
aidėja skausmo šauksmai, 
suskaudusiu širdžių dejonės, 
karčios raudos. Miške sustin
gę medžiai įtariamai į tave 
žiūri, kai mindžioji jų paklo
tus lapelius; likusieji Euro- 
noj gyvi žmonės, dėl skausmu 
daugvbės dvasioj sustingę ir 
nustebę, su širdies skausmu 
ir prakeiksmo žodžiais žiūri i 
gyvybės naikintojus.

Miško šeimininkai — var
nai. tiesa, krankia, duoda 
savitos gyvvbės ženklus, bet 
ramybės nedrumsčia. Euro- 
nos juodieji, milijonus žmo
nių išžudę ir pakilę i aukš
tybes. žiūri, kur dar žengti, 
nešti žmonėms mirtį.

Miško juodvarniams užten
ka savo turimos karalystės. 
Europos tironai norėtų savo 
demoniškos jėgos sparnais 
apgaubti visą pasaulį. Jie

krankia, vis krankia: mes 
pasaulį valdysim, naują tvar
ką įvesim. Jūs, kurie drįsta
te mums priešintis, žūkit....

Pagaliau susipešė juodieji 
tarp savęs, taip kad jiems 
plunksnos su pūkais laksto; 
jiedu sukibo į mirtiną ko
vą. Žiūri gyvieji žmonės ir 
laukia, kad jiems abiems bus 
galas.

Pavasarį miškas atgims, 
lapeliais sužaliuos, sušlamės, 
šakelės linksmai sujudės; be 
juodvarnių ir jų garsų at
siras daug paukštelių, jie 
sugiedos linksmas giesmeles, 
sukraus lizdelius, užaugins 
jaunutėlius. žodžiu, miškas 
atbus iš žiemos miego.

Bet kas laukia tas pa
baisas, besišvaistančias po 
pasaulį su piktos valios už
gaidomis, dar piktesniais 
darbais, kas laukia patį pa
saulį ?

Tamsiosios galybės agen
tai savo laiku atsiguls šalia 
savo aukų, atsiguls nekęsti, 
bet ramiai gulėti, kaip ra
miai guli ant žemės pakloti 
medžių lapeliai.

Pasaulis? Mano sieloje ru
sena geros vilties ugnelė. 
Prašvis aušra, patekės švie
sioji saulutė, stipriau suži
bės, po nuožmios žiemos at
neš pavasarį ir sužydės pa
saulis Dievo ir artimo mei
lės žiedais.

Meškuitis

Šiomis dienomis spaudoje 
pasirodė 36 puslapių kny
gelė „The Lithuanians”; ją 
parašė, paveikslais papuošė 
ir išleido Chicagos jaunuolis 
A. D. Yuknis. Knygelės vir
šelis labai skoningas, lietu
viškų spalvų, su vytimi. 
Autorius sakosi savo darbui 
turėjęs p agalbos iš A. Cir- 
velio, M. Šileikio, J. Poškos, 
V. Beliajaus ir kun. P. Ci
niko. A. Yuknis yra kartu- 
nistas, tad savo knygelę pa
puošė savo paties pagamin
tomis iliustracijomis.

Autorius yra pavartojęs 
įžymių pasaulinio masto 
žmonių išsireiškimus apie 
lietuvius, tik gaila, kad ne
nurodė šaltinių, kur tų į- 
žymybių žodžius galima ra
sti. Knygutėj yra tokie sky
riai: k C**?

Lithuanian a distinct race. 
The Ancient Balt Race. Go
thic strains in the Lithuan
ians. Religion and Mytholo
gy of the Balts. Nordic el
ement in the Lithuanians. 
Ancient forests of Lithuania. 
The coming of Teutonic 
Knights. The Grand Duchy 
of Lithuania. Christianity 
comes to Lithuania. Oppres
sion of the Lithuanian nation. 
Lithuania regains her inde
pendence. Red Russia mar
ches into Lithuania. The 
songs of Lithuania. Lithuan
ians in America.

Knygelėje yra 15 žemėla
pių ir daug įvairių asmenų 
paveikslų. Jaunimui ši kny
gelė įdomi ir verta skaity
mo.

Šiauliuose Ieško 
DingusiŲju

Šiaulių savaitraštis „Tėvy
nė” deda tokius paieškomų ir 
ieškančių skelbimus:

1) Alfonsas Morkevičius 
prieš karui prasidedant gu- 
dėjo Jurbarko sanatorijoje. 
Iki šiol apie jį jokių žinių 
motina neturi. Paieško moti
na Em. Morkevičienė, Šiau
liai.

2) Stonys Jonas, karui pra
sidedant tarnavo kariuomenė 
je Vilniuje. Iki šiol apie jį jo
kių žinių artimieji neturi. Pa
ieško O. Stonytė, Šiauliai.

3) Ieškomas Kolševičius 
Romanas, paskutiniu laiku 
gyvenęs Kelmėj. Žinantieji 
prašomi pranešti: Kolševi- 
čienei Sofijai, Kelmė.

4) Dingę Gorskis Petras ir 
Stukanienė Antanina. Pasku
tiniu laiku gyvenę Kaune.

5) Kas žino apie dingusį 
Juozėną, paskutiniu laiku 
tarnavusį kariuomenėj, Šven
čionėlių poligone, prašomi 
pranešti Juozėnui Mečislovui, 
Gruzdžiai, policija.

6) žinantieji apie Damb
rauską Juozą, tarnavusį mili
cijoj ir rusų kažkur išvežtą, 
prašomi pranešti tėvui Dam
brauskui Juozui, Šiauliai.

7) Paieškomas Bartkevi
čius Kazimieras, sūnus Aleko. 
Paskutiniu laiku tarnavo ka
riuomenėj, Pabradėje. Žinan
tieji kur jis yra, prašomi pra
nešti Bartkevičienei, Padva- 
rio kaimas, Kuršėnų valsčius.

8) Turintieji kokių nors ži
nių apie dingusį puskarininką 
Sirbikį Feliksą, Partinato sū
nų, paskutiniu laiku tarnavu
sį kariuomenėje, Švenčionė
lių poligone, prašomi praneš
ti Antanui Stančikui, Šiau
liai.

Šeinius Siūlo:

Knygelė pardavinėjama po 
1 dol. Ji gaunama pas auto
rių: A. D. Yuknis, 4405 So. 
Fairfield Ave., Chicago, Ill.

Puodas Vanoja
Katilą...

Komunistų laikraštis Ame
rikoje „The Daily Worker” 
turėjo straipsnį užvardintą: 
„Lithuanians Avenging Cru
elty of Nazi Armies.” Tame 
straipsnyje patiekiama iš
trauka iš Maskvos leidžia
mo oficiozo „Izvestija”. Ja
me rašoma, kad Lietuvoje e- 
są padalinta apie 300 dvarų 
vokiečiams, kad nuosavybė 
esanti rekvizuojama, kad 
prekyba esanti atsiųstų iš 
Vokietijos agentų rankose, 
kad Lietuvos ūkininkai esą 
kankinami ir t.t. Tačiau, 
lietuviai esą galvų nenulei- 
dę. Garbinga praeities kovų 
tradicija tebesanti gyva. Lie
tuviai varą sabotažo dar
bą ; vienur užimą maisto san
dėlį, kitur paskandinę laivą 
Nemune arba užmušą vo
kiečius. Tai esanti tik pradžia 
plataus masto kovų dėl išsi
laisvinimo.

Puodas katilą vanoja — 
abu labu tokiu. Deja, fietu-

Ignas Šeinius Švedijos spau
doje paskelbė straipsnį apie 
liūdną Lietuvos tremtinių Si
bire dalią.

Visiems tiems nelaimin
giems turėtų būti suteikta pa
galba ir pakenčiamos gyveni
mo sąlygos iki karo pabaigos. 
Anglija, kuri laiko Sovietų 
Sąjungą savo aliantu, turėtų 
atkreipti į tai sovietų dėmesį. 
Toliau autorius cituoja amb. 

Maiskio deklaracijos vietą, 
kur sakoma, kad Sovietų Są
junga visuomet pasmerkdavo 
kiekvieną tautos suverenumo 
pažeidimą užpuolimu ir kiek
vieną pasikėsinimą iš užpuo
lančių valstybių pusės primes 
ti kitoms tautoms savo valią 
ir stato klausimą, kaipgi su
derinami tie dėsniai su sovie
tų politika, vesta nuo 1917 
metų. Raudonasis „pučas” 
Suomijoje, 1918 metais tokiu 
pat būdu inscenizuotas „su
kilimas” Pabaltijo valstybė
se, Kaukazo respublikoje ir 
Ukrainoje 1918-20 metais pa
rodo visai ką kitą.

Tik didžiausiomis pastan
gomis Pabaltijo respublikoms 
pavyko išlaikyti savo nepri
klausomybę kovoje prieš Ma
skvos raudonąją armiją. Kau
kazo respublikos ir Ukraina 
žlugo. Vėliau irgi iš sovietų 
pusės buvo bandyta primesti 
laisvę mylinčioms Pabaltijo 
tautoms svetimą valią, so
cialines reformas ir valstybi
nę santvarką.

Prieš vienerius metus So
vietų Rusijos vyriausybė ir 
jos agentai užsieniuose ban
dė aiškinti pasauliui, kad 
Pabalti jos tautos pačios pa- 
geidavuąjos prijungimo prie 
sovietų Rusijos ir kad jos bu
vusios be galo laimingos, kad 
tasai pageidavimas buvo pa
tenkintas.

Kaip tai įvyko tikrenybėje, 
dabar visiems žinoma, ir iš 
sovietų pusės dabar jau apie

viai žino abiejų vertę—bol- 
ševikiša ir naciška okupaci
ja mažai kuo skiriasi. Bolše- 
šikai pirma atėmė lietuvių 
turtą, kuriuo dabar naudo
jasi naciai.
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ANGLAI APIE PABALTIJO UŽĖMIft TIES10G
J. Hampden Jackson ir 

Kerry Lee knygoj „Problems 
of Modern Europe”, išleis
toj šiais metais Londone, 
skiltyje apie Pabaltės vals
tybes rašoma, kad Pabaltės 
valstybių užėmimas „buvo 
padarytas Pabaltės valsty
bėms pakvietimų formoje 
leisti rusų kariuomenei į- 
kurti laivyno ir oro bazes 
jų teritorijose, 
mas buvo 
sant durtuvu, tad nei Esti
ja, nei Latvija, nei Lietuva 
neišdrįso atsakyti. Didžiau
sioji iš tų valstybių turėjo 
arti trijų milijonų gyven
tojų ir neturėjo jokių gyni
mosi sienų...

„Stalinas tuomi nepasiten
kino. 1940 m. birželio mė-

„Amerikos” skaity-
nesį ;
j imą, padarytą 1939 m, 
denį, nesikišti į Pab;
valstybių vidaus reikalulįjo29 zd..Laiškas 
pasiuntė rusų kariuomenių _y_ p j •’ 
kupuoti Estijos, Latvijc xumus) dedame bend 
Lietuvos sostines. Kelf^n i&ranlrao ič čin 
savaičių bėgyje tos 
valstybės „paprašė jas 
gti į Sovietų Sąjungą.” 

„Pabaltės tautos, ki
Tas prašy-’ du dešimtmečiu prikli 

padarytas grą- prie taikingiausių ir lab

jis sulaužė pasiž ;oinis dienomis gavo 
na/larvfo 1QQQ m ‘ __jo savo artimo pa- 

iš Kauno laišką, ra-

oro paštu. Praleidę

$o ištraukas iš šio 
jurs parodo, ko
kias dienas lietu- 
rsyveno, kai bolševi- 
įetų birželio mėne- 
•o tūkstančius lietu

siai pasitenkinusių ti 
Europoje, turėjo brau 
užmokėti už pasitikę' 
Britais ir Tautų SąjuAd mano kaulai kur 
neutralumo doktrina.” jtrūnyja? Bet aš li-

Anglų spaudoje dažna: ?ikas ir gyvas ir da- 
sirodo teisingų balsų 
Lietuvos, Latvijos ir I 
jos užėmimą.

besitikėjai iš manęs 
įjjti laišką? Gal gai

tų 
ta: 
ka
na 
šk

ti 
nu 
ne 
pr 
kų 
m< 
sa 
jy 
mi 
pi< 
lyj 
ja:
10 
žrrpas tave atskridau, 

aš pats, tai mano 
Daug laiko jau pra- 

iš iš Tavęs begavau 
r Tau galiu rašyti, 
^vau nusiminęs, ka- 

“ i susisie- 
Galvojau, 

is baigsis, gal nebe
parašyti Tau laišką, 
ar esu laimingas, 
pradėjo' veikti paš- 

:ai daug ką norėčiau 
■•syti, bet nebežinau 
jo pradėti!

RUSŲ REVOLIUCIONIERIŲ PAŽIŪR
- STOVI UŽ NEDALOMI RUSI J$X°<

Ryšium su Černovo-Pus- 
tos pastangomis sukurti 
„Laisvų Tautų Sąjungą”, 
Rusų Soc. Revoliucionierių 
partijos New Yorko grupė 
spalių 20 d. paskelbė se-
kantį nutarimą:

„1) Soc. Rev. Partija nuo 
įsikūrimo pradžios buvo už 
federatyvinį principą. Rusų 
valstybės tvėrime, ši parti
jos pažiūra buvo priimta ir 
Rusų Steigiamo Susirinkimo 
(vserosijskoje Ucreditelnoje 
Sobranije) ir tapo įstatymu, 
kuris paskelbtas taip:

„Rusų Valstybę sudaran
čių tautų vardu, visos Rusi
jos Steigiamas Susirinki
mas nutaria: Rusijos Vals
tybė skelbiama Rusijos De
mokratine Federatyvine Re
spublika, jungianti nenu
traukiamais ryšiais tautas 
ir kraštus (oblast, teritori- 
jo vienetus, kurios nusta
tytose federalinės konstitu
cijos ribose bus suverenės;

,,2) Priimant dėmesin, 
kad savo dabartinėj invazi
joj į Rusiją Vokietijos na
cizmas mėgina atsiremti į 
separatistinius elementus So
vietų Rusijos suskaldymo 
tikslais, —mes skaitome bet 
kokį veikimą, gelbstint} 
šioms vokiečių suskaldymo 
pastangoms kenksmingu ne 
tik įeinančioms į Sov. Ru
siją tautoms, bet ir tarptau
tinės demokratijos intere
sams, o tai reiškia ir visai 
žmonijai (?) ”.

Vadinasi, rusų socialistai 
nepritaria Rusijos pavergtų 
tautų nepriklausomybei.

tai daugiau nebekalbama. Po 
to, kai lietuvių tauta pergy
veno po bolševikų režimu ne
išpasakytą terorą, Kremlio 
viešpačiai negali reikalauti iš 
lietuvių tikėti bolševikų iškil
mingais pažadais. Lietuviai 
tiki, kad bolševikai bus pri
versti respektuoti lietuvių ir 
kitų tautų teises būti nepri
klausomais, grąžinti tai, ką 
Maskva pagrobė iš lietuvių 
1939-1941 metais ir atlyginti 
už visas žalas.

Savo grobuoniška politika 
Sovietų Rusija pati privedė 
save prie tos padėties, kurion 
ji dabar atsidūrė. Jei Rusija 
būtų palikusi Suomiją, Pa
baltijo respublikas ir Rumu
niją ramybėje, tai ir Rusijos 
padėtis dabartiniame konflik
te su Vokietija būtų kitokia 
ne tik užsienio politikos, bet 
ir grynai strateginiu atžvil
giu.

PAŠTO SIUNTINIAI
Pašto vadovybė prašo vi

sus susirūpinti, kad Kalė
dų siuntiniai būtų įteikti 
pašto įstaigoms ko anks
čiausiai. Paštui svarbu vi
siems patarnauti, tad lau
kiama bendradarbiavimo.

Jokių siuntinių į Lietuvą 
nepriimama. Laiškai iš Lie
tuvos jau gaunami, todėl 
galima mėginti ir siųsti lai
škus į Lietuvą.

Mažiausiai
šiais metais į Jungtines 

merikos Valstybes ati
emigrantų iš įvairių va manau, T«u. 
bių. Mažiausia atvyko 1:311 sužinoti apie na- 
vių — tik 121, daugia. yjgj Tavo ir mano 
žydų — 23,737.

Kitų tautybių
taip skirstomi:

Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Airių
Skotų
Švedų
Olandų ir flemų
Ispanų (amerikiečių) ^e, laike buvimo ko- 
Rusų 
Italų 
Lenkų 
Kubiečių 
Ispanų 
Čekų 
Graikų 
Portugalų 
Suomių
Vengrų
Negrų
Slovakų
Syriečių

Tau

ai yra gyvi ir svei- 
emigra :ai gerai jaučiasi. Bet

ir kokį mėn. nebū- 
(laukę karo, tai tik- 
c langiau nebebūtume! 
1 pamatyti nei savo 
11, nei manęs; gal ir 
lų likimą nieko ne- 
1:ei galėjus sužinoti. 
I mos metus mes per
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tai raštu sunku ir 
. o likimas laukė 
aesnis. Bet, dėkui 
nebėra komunizmo 
teroro.
'0,000 lietuvių išve- 
aistai ir apie jų li
tas nieko nežinome, 
jai kad jų gyvųjų 
bėra. Jeigu dar mė- 
būtų buvę atmai- 
es būtumėm tokio li- 
ilaukęt, nes jie buvo 
70 nuošimčių visų 
išvežti; būtų likę

ki; 
ke 
sv 
nu 
ir 
ka 
be 
bė 
su 
ki 
bū 
ke 
ki 
kž 
sa

k:

Šaunus Akstinąbtataučiai, komuni- 
raikai iki 5 metų, 
mininkus p. Masiliū-Šv. Pranciškaus Sesi 

kurios vadovauja Am siekimo ministeris) 
dam, N. Y. lietuvių 
pijos mokyklai, rašo: 
būtų naudinga įvesti

šeima išvežė ir nie- 
au apie juos nebe- 
Oidžiausias vežimas 

LGF mokyklų arba jautelio men. 14 ir 15 
lių skyrių, kad tokiu imtis vežimas buvo 
pripratinti vaikelius iš hs birželio 27 d, — iš 
nų dienų bus karštais Iro mažai kas bebū- 
viais patrijotais... Mūsų t 
kyklos vaikeliai su dži 1 
smu aukojo savo 
šiam tikslui, 
7.56 ir nori būti skai 
LGF nariais.” Tai tikrai 
nūs pavyzdys kitoms n 
mokykloms ir visiems 
augusiems žmonėm! Am! 
damo jauni lietuviukai 
mums kelią, kaip reikia 
kotis ir aukoti, sekime ;
Reikalas yra, kaip visi g *.1 
žinome, didelis ir tie * 
šventas.

cent 
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RUDENS GEL
prisiminimi

s lietuvių katalikų parapij 
įjoję. Pradžioje, kaip jau 
steigtos drauge su lenkais, 
i buvo lenkų kilmės asmer 
ij| buvo Shenandoah, Ply 

• Lietuvos Raudonasis ĮpJ lietuviai paliko lenkams 
išeidami įsteigti grynaižius buvo pasiuntęs į

kiečių kariuomenės užir sgrynai lietuvių parapija b 
Baltgudijos ir sovietų Rus ^stonui tenka garbė — či 
sritis trijų žmonių deleg ^os Valstybėse grynai lie 
ją, kurios uždavinys buve 
ryti bolševikų išvežtų pi M .
kojimus. Delegacija buv<* ® ^letavos 
vykusi iki Smolensko ir 
sėjo 5 d. grįžo atgal į Ka 
Delegacijos nariai susekė 
są eilę nužudytų ar pak 
nuo troškulio, bado ar i 
mirusių lietuvių. Perų 
Baltgudijoje, esą susekti 
žuvusių lietuvių lavonai] 
viso surasta apie 100 nuž] 
tų lietuvių, jų tarpe daug 
ševikų išvežtų lietuvių 1 
ninku ir kareivių.

Amerikos lietuvių katalil

idami naujas parapijas, s 
burdami žmones į drau 
kenkė gydytojas Pliuri 

skaldė lietuvių išeiviją. r 
iug, kad lietuvių pažanga

Syracuse universiteto' 
dentai, 5,900 skaičiuje, i 
prieš JAV. kišimąsį pasi 
nin karan.

Ngirys buvo paskirtas kle 
biją. Toje pat parapijoje 
f draugas kun. Visgius, 
į draugas' kun. Šiaulys ir 
ras, Jonas Rūkas, Miką: 
Nomas Lopikas, Juozas D 
fe iš Lietuvos. Malonus bu’ 
pigų sugyvenimas. Para 
pi suvažiuodavo, drauge s 
R klausimus — spaudos, n 
H Matydami pas kitatauc 
TOklas, ne vienas svajojo 
p? Reikia seserų mokytojų
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AIšKAI TIESIOG IŠ LIETUVOS
)den Jackson ir 
knygoj „Problems

Europe”, išleis- 
metais Londone, 
ie Pabaltos vais
ina, kad Pabaltės 
užėmimas „buvo 
Pabaltės valsty- 
vietimų formoje 

kariuomenei į-
rno ir oro bazes
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aiškumus, dedame bend 
valstybę v

Amerikos” skaity- 
šiomis dienomis gavo 

Trieno savo artimo pa
ne iš Kauno laišką, ra- 
rugsėjo 29 d. Laiškas 
,s oro paštu. Praleidę

> .Pabahį,

ibūdžio ištraukas iš šio 
>, kurs parodo, ko- 
šiurpias dienas lietu-

padarytas grą- prie talk 
vu, tad nei Esti- - 
tvija, nei Lietuva 
atsakyti. Didžiau- 

valstybių turėjo 
milijonų gyven- 

:urėjo .jokių gyni-

šiai 
Europoj.:

ų metų birželio mėne- 
beno tūkstančius lietu-

s besitikėjai iš manęs 
jauti laišką? Gal gal- 
| kad mano kaulai kur 
au trūnyja? Bet aš li-

; tuomi nepasiten- 
m. birželio mė-

Britais j*
neutralu'

Anglą
sirodo fTau u"
Uetsw^tveikas ir syvas ir da’

LEVOLIUCIONIER1Į 
OVI UŽ NEDALOlll
su Černovo-Pus- 
ingomis sukurti 
Tautų Sąjungą”,

Revoliucionierių 
ew Yorko grupė 

d. paskelbė šė
rimą :
Rev. Partija nuo 

pradžios buvo už 
aį principą. Rusų 
tvėrime, ši parti- 
i buvo priimta ir 
ęįamo Susirinkimo 
:oje Ucreditelnoje 
ir tapo įstatymu, 

selbtas taip: 
Valstybę sudaran- 
vardu, visos Rusi- 
iamas Susirinki- 
ia: Rusijos Vals- 
iama Rusijos De- 
Federatyvine Re- 
jungianti nenu- 
is ryšiais tautas 

(oblast, teritori- 
s, kurios nusta- 
er alinės konstitu- 
>e bus suverenės; 
imant dėmesin, 
dabartinėj invazi- 
iją Vokietijos na- 
ėgina atsiremti j 
nius elementus Se
sijos suskaldymo 
-mes skaitome bet 
kimą, gelbstintį 
iečių suskaldymo 
ts kenksmingu ne 
čioms į Sov. Ru
ms, bet irtarptau- 
mokratijos intere- 
tai reiškia ir visai

ėl pas tave atskridau, 
ne aš pats, tai mano 
,s. Daug laiko jau pra- 
ai aš iš Tavęs begavau 

ir Tau galiu rašyti. 
? buvau nusiminęs, ka- 
naikino pašto susisie- 
su Amerika. Galvojau, 
aras baigsis, gal nebe- 
u parašyti Tau laišką, 
labar esu laimingas, 
vėl pradėjo veikti paš-

Šigjsj,.? jabai daug ką norėčiau 
merikos >. 
emigrantą'

larašyti, bet nebežinau 
o ko pradėti.

bių. Jlsį*. Įiausiai, manau, Tau 
vi? - tiį lomu sužinoti apie na- 
žydų-2' ils: Visi Tavo ir mano 

Kitų ikiai yra gyvi ir svei- 
labai gerai jaučiasi. Bet 
dar kokį mėn. nebū- 
sulaukę karo, tai tik- 

■ ai daugiau nebebūtumei 
įs pamatyti nei savo 
ikių, nei manęs; gal ir 
mūsų likimą nieko ne- 
umei galėjus sužinoti, 
er tuos metus mes per- 
lome, laike buvimo ko
štų, tai raštu sunku ir 

i. o likimas laukė 
__ Bet, dėkui

tų likę. Iš po pirmo vežimo 
taip buvo žmonės įgąsdinti, 
kad daug žmonių nebegyveno 
namuose, o slapstės po mi
škus.

Daug galėčiau ką parašy
ti iš komunizmo viešpatavi
mo laiko, bet daugiau nieko 
neberašysiu, nes nenoriu ir 
prisiminti tų barbariški) lai
kų. Manau, kad ir be rašy
mo gali žinoti iš seniau pa
sakojimų apie komunizmą ir 
jų santvarką, bet reikia pri
minti, kad mes žinojome a- 
pie juos dar labai gerai, pa
lyginus kada gyvenime su 
jais susitikome, nes pasirodė 
100 kartų blogiau, negu 
žmonės kalbėdavo.

Tu neturi supratimo, kaip 
mes laukėme atmainos, o 
kada sulaukėme, tai manė
me sulaukę didžiausios šven
tės. Tiktai kitataučiai ir ko
munistai nelaukė ir nesi
džiaugė sulaukę, o lietuviai, 
kada jau prasidėjo karas, 
vienas kitą sveikino ir bu
čiavo. Patsai karas pas mus 
praėjo nepaprastai laimin
gai ir greitai, kad ir mes 
patys to netikėjome: po 
jų dienų pas mus karas 
vo praėjęs.

Kraštas nuo karo, irgi 
kia sakyti, labai nedaug
kentėjo. Kaunas liko visai 
sveikas. Vilnius irgi nedaug 
nukentėjo. Gal būt, būtumėm 
ir labai daug nukentėję, jei 
karas būtų ilgiau užsilaikęs, 
bet jie gavo tokį smūgį, kad 
bėgdami nebeturėjo laiko ir 
sunaikinti atsitraukdami. O 
kiek jie ginklų paliko, sunku 
būtų ir suskaičiuoti: pilni pa
keliai ir laukai nusėti liko, 
kur jie traukės. Aš pats po 
karo važiavau į tėviškę ir vi
są tai mačiau.

Mano tėviškė Tryškiai nuo 
karo visai liko sunaikinti: 
iš miestelio liko beveik tuš
čias laukas. Laimė, kad mū- 

krašto
miestelio, tai liko nesudegin
tas, bet vienas artilerijos 
sviedinys pataikė į pat skly
po vidurį, bet nuostolio nepa
darė. Pasakoja, kad tenai bu
vo dideli mūšiai. Aš per ka
rą IV2 d. išbuvau pas ž-us, o 
vėliau namuose. Tavo gimi
nės nė vienas nenukentėjo 
nuo karo, tiktai Žu-kams bol
ševikai traukdamies langus 
iššaudė iš kulkosvaidžio, va
žiuodami sunkvežimiu, tuo 
tarpu ir mus apšaudė, nes 
mes turėjome jų sodo šlaite 
apkasą ir tenai buvome.”

tri- 
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ii, rusų socialistai 
Rusijos pavergtų 

'iklausomybei.

.u nebekalbama. Po 
įtuvių.tauta pergy- 
olševikų režimu ne- 
ą terorą, Kremlio 
negali reikalauti iš 

keti bolševikų iškil- 
lažadais. Lietuviai 
bolševikai bus pri- 
pektuoti lietuvių ir 
1 teises būti nepri- 
is, grąžinti tai, ką 
pagrobė iš lietuvių 
metais ir atlyginti 

žalas.
obuoniška politika 
lusija pati privedė 
tos padėties, kurion 
itsidūrė. Jei Rusija 
kusi Suomiją, Pa- 
spublikas ir Rumu- 
bėje, tai ir Rusijos 
bartiniame konflik- 
[ietija būtų kitokia 
denio politikos, bet 

strateginiu atžvil-

) SIUNTINIAI

adovybė prašo vi- 
ūpinti, kad Kalė- 
niai būtų įteikti 
taigoms ko anks- 
Paštui svarbu vi- 
tarnauti, tad lau- 
ndradarbiavimo. 
iuntinių į Lietuvą 
la. Laiškai iš Lie- 
. gaunami, todėl 
jginti ir siųsti lai- 
etuvą.

taip
Anglų 
PraoĘr 
Vokieti; 
Airių

Olandą į
Ispaną
Rusą

P’ G :
iūdnesnis. ___ , _____
ii, nebėra komunizmo

Šv, Pr® 
kurios ši

pijos dm 
būtų 
LGF»

priprato 
nų dienų: 
viaispatd 
kyklos v 
smu auti 
šiam tifc 
7.56 ir d 
LGF nariu 
nūs paųri' I 
mokyklom' I 
augusi® h 
damo jaul
mums 
kotisird 
Reikalas? 
žinome, 
šventas.

pis teroro. 
Be 70,000 lietuvių išve- 
bmunistai ir apie jų Ii- sų namas buvo prie 
■niekas nieko nežinome, 
lausiai kad jų gyvųjų 
I nebėra. Jeigu dar mė- 
I nebūtų buvę atmai- 
| mes būtumėm tokio li- 
tsusilaukę', nes jie buvo 
įtę 70 nuošimčių visų 
vių išvežti; būtų likę 
Ii: kitataučiai, komuni- 
hr vaikai iki 5 metų.
p šemininkus p. Masiliū- 
■susisiekimo ministeris) 
isa šeima išvežė ir nie- 
augiau apie juos nebe- 
me. Didžiausias vežimas 
■ birželio mėn. 14 ir 15 
[sekantis vežimas buvo 
Itytas birželio 27 d= — iš 
režimo mažai kas bebū-

Zenonas Klosevičius, „Ame
rikos” skaitytojas, gyv.

Tos Dienos, 
Tos Dieneles

RUDENS CELES
PRISIMINIMAI

thosos lietuvių katalikų parapijos pradėjo kurtis 
^Ivanijoje. Pradžioje, kaip jau buvo pažymėta, 
|jos steigtos drauge su lenkais, kurių klebonais 
ausiai buvo lenkų kilmės asmenys. Seniausios to- 
jarapijų buvo Shenandoah, Plymouth, Freeland, 

J vėliau lietuviai paliko lenkams su visu savo tur-' 
• Lietuti-|atys išeidami įsteigti grynai lietuvių parapijų, 
žius but 
kiečių W 
Baltgudij^d 
sritis m 
ją, kurios^ 
ryti bolš^j

dkais grynai lietuvių parapija buvo Pittstone. To- 
idu Pittstonui tenka garbė — čia pirmutinė Jung- 
Amerikos Valstybėse grynai lietuvių katalikų pa-

nieji Amerikos lietuvių katalikų apaštalai buvo 
iai kunigai, atvykę iš Lietuvos. Sunkus buvo jų 

jis. Kurdami naujas parapijas, steigdami parapiji- 
kojiinns.^ fcokyklas, burdami žmones į draugijas, turėjo daug 
wkusiitiT^- Uaug kenkė gydytojas Pliurpius, kurs su savo 

skaldė lietuvių išeiviją. Ta žalinga veikla 
®el, APėjo daug, kad lietuvių pažanga gerokai sukliudy- 
Delegacį-p 
są eilę 
nuo troši- 
mirusiu • 
Baltgudm 
žuvusių 
viso 
tų lietuvi? '1 
ševikų iš^j 
ninku ir^

prieš JA'’ 
nin karas-

n. Juodgirys buvo paskirtas klebonu į grynai lie- 
Iparapiją. Toje pat parapijoje dirbo jo vyresnis 
Žarijos draugas kun. Visgius, Amerikoje buvęs 
[arijoj draugas kun. šiaulys ir vyresni kunigai: 
is Ridikas, Jonas Rūkas, Mikas Šedys, Antanas 
as, Adomas Lopikas, Juozas Deličius — visi jie 
atvykę iš Lietuvos. Malonus buvo iš Lietuvos at- 
Sių kunigų sugyvenimas. Parapijų bažnytinėse 
Bse visi suvažiuodavo, drauge svarstydavo lietu- 
ieivijos klausimus — spaudos, mokyklų, draugijų 
pigumą. Matydami pas kitataučius gražias kata
mas mokyklas, ne vienas svajojo įsigyti savas. Bet 
as ves? Reikia seserų mokytojų. Pas lietuvius jų

Šv. Jurgio parapijos choras, Bridgeport, Conn., kuris savo kolonijoje šį sekmadienį, lapkričio 
23 d., rengia ir vadovauja Conn. Provincijos Chorų Sąjungos Dainų Šventei. Vidury matosi kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas ir A. Stanišauskas, choro vadas. Koncertas bus par. salėje.

Brooklyne, gavo savo gimi
naitės Mazaliauskienės laiš
ką iš Kauno. Laiškas rašy
tas rugsėjo 27 d. Laiške 
pranešama apie šiurpulingus 
lietuvių ištrėmimus:
,,Brangus Zene ir broliene, 

Rašau senu adresu. Ma- 
kad tas pats, nes, re- 
turite savo namą. Mes 
išlikome sveiki, taip 
ir Zenės šeima; apie 

gimines nežinau, 
mūsų

Morkvė- 
sesuo A- 
Morkvė- 

dukrelė

Bolševikiji Žygiai 
Prieš Tikybą

į nervus. Tuo ir baigiu, lin
kėdama ,viso geriausio.

Išvežti žmonės:
Švogeris Jonas 

nas, mokytojas; 
dėlė Banevičiūtė - 
nienė; jų vaikai:
Rūta, 10 metų; sūnūs Algis, 
6 metų ir Rimantas, 3 me
tų. Jie išvežti iš Biržų apskr., 
Vabalninko valsčiaus, Kup- 
reliškio pradžios mokyklos, 
birželio 14 d., bet iš N. Vil
nios išvežti tik birželio 21 d., 
o visą savaitę buvo vago
nuose uždaryti.

Bučiuoju visus,
Zosė Mazaliauskienė.”

sunkus, be oro ir 
uždarytuose vago-

brangus broleli ir 
turiu didžiausią 
Tik jūs per A-

nau, 
gis, 
visi 
pat 
brolienės
nes nepažįstu. Bet 
gimines ištiko nelaimė. Gal 
prisimeni mano jaunesnę se
sutę Adelę—ją su visa šeima 
išvežė į Rusiją. Aš tiesiog 
iš proto kraustaus dėl jų, 
nes nieko nežinau apie juos 
— ar jie gyvi, ar jau mi
rę. Per Lietuvą vežimas bu
vo labai 
vandens 
nuošė.

Taigi, 
broliene, 
prašymą,
merikos Raudonąjį Kryžių 
galėtumėt ką nors apie juos 
sužinoti, nes mes iš nieko 
negalime. Būkite tiek geri 
ir neatmeskit mano prašy
mo. Gavę šį laišką, nueikit 
į Raudonąjį Kryžių ir jei 
pavyktų ką nors sužinoti a- 
pie juos, tai jiems parašy
kit, kad gyvi esame ir kad 
laukiame jų begaliniai. x

Aš dar tarnauju, nors 
jaučiuos labai nekaip. Visas 
pergyvenimas labai paveikė

Juozas Ambraziejus, gyv. 
168 Grand St., Brooklyne, 
gavo savo giminaitės St. 
Ambrazie jutes’^- Petraitienės 
gyv. Kaune, laišką, rašytą 
spalių 7 d. Brooklyne laiš
kas gautas lapkričio 11 d.

Svarbesnės laiško dalys čia 
paduodamos ištisai:

Šaukiamės į Jus 
ir žinių. Jūs manęs, 
neatsimenat, bet
kreiptis ir save priminti. Aš 
esu duktė Andriaus Ambra
ziejaus, kuris, kaip žinote, 
jau miręs, bet jo žmona An
tanina Ambraziejienė su 
dukters šeima ir daugeliu 
kitų giminių ištremta į Si
birą. Gale paduodu jų visų 
pavardes.

Lietuvoj visa viltis ant jū
sų sudėta. Eina gandai, kad

pagelbos 
tur būt, 
išdrįsau

amerikiečiai jau rūpinasi 
išvežtaisiais, turi ryšių su 
jais ir Raudonasis Kryžius 
globoja juos. Bet ar tai tie
sa? Parašykite man arba 
Raudonajam Kryžiui Kaune. 
Perduokite čia parašytas pa
vardes Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui a r kur ma
tysite naudinga ir reikalin
ga. Paštas Lietuvoje veikia, 
bet susisiekimas dar užimtas, 
tai negalėjau sužinoti kaip 
yra su Jūsų brolio Vlado 
šeima ir su Bagdonais. Bet, 
rodos, jų nespėjo išvežti.

Daug ištremtųjų jau, tur 
būt, žuvę, nes daug vaikų ir 
senų jau bevežant užtroško 
ir badu išmirė; daug, karui 
prasidėjus, sušaudė. Jūs ne- 
betikėtumėt, jei ir galėčiau 
Jums aprašyti, ką mes pergy
venome ir ką jie dabar turi 
išgyventi.

Pavardės išvežtųjų artime
snių mano giminių. Šeima iš
vežta iš Marampolės: Ambra
ziejienė Antanina, 76 metų 
amž., Giriūnų senelė; Giriū- 
nas-Gurevičius Antanas, apie 
48 metų amž., ūkininkas iš 
Panausupio; Giriūnienė - Gu
revičienė Emilija, apie 45 me
tų amž.; Giriūnas - Gurevi
čius Antanas Laimutis, apie 
19 metų amž., abiturientas; 
Giriūnaitė - Gurevičiūtė Ra
mutė, apie 17-18 metų amž., 
gimnazistė; Giriūnaitė-Gure- 
vičiūtė Nijolė, apie 14 metų

amžiaus, gimnazistė..
Iš Kauno: Giriūnas - Gure

vičius Vincas, pulkininkas, a- 
pie 45 metų amž.; Giriūnienė- 
Gurevičienė Salomėja, apie 
45 metų am.; Giriūnaitė - Gu
revičiūtė Saulutė, apie 12 me
tų amžiaus, gimnazistė; Gi
riūnaitė - Gurevičiūtė Jura, 
apie 6 metų amž.; Matulis - 
Matulevičius Julius, pulkinin
kas, apie 44 metų amžiaus. 
Jo šeima gyvena laimingai 
Kaune. Bilėnas - Bilevičius 
Pranas, pulkininkas, 45 me
tų amž., areštuotas birželio 
14 d. Varėnos poligone, kur 
vasarojo Lietuvos korpusas. 
Jo šeima laimingai gyvena 
Kaune.

Antano Giriūno šeima iš
vežta iš Mariampolės, Bi
lėnas iš Varėnos, Ititi visi 
iš Kauno 14-17 birželio.

Rašau plačiai, nes manau 
jau gal turite ar turėsite 
ryšį, tai pranešite jiems, lai 
duoda žinių apie save per 
Jumis. Čia įdedu laikraš
čių iškarpų, kur nurodo
ma, kokia kryptimi ir į kur 
jie išvežti, ir iš kitų sto
čių į tas pačias vietas iš
vežti. Vyrai atskirti 
žmonų ir vaikų.

Hearsto dienraštis New 
Yorke „Journal American” 
sekmadienio numeryje, lap
kričio 2 d., įdėjo straipsnį, 
kuriam medžiaga imta iš 
„Latvian Information Bul
letin” ir iš neseniai Švedi
joje išėjusios knygos „The 
Truth About Estonia, Lat
via ant Lithuania,” iš suo
mių ir švedų šaltinių.

Kiek liečia Lietuvą, Hear- 
sto laikraščiai baisius per
sekiojimo, deportacijos ir 
masinių žudynių aprašymus 
jau yra davę anksčiau, o 
tuo tarpu paminėjo, kad Ge
neralinis Konsulas New Yor
ke turįs nepilną nužudytų 
ir išdeportuotų sąrašą, ku
riame iš 24 areštuotų kuni
gų 21 buvęs nužudytas. Vi
sas straipsnis pašvęstas pa
vaizdavimui, kaip bolševikai 
naikina religiją okupuotose 
šalyse. Tame straipsny tarp 
kitko rašoma:

„Suomiai, kaip jau žino
ma, išdrįso pasipriešinti ag
resoriui.

„Kitos trys mažos šalys, 
beviltiškai silpnos atsilai
kyti prieš milijonus mecha
nizuotos kariuomenės Rau
donosios Armijos”, leido 
Sovietų Rusijai įsteigti „ap
saugos” įgulas savo terito
rijoje, su rusų pažadu, kad 
jų laisvės, jų institucijos ir 
jų kultūra nebus trukdoma.

„Labai trumpu laiku po 
to, Estija, Latvija ir Lietu
va buvo apgavingai rusų už
pultos ir negailestinga, žmog
žudiška priverstinos bolše- 
vizacijos programa buvo į- 
steigta šitoms laisvę mylin
čioms ir aukštos kultūros 
tautoms.”

4,000 DARBININKŲ LAI
MĖJO STREIKĄ

~ Uapkričro”Ū ‘d. LiUden;'N. 
J. General Motors dirbtu
vės 4,000 darbininkų buvo 
išėję į streiką. Streiko prie
žastimi buvo penkių dirbtu
vės patarnautojų atleidimas.

Streikas baigtas dirbtuvės 
vedėjų ir CIO unijos vado
vybės susitarimu. Darbinin
kai susitarimą patvirtino ir 
lapkričio 17 d. grįžo darban.

nuo

Kartais garbė ir išgarsė
jimas taip skuba, kad nesu
spėja padaryti jokio prane
šimo prieš atlankant žmo
gų, ir taip užklumpa neti
kėtai. Garcies.

Sovietų naujas ambasado
rius Amerikai Maxim Litvi- 
noff yra gimęs Baltstogėje. 
Jo tikra pavardė Meyer Wal
lach (žydų kilmės.

Tik pažinęs gyvenimo kar
tybių tapsi žmogumi.

kitur negirdėta apie lietuviškas vienuoles-sese-

Amerikos lietuviai kunigai ir pradėjo rūpintis 
vienuolyno įsteigimu. Pasitarta su vienu kitu

nebuvo. Lietuvoj rusų valdžia draudė vienuolynus, o 
niekur 
ris.

Keli 
seserų
vyskupu, kurie lietuvių kunigų siūlymui nuoširdžiai 
pritarė.

Įvyko lietuvių kunigų svajonė. Chicagoje įsikūrė šv. 
Kazimiero lietuvaičių seserų vienuolynas. Kitais metais 
po kun. Juodgirio atvykimo Amerikon atvyko Kauno 
seminarijos klierikas Matas Kampius, kurs įšvęstas to
je pat vyskupijoje. Visi džiaugėsi sulaukę naujo darbi
ninko. Kun. Kampius, pabuvęs Pennsylvanijoje tik kele
rius metus, išvyko į Naująją Angliją, kur ir šiandie kle
bonaudamas pas lietuvius atlieka gražų darbą. Jam se
serų klausimas irgi arti širdies buvo.

Lietuvaičių vienuolyno susilaukta, bet jis negalėjo 
gyvuoti be Amerikos lietuvių paramos. Reikėjo nema
žai pinigų, bet iš kur juos imti? Iš Lietuvos atvykęs 
kun. Staniukas, aukštos doros ir mokslo vyras, trumpai 
klebonavęs Pennsylvanijoje, visas savo likusias gyveni
mo dienas paaukojo darbui pas seseris kazimierietes. 
Jis keliavo po plačiąją Ameriką, rinkdamas aukas. Kaip 
vienuolyno kapelionas, seseryse ugdė grynai lietuvišką 
katalikišką dvasią. Jo didžiausias noras buvo matyti 
seseris kazimierietes susipratusias lietuvaites, kad jos, 
dirbdamos lietuvių mokyklose, ugdytų jaunuomenėje 
prisirišimą ir meilę tikybai ir tėvų kalbai. Kun. Staniu
kas dirbo sunkiai keliolika metų, iki neteko svekatos 
ir po sunkios ligos atsiskyrė iš šio pasaulio. Buvo tai 
šventas kunigas. Tegu Dievas už jo darbus gausiai 
atlygina.

Šv. Kazimiero vienuolynas išaugo į didelę įstaigą. Kas 
nežino gražios mergaitėms auklėti akademijos? Tai 
lietuvių amerikiečių pažiba. Vėliau atsirado dar du lie
tuvaičių vienuolynai — Pittsburgh^ ir Elmhurste. Pitts- 
burghe įsisteigusios pranciškietės-Amerikoj atlieka la
bai gražų darbą. Elmhurste esančios Nukryžiuotojo se
serys iki šiol turėjo siaurą dirvą ir, galima sakyti, 
vargsta. Vėliau atvyko iš Lietuvos Vargdienių seselės, 
kurios įsigyveno prie tėvų marijonų, Marianapoly, kur 
atlieka gražų darbą—studentams ir visai kolegijai ga
mina valgius, siuva bažnytinius drabužius (arnotus,

kapas, kamžas) labai prieinamomis kainomis ii' tikrai 
meniškai darbą atlieka.

Didžiausia pažiba Amerikos lietuvių gyvenime yra 
tėvai Marijonai. Jie didžiausiu pasiaukojimu dirba 
lietuviams. Prieš jų įsikūrimą Amerikoje nieks ii' ne
svajojo, kad tikrai turėsime aukštesnę mokyklą—kole
giją lietuviams bernaičiams, šiandie ne tik didžiuoja
mės kolegija, bet ir lietuvių seminarija Hinsdale, Ill., 
netoli Chicagos. Marianapolio kolegijoje, Thompson, 
Conn., visi lietuviai išeiviai turi progos auklėti savo 
sūnus labai patogiomis sąlygomis. Be tos kolegijos mū
sų išeivija tikrai merdėtų, silpnėtų lietuviškoje dvasio
je. Juk ar neliūdna, kai tūkstančiai jaunimo jau yra 
mums gal visai žuvę. Broliai lietuviai, norėdami būti ge
rais lietuviais, neužmirškit Marianapolio kolegijos — 
jei nesiunčia! savo sūnų jon mokytis, paremkite ją savo 
aukomis.

Buvo iš kažkur atsiradęs kun. Ratilas Berkmanas. 
Nežinia kokiais sumetimais užsispyrė jis steigti savo 
rūšies vienuolyną. Daug išeivijoje jis padare nemalo
numų ir pasauliečiams ir kunigams. Pagaliau, Ameri
kos vyskupai susiprato ir per šventąjį Sostą panaikino 
kun. Berkmano nevykusį užsimojimą.
Kun.Juodgirys pergyveno čia paminėtų įstaigų kūrimo 

laikotarpį. Jis buvo ne tik liudininkas, bet ir veiklus 
dalyvis, prisidėjęs savo darbu ir parama. L. Katalikų 
Susivienijimas jau gyvavo prieš jo atvykimą, tad jam 
teko prisidėti gyvu žodžiu ir darbu, steigiant naujas 
kuopas. Antrais jo kunigavimo metais užsimezgė Wil
kes Barre Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacija. 
Kun. Juodgirys dalyvavo pirmame lietuvių kunigų 

. sirinkime, kur nustatyta organizacijos tikslas ir 
grindai.

Pažymėtinas Amerikon kun. Fabijono Žemėkio
vykimas. Jis pradėjo didelį organizavimo darbą. Klebo
nauti jam nesisekė, bet viešame lietuvių darbe buvo 
geras organizatorius, publicistas, literatas. Kūrė jis 
naujas organizacijas — Šv. Juozapo darbininkų sąjun
gą, Lietuvos Vyčius, Lietuvių Katalikų Moterų sąjungą. 
Jis buvo pilnas įvairių sumanymų. Kurti jis sugebėjo, 
bet sukūręs kitiems palikdavo išlaikymo darbą. Prieš 
kelioliką metų kun. Žemėkis grįžo į senąją tėvynę Lie
tuvą.

su- 
pa-

at-

Seniausi išeivijoje rašytojai yra kun. A. Laimikis, 
Jurkšų Jonas, A. Saukas, J. Kmitas ir keletas kitų. 
Kun. Laimikis visą gyvenimą atidavė laikraščiams ir 
knygoms leisti, kurių daug jis pats yra prirašęs. Be 
kun. Laimikio, vargu ar lietuvių išeivija Amerikoje tu
rėtų istorinių užrašų. Amerikos lietuvių istorijos tyri
nėtojai ateityje galės semti puikios medžiagos iš kun. 
Laimikio chronologinių užrašų.

Kas nežino rašytojo-poeto Jono Kmito, kuris kaipo 
pirmaeilis rašytojas vertas aukštos garbės. Iš kitų pa
žymėtinas Leonardas Šilelis ir keletas jaunesnių, ku
riuos vėliau galės kiti įvertinti. Iš moterų daug yra ra
šiusi Pranaičių Julė, kuri ir savo lėšomis yra išleidusi 
nemaža vertingų knygų.

Didžiausias lietuvių Amerikoje bruzdėjimas pasirei
škė pereito didžiojo karo metu. Visai išeivijai parūpo 
Lietuvos likimas. Kilo klausimas, ar neatėjo Letuvai 
proga tapti nepriklausoma valstybe. Visokių buvo nuo
monių. Kairieji, socialistai stovėjo už autonomiją rusų 
globoje, dešinieji krypo prie vokiečių, o lietuviai kata
likai buvo nusistatę už nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Šio šūkio priešakyje stojo Amerikos lietuviai ku
nigai ir pažangieji pasaulionys katalikai. Ypač čia pa
sižymėjo ii' puikiai suprato reikalą jaunas, gabus advo
katas Pranas Mataitis. Jis stojo lietuvių katalikų vi
suomenės priešakyje ir daug Lietuvai pasitarnavo. 
Šiandie, sveikatos netekęs, jis pasitraukė iš visuome
ninio gyvenimo ir, galima sakyti, lietuviai jo nupelnus 
užmiršo.

Nemaža prie to darbo prisidėjo dvasiškiai ir kiti 
pasaulionys, ypač pažymėtini: kun. Miliūnas, Amerikoj 
gimęs tikras patriotas; kun. Roduška, kun. žemėkis, 
kun. Laimikis, kun. Jakas, kun. Kmitas, advokatas 
Jonas Lopius, adv. Mikas Kepurius, adv. Kaz. Mažu
lis, Julius Baltis ir daugelis kitų, kurie nemažiau dirbo 
už nepriklausomą Lietuvą. Kun. Juodgirys savo lėšomis 
nusiuntė 70 asmenų chorą į Washingtoną, kur įvyko 
Ištikimybės šventės iškilmės (1917 m. liepos 4 d.). Pre
zidentas Wilson tų metų liepos 4 d. buvo paskelbęs 
Ištikimybės Diena.

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
tė, A. šambaris, S. Sapranie- 
nė ir J. Lesunaitis.

Pasitenkinęs

Waterbury, Conn

Chonj šventė
Lapkričio 16 d. ilgai mi

nėtina diena šioje apylinkėje. 
Waterburio, Bridgeporto ir 
Hartfordo lietuvių parapijų 
chorai surengė savo bendrą, 
jungtinį koncertą. O koncerto 
pasiklausyt į didžiulę šv. Jur
gio parapijos salę susirinko 
gausi minia žmonių. Visos 
kėdės buvo užimtos lietuvi
ška daina susidomėjusios 
publikos, o erdvi scena — 
pilna dainuojančio jaunimo.

Connecticut trijų parapijų 
chorai ir jų vadai sudarė 
glaudų vienetą ir pasiryžo 
bendromis pajėgomis sti
printi meilę lietuviškai dai
nai, gilinti lietuviško jau
nimo artimą bendradarbia
vimą, laikytis savo tautinės 
kilmės papročių. Pirmasis 
koncertas įvyko lapkričio 16 
d., antras bus lapkričio 23 
d. Bridgeporte, o po Nau
jų Metų — Hartforde. Ti
kimasi, kad prie šio gra
žaus darbo 
Connecticut 
jų chorai.

Lapkričio
pradėtas kompozitoriaus Al. 
Aleksio žodžiu. Programai 
vadovavo muz. Justas Bal
sys iš Hartfordo, o jung
tiniam chorui akompanavo 
muz. A. Stanišauskas. Pa
čioje programos pradžioje 
sudainuotas Pociaus „Vy
tauto jubiliejinis maršas.” 
Toliau, su pertraukomis, 
jungtinis choras turėjo šias 
dainas: Petrausko „Oi tu 
jieva,” Žilevičiaus „Pasakyk 
mergele”, Aleksio „Berneli 
mūsų”, Vanagaičio „Tu ir 
aš”, Šimkaus . „Šią naktelę” 
ir Aleksio „Mes grįšim ten”. 
Bene daugiausia dvasiniai vi
sus pagavo Aleksio „Mes 
grįšim ten”; dirigento Al. 
Aleksio galingi ir apsukrūs 
mostai, dainos jautrūs žo
džiai, graži meliodija, paki
lusia nuotaika choro daina
vimas sudarė tokią aplin
kumą, lyg rodėsi, kad visa

prisidės ir kitų 
lietuvių parapi-

16 d. koncertas

Gyv. Rožančiaus draugijos 
susirinkime kleb. kun. J. Va- 
lantiejus pakvietė nares pa
remti parapijos bazarą, įvyk
siantį lapkr. 26-29 d.d. Dr-ja 
paskyrė 50 dol. ir pažadėjo 
gausiai dalyvauti.

Apaštalystės Maldos dr-ja 
bazarui paskyrė 25 dol.; Lie
tuvai Gelbėti Fondui paauko
jo $10.00. Gražus pavyzdys 
visoms draugijoms.

S. Dumšienė

Paterson, N. J

skoningai. Ke- 
jaunuolių sma- 
tautišką šokį

publika buvo pasiruošusi pa
sikelti ir vykti ten, apie ką 
taip gražiai jungtinis cho
ras skelbė — į Lietuvą, kur 
žaliuojančios lankos, kur gi
li malda bažnyčiose, kur 
meilūs žmonės...

Waterburio choras pasiro
dė grupėmis — jaunesniųjų 
ir vyresniųjų. Atskirai dai
navo merginų ir vaikinų 
grupės. Aštuonių vyrų gru
pė giliu įsigyvenimu atliko 
Gruodžio gražųjį „Tėve mū
sų”. Jaunamečių choras pa
sirodė labai 
turios poros 
giai pašoko 
„Kalvelis.”

Bridgeportiečiai, muz. Sta- 
nišausko vadovybėje, pasiro
dė solistais ir ansambliu. 
Aid. Dulbytė padainavo so
lo Šimkaus „Oi kas”, V. 
Boleika — Kelpšos „Žaliojoj 
lankelėj”, o ansamblis —Sa
snausko „Karvelėli”.

Hartfordiečiams atstova
vo solistės Ona Vailonienė 
ir Valerija Kaunietytė ir 
moterų grupė su Matu Kri- 
pu. O Vailonienė švelniai 
sudainavo Vanagaičio „Dul 
dul dūdelė”, o V. Kaunie
tytė turtingu mezzosoprano 
— Vanagaičio ir Aleksio 
kūrinius. Grupė išpildė Vai
čiūno patriotinį kūrinį „Jau 
kelias Lietuva.’

Reikšmingas 
kalbas pasakė 
Ambotas, kun. 
kas, kun. B. 
(pavadavo kun.
išvykusį Kanadon) ir kun. 
J. Kripas, džiaugdamiesi pa
rapijų jaunimo gražia dar
buote. Po kelis sveikinimo 
žodžius pasakė ir iš New 
Yorko atvykę svečiai. Lie
tuvos vicekonsulas Vyt. Sta
šinskas, atašė Anicetas Si
mutis (jie buvo atvykę 
drauge su savo žmonomis) 
ir „Amerikos” redaktorius.

Po programos buvo jau
kus pasilinksminimas. Kon
certo rengimo priešakyje 
buvo M. Karinauskienė, J. 
Ambrozaitis, Kašėtaitė, P. 
Jokubauskas, M. Andriky-

Tretininkų kongresas
Šį sekmadienį, lapkričio 

23 d., Patersono tretininkai 
turės savo kongresą šv. Jo
no Krikštytojo katedroje. 
Rinktis pradžia 2:30 vai. 
popiet. Kiekvienai tautybei 
paskirta vieta susirinkti. Lie
tuviams reikia rinktis šv 
Jono mokykloje, antrame 
aukšte.

Procesija prasidės 3 vai. 
popiet. Reikia pasiimti sa
vo ženklus. Po pamaldų vi
si susirinks į salę, kur at
silankys 
vyskupas 
Laughlin.

Kun. J. 
klebonas,
laiminimo apeigose. Lietuviai 
tretininkai kviečiami daly
vauti šiose iškilmėse.

, E. Patersono 
Thomas H. Mc-

Kinta, Patersono 
bus dijakonu Pa-

Montreal, Canada
sveikinimo 

prel. Jonas 
J. Kazlaus- 
Gauronskas
Valantiejų,

Šeimos švente
Lapkr. 7 d. 8 vai. v. visi sku

bėjo D’Arcy McGee High 
School salę, kur įvyko diplo
mų išdalinimas.

Svečius gražiai priėmė mo
kyklos moksleiviai. Gražus 
vaizdas—visa salė puikiai iš
puošta. Mokyklą baigę moks
leiviai įėjo pasipuošę iškil
mingais rūbais;__ juos lydėjo
puikus maršas. Visi gėrėjosi, 
bet labiausiai gėrėjosi ir di
džiavosi gražus būrelis lietu
vių, kurie turėjome garbės 
dalyvauti tokiam puikiam į- 
vykyje ir matyti du lietuvius 
jaunikaičius priimant savo 
diplomą. Tai mūsų didžiai 
gerbiamos ir žymios rašyto
jos ponios Marijos Aukštai-

tės ir Navikevičiaus sūnūs 
Antanukas ir Algirdukas.

Tai dienai labai gražiai bu
vo paruošta sveikinimų, dai
nų ir muzikos programa. Už
baigoje kalbėjo Šv. Patriko 
par. klebonas ir katalikų mo
kyklų komisijos atstovas.

Sugiedojus Kanados himną 
visi skubinosi pasveikinti sa
vo mylimus moksleivius. 
Koks buvo mums džiaugs
mas, kada pamatėm ir pa- 
spaudėm rankeles Antanukui 
ir Algirdukui. Jų veideliai 
priėmė mūsų linkėjimus ma
lonia šypsena.

Jaunikaičių tėveliai buvo 
suruošę malonų priėmimą lie
tuviams dalyviams „Pennsyl- 
vanijos” viešbuty. Drauge su 
mumis dalyvavo du labai žy
mūs svečiai kitataučiai.

Antanukas paskambino pia
nu Lietuvos ir Kana
dos himnus. Susėdę prie 
stalo šnekučiuodami ir 
juokaudami gėrėm ir val
gėm, retkarčiais užpulda
mi Antanuką, kad mums šį tą 
paskambintų, o jis mielu no
ru sutiko.

Kiekvienas išreiškėm savo 
linkėjimus mūsų mylimiems 
moksleiviams. Atsakydami į 
mūsų kalbas, abu jaunikai
čiai dėkojo už visus linkėji
mus, už atsilankymą sve
čiams, o labiausiai pareiškė 
padėkos žodelius savo bran
giems ir mylimiems tėve
liams už mokslą ir tokį gra
žų parengimą. Labai apgai
lestavo, kad jų mylimas 
brolelis nesidalina jų džiaug
smu, kuris randasi už jūrų 
marių, mūsų mylimoj šale
lėj Lietuvoj. Tėvelis ir mo
tinėlė taipgi kalbėjo. Moti
nėlė kalbėjo labai jausmingai. 
Jos motiniški žodeliai ne 
vienam sugraudino širdį ir 
ašaroms apsipylėm, kada 
prisiminė savo mylimą sū
nelį, karininką, mūsų bran
gioj tėvynėj.

Sutartinai sudainavom „Ar 
tu žinai, mą*oįbroli.” Pa
sikalbėję maloniai, vakarą 
gražiai praleidę, skirstėmės 
namo.

Tas įspūdingas, linksmas 
vakaras pasiliks mūsų šir
dyse ir mintyse ilgam. Mes 
esame labai dėkingi gerb. 
poniai Marijai Aukštaitei ir 
p. Navikevičiui už tokį ma
lonų vaišingumą. Iš širdies

linkime, kad prie jūsų dvie-1 Bridgeporto, Hartfordo ir 
• _ Waterburio chorai ir jų va

dai: komp. A. Aleksis, 
muz. J. Balsis ir A. Stani
šauskas. Viskas įvyks para
pijos salėje, po koncerto bus 
šokiai, kur jaunimas links
mai laiką praleis.

Bus garbės svečių kuni
gų iš visos apylinkės. At
vyksta iš New Yorko ir jau
nimą mylintis „Amerikos” 
redaktorius J. Laučka.

Visi gaukite bilietus iš 
anksto pas choristus. Visi 
atsilankykite į šią dainų 
šventę, pasiklausykite gražių 
dainų programos. Pradžia 
vai. vak.

jų sūnelių ir trečias pada
rytų jums neišpasakytą 
džiaugsmą; mes kartu su ju
mis džiaugtumėmėms.

Geriausios laimės Anta
nukui ir Algirdukui atsiekti 
laimingai užbrėžtą tikslą. 
Lietuvių tarpe jūs esate pa
vyzdingi ir narsūs jaunuo
liai. Linkime, kad kiti jau
nikaičiai, pasižiūrėję į jus, 
imtų pavyzdį.

Ten Buvusi

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.

Harrison-Kearny,
New Jersey

Kalakutų vakariene
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.

Pamaldos už Lietuvą
Lapkričio 23 d. 10:30 vai. 

ryte šv. Kazimiero par. baž
nyčioje bus pamaldos už 
brolius ir seseris lietuvius, 

Lietuvos nepri-žuvusius už 
klausomybę.

Pamaldose 
prezidentas 
kurs 2:30 vai. 
High School
prakalbą. Vakare Elks klu
be bus bankietas.

dalyvaus ir 
A. Smetona, 
popiet Junior 
salėje turės

Bridgeport, Conn

Chorų Sąjungos Conn. Pro
vincijos dainų šventė bus lap
kričio 23 d., šį sekmadienį. 
Mūsų kolonijoje tai labai gra
žus ir retai įvykstantis kon
certas.

Šiame koncerte dalyvauja

7

Philadelphia, Pa

L. Vyčių 3 kuopa šv. Ka
zimiero par. salėje lapkričio 
16 d. suvaidino 3 veiksmų į- 
domų veikalą „Trispalvė”. 
Vaidinimo priešakyje buvo 
kun. St. Raila, veikalo au
torius. Vaidino J. Tribuliū- 
tė, St. Ariškevičius, Elzb. 
Siderevičiūtė, Pr. Matulio
nis, Kaz. Stasiūnas, M. Pil- 
dūnaitė, J. Mažeika, EI. Ki- 
seliūtė, J. Sungaila, J. Kun
drotas, J. Urbonas, Pr. Sar
čius, Em. Aleknaitė. Be to, 
dalyvavo Ausevičiutės mu
zikos mokyklos mokiniai.

Publikos buvo daug. At
silankė ir iš kitur. Gražus 
būrys 
J. su 
kyje. 
Raila
kiais įdomiais vaidinimais.

Pramoga
Lapkr. 23 d. Apaštalavi

mo Maldos dr-ja rengia kor
tų ir laimėjimų vakarą. Bus 
šv. Kazimiero par. salėje. 
Dovanas aukojo grab. M. 
Bigenis ir visa eilė dosnių 
moterų. Laukiama plačios 
paramos.

buvo iš Camden, N. 
kun. Virbicku prieša- 

Pageidauta, kad kun. 
dažniau pasirodytų te

Šv. Kazimiero par. choras 
auga stiprėja, sekmadieniais 
visus džiugina giesmėmis. 
Varg. Jonas Mickūnas, šia
me mieste gimęs ir augęs, 
puikiai valdo vargonus ir 
chorą veda. Bet choras galė
tų būti didesnis. Choro val
dyboje: pirm. Alb. Rupšys, 
rašt. N. Skiotytė, ižd. K. 
Margevičius. K. D.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
— Bet tai ne paties Dostojevskio mintis. Tuos žo

džius jis įdėjo į vieno panašaus į tave ciniko burną,— 
pataisė Andrius.

—Aha! Tai jūs mane ciniku vadinat! — su kažkokiu 
žiauriu pasibjaurėjimu tarė Pilvutis. — Jūs karčią 
tiesą cinizmu užvardinot. Tegu bus ir taip, dėl žodžių 
nesiginčysiu. Bet mes nutolome nuo temos. Juk kalba
me apie revoliuciją. Rusijoj ji pirmiausia pasirodys. 
Paskui seka Vokietija.

— Nežinai ką šneki, —pertarė Pataška. — Revoliu
cijos Vokietijoje nieks nesulauks. Juk nė pats neišdrįsti 
vokiečių kareiviams apie revoliuciją kalbėti. Manau, 
kad nepamiršai, kaip jie anąsyk tave aplamdė.

— Aplamdė, biaurybės, —lyg į save prabilo Pilvutis. 
— Bet jau čia ir mano kaltė. Perdrąsiai pradėjau pro
pagandą varyti. Iš pirmo karto taip negalima.

— Nei iš pirmo, nei iš antro, nei iš trečio! — at
raportavo kaip mašina Pataška.—Tau jų niekad nepa
siekti. Vokietis iš prigimties priešingas tai gaivališkai 
netvarkai, kurią žmonės nežinia dėlko praminė revo
liucija. Tur būt skambiu žodžiu nori pridengti neskanią 
suirutę. Revoliucija tik popieryje gražiai atrodo. Ne
mokšos, kiekvienam spausdintam žody įžiūrį šventą tie
są, puola ant to žodžio kaip musės ant pasaldytų nuo
dų. Bet susidūrę su tikrove, išsižioja, kaip pakliuvę ant 
kartuvių pakaruokliai.

Pilvutis nejučiomis ir pats išsižiojo. Nesitikėjo tokių 
karčių žodžių iš to, kurį skaitė vienu palankiausių re
voliucinei propagandai. Kas jiems šiandie pasidarė? Vi
si jį puola lyg susitarę, tarsi maži perkūnėliai prieš artė
jančią stambią audrą. Nemaloniai scenai papildyti trūk
sta tik Kazelėko. Bet štai ir jisai. Pilvutis prievarta su
tramdė savo pyktį,kuris veržte veržėsi aikštėn.Pataškos 
puolimą juokais paversti pasiryžo. Net privertė save nu
sišypsoti.

__ Kad nežinočiau tavo, drauge Valdemarai, prieteli- 
ško nusiteikimo ir karšto revoliucijai palankumo, tai 
manyčiau, kad nori mane perkūnu nutrenkti. Bet šiaip, 
tai tik šypsena į tavo puolimus atsakau, žinau, kad 
tyčia mane erzini. Ką gi, dėl įvairumo ir tai reikalin
ga. Bet rimtai kalbant, revoliucija tai stambiausias is
torijos padaras. Be jos sukrėtimų jokia pažanga neįma-

noma. žmonija sustingtų kaip supelėjusi bala. Darbinin
kai amžinai būtų pavergti.

Čia Kazelėkas neiškentė ir nusispiovė. Jis beveik nie
kad į panašius ginčus nesikišdavo dėl nesugebėjimo ar
gumentuoti, bet šiuo atveju neišlaikė ir karštai atsi
liepė:

— Tamsta sakai, kad be revoliucijos nebūtų pažan
gos. Tai netiesa. Kaip tik priešingai. Revoliucija pažan
gą sustabdo. Ji paneigia ir naikina valdžios autoritetą; 
o be autoriteto nėra tvarkos, tai ir pažangos būti ne
gali.

Pilvutis paniekinančiai šyptelėjo.
— Na, pagaliau ir Balaamo asilaitė prašneko. Patai

kei, brolau, kaip pirštu į dangų. Tu įsikibęs į auto
ritetą, kaip skęstantysis į skustuvą, nes jauti, kad ki
tokio išsigelbėjimo tau nėra. Autoritetas tai saugi 
skraistė tokiems susmukėliams prisidengti. Bet nesi
rūpink: ir revoliucija iškelia autoritetą, tik ne bur
žujišką. Prieš darbininkų autoritetą visi liurbiai dreba.

— Prieš bedievių priespaudą visi geri žmonės dreba.
Kazelėkas ištarė tai pusbalsiu, bet Pilvutis nugirdo. 

Jis aitriai nusišypsojo.
— Aha! Tamsta jau iš kitos bačkos. Nu junti, kad 

valstybės autoritetas jau braška, tai griebiasi už kito: 
nori sukelti religinį fanatizmą. Bet mes ir su tuo apsi- 
dirbsim.

Kazelėkas net sudrebėjo. Per jo sudžiūvusį kūną šo
vė tarsi elektros srovė. Šį kart jau nebe pusbalsiu at
rėžė:

— žinau, žinau. Pirmaeilinis revoliucijonierių-bedie- 
vių tikslas — išpiauti visus tikinčiuosius!

Visi neramiai sukruto. Ore kybojo nauja audra, tiky
binis ginčas. Ligi šiol nieks nebuvo jo kėlęs. Net Pilvu
tis tos temos vengdavo. Dabar jau prasidės. Visi nepa
tenkintai sužiuro į Kazelėką: kam jis tą klausimą iš
provokavo? Buvo numanu, kad tas dalykas nuskambės 
neskaniu disonansu ir suskaldys į partijas jų neskait
lingą būrelį. Religiniai ginčai visuomet būna opiausi.

Užviešpatavo klaiki tyla. Visi juto, kad mestoji bom
ba turi sprogti. Bet tuo pačiu momentu įbėgo uždusęs 
Pusdešris ir riktelėjo:

— Vokiečiai ateina!
— Kas? kur? kokie vokiečiai? — pasigirdo iš visų 

pusių.
Iš tikrųjų, tai ta žinia atrodė lyg ir komiška. Kas 

čia baisaus ar įdomaus, kad vokiečiai ateina? Juk jie 
visi kaip tik ir yra vokiečių nelaisvėj. Kas čia per nau
jiena?

Tačiau Pusdešris, tarp vokiečių kareivių bebizniauda- 
mas, nugirdo, kad kai kuriuos lietuvius belaisvius nori
ma areštuoti ir štai dabar čia ateinąs puskarininkis su 
dviem kareiviais. Ir iš tiesų trys apginkluoti vokiečiai 
artinosi tiesiog prie lietuvių būrio.

— Pilvutis und Stobris! — iššaukė feldfebelis.
— Visi neramiai susižvelgė. Pilvutis su Andrium žen

gė pirmyn.
— JawohL Kommen Šie! — pamojo jiems feldfebelis.
Tuodu norėjo ką paklausti, mėgino aiškintis. Bet 

vokiečiai žodžių neeikvoja. Ginklas iškalbingesnis. Ka
reiviai atkišo durklus, puskarininkis čiuptelėjo revolve
rį. Pirmiau negu nustebę belaisviai spėjo atokti, Pil
vutis su Andrium jau maršavo karo nuovadon. Liku
sieji neramiai viens į kitą dairėsi. Staiga visų akys su
tartinai įsmigo į Kazelėką. žvilgsniai buvo už žodžius 
iškalbingesni. Pataška nusispiovė ir pro dantis košte- 
lėjo:

— Autoritetas jau pradeda veikti.
Vargšas Kazelėkas dairėsi aplinkui, tarsi gailestin

gumo ieškodamas, bet visur susidūrė su pykčio ir pa
niekos žvilgsniais. Storpirštis lyg šyptelėjo ir pažvelgė 
į Apysenį, bet tas nė akimi nemirktelėjo. Jo veidas ap
sidengė sfinkso kauke. Kazelėkas lyg norėjo ką pasa
kyti, bet, tur būt, susivokė, kad nėra jokios vilties įta
rimus išblaškyti. Be to, visi tylėjo, tad ir nebuvo į ką 
atsakinėti. Toks tylus pasmerkimas skaudesnis už pik
čiausius žodžius. Kazelėkas tai suprato ir, nė žodžio ne
prataręs, nežymiai išslinko iš susirinkimo. Pusdešris 
kiek išsižiojęs žvalgėsi į visų veidus, bet nieks nepasi
skubino su paaiškinimu. Ir ką čia beaiškinsi. Nieks nie
ko nežino, tik įtarimais save kankina. Pagaliau, nejau
kią tylą nutraukė Apysenis. Šaltu abejingu balsu jis 
pareiškė:

— Čia kažkas ne taip. Palauksim, kol viskas paaiš
kės.

Karo lauko teismas skubotas ir energingas dalykas. 
Pasiteisinimų mažai, apeliacijos jokios. įrodymai, tie
sa, nuodugniai ir smulkmeniškai nagrinėjami, bet jie 
remiasi vien liudininkų parodymais, gi liudininkai daž
niausiai kariškiai, kurių žodis imama kaip neįlaužiama 
tiesa. Teisėjai, be abejo, teisingi ir nenori kaltinamųjų 
skriausti, bet jie veikia kaip mašinos, laikydamiesi vien 
įstatymo raidės, žmoniškesnis elementas jų sąskaiton 
neįeina. Juridinio išmokslinimo jie mažai teturi, prity
rimo dar mažiau. Jų vaizduotė nesiekia išnarplioti su
sipainiojusias tariamojo nusikaltimo vinges, susekti ti
kruosius kaltinamųjų motyvus, surasti patesinamąsias 
aplinkybes. I apkaltinamąjį jie dažniausiai žiūri kaipo 
į kaltą ir tik dėl formalumo duoda jam kiek progos pa
siteisinti. Karo teismo nuosprendis skubus, griežtas ir 
kraštutinis. Dažniausiai tai mirties bausmė.

Ir Pilvučiui su Andrium teko pakliūti į tokio teismo 
nagus. Teisėjų veidai nieko jiems gero nežadėjo. Jų bu
vo trys: viens apysenis ir du visiškai jauni vokiečių 
karininkai. Čia pat stovėjo, trys kareiviai liudininkai. 
Pilvutis juos pažino, nes tai jiems buvo kalbėjęs apie

Susituokė Albertas Bei 
tas su Genovaite Langley, 
lydovais buvo Ern. Bern< 
su Ona Langley, V. Maciji 
kas su Joana Beliukaite, 
Armonas su D. Steinm 
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K. Dr „„cbnnUal m;i_

MOS
’/ ■/■ ’W'fš *

)įL0Y SUKAKTIS

ur įai vyskupijai mil-

Toronto, Ont. X-- ————
JS SHEEN PRIEŠ

Lapkričio 15 d. Kami PAG0NIZM^ 
no SLA kuopa suruošė k v 
certą, kurio programą e 1° , sv< , °n0 
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pasakė supažindinimo ka Pav0JU
Pradžioje sugiedoti Kana aciau J1S 
ir Lietuvos himnai. V 
jaudino daina „Ar tu ži 
mano broli?” Soliste b 
Edna Evaškevičiūtė. Ne 
nas publikoje ir apsiverl

Choras padainavo d 
gražių dainų. Duetą su<

Aušros” koncertas
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navo Z. Užemeckienė irWtas ir Rusijai lumver
Jokubynas, J. Kazlausk atsakyta vieta tai- 
ir Masilevičiūtė, solo I Tencijoje šalia de- 
meckienė. Publika reikal i| valstybių, jei ji 
ir choro ir solistų paka pasiliks komuniz- 
jimų.

Hamiltono lietuviai 1; 
patenkinti svečių atsilank” — DOVANA 
mu. Daug lietuvių pi 
kartą Kanadoje išgirdo 
tuvišką chorą.

Koneertui surengti d įj. Y,, atėjusi 
padėjo Vilnonis, Krakaua •• -
ir kiti. Garbė Hamiltonu 
surengimą, o Toronto 
ros” chorui už atšilai 
mą! Dalj

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Sliawkonis
(Ašakūnas),

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AS

•joje.
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Laisniuotas New Yorke alinga vidutinio am- 
ir New Jersey valstybii moteriSj katali.

310 John Street 
Harrison, N. J.

aus būdo, kuri nori 
rus namus su aprū- 
už draugavimą su 
šia - moterimi, 
rt, Conn. Dėl plates-

sabotažą ir revoliuciją vokiečių armijoj. Išdavė, bia nacijų kreiptis į 
bes. Puskarininkis su dviem sargybiniais stovėjo b( „ 999 „ Q,, 
viii iiTnalralv Tie trnmnai afronnrfaizn Irnd kaltina , 444 bO. 9111 bl.
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ryte 
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šinir 
šiką 
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vių užpakaly. Jis trumpai atraportavo, kad kaltins 
ji nesipriešino areštuojami. Geruoju pasidavė. Vie 
jaunesniųjų teisėjų pašiepiančiai šyptelėjo: Nejaus 
jiems bus įskaityta į nuopelną? Juokinga. Kaip ji 
Įėjo ginkluotai sargybai priešintis?

Vyresnysis teisėjas perskaitė apkaltinimo aktą, 
buvo trumpas. Kaltinami revoliucinėj propagandoj 
rią varė vokiečių armijoj karo metu. Aršesnį nusil _ ar esanc10- 
mą vargu ir begalima įsivaizduoti. Andrius net išs įsigyti naipus 
jo iš nuostabos. Pilvutis kaip Pilvutis, bet kaip g kainomis. Turime 
Andrius, čia pritampa? Su vokiečių kareiviais jis 
kad nėra kalbėjęs, išskyrus kapitoną von der C namu sekančiose a- 
bet ar gi Galčius?.... Ne, tai neįmanoma. Čia ka 
kia klasta ar nesusipratimas.

Andrius neiškentė ir ėmė karštai protestuoti, 
jam įsakyta tylėt. Paskui gaus progos savo žodį 
ti. Paklausė liudininkų. Visi trys vokiečių kare Mg pamatyti nieko 
po priesakos parodė, kad šis belaisvis (nurodė Pili j. Rašykite, telefo- 
keletą kartų mėgino juos prikalbinti neklausyt I agmeniai kreip- 
ninkų, nešaudyt į priešus ir šiaip visokiais būdais s jaug _ 
tažuoti karišką darbą. Tai esą būtina išsilaisvinj 
darbininkų iš kapitalistinės vergovės.

— Ką į tai pasakysi? Koks tavo pasiteisinimas 
kreipėsi į Pilvutį vyriausias teisėjas.

Reikia pripažinti, kai Pilvutis parodė drąsų fre
Savo darbo neišsigynė. Malonės nė pasigailėjimo t, Woodhaven, N.Y. 
prašė, beti išdidžiai teisėjams pareiškė, kad kiek 
lūkėjus jiems patiems teks stoti prieš revoliucinį 
mą. Dabar esą jų viršus, bet nužudymas vieno kit< 
voliucijonieriaus galiausiam rezultate jokio skirt 
nepadarys. Teisėjas griežtu balsu liepė jam nutil

— Tardymas baigtas. Kaltinamasis prisipažino k
Ilgai tartis nereikėjo. Už minutės paskelbta 

teismo nuosprendis: už varymą maištininkiškos 
pagandos karo metu kaltininkas nuteistas pakarti, 
atsižvelgiant į tai, kad jis kareivis, per ypatingą ma 
bus sušaudytas. Pilvutis neiškentė neatsiliepęs:

— Tokios malonės iš vokiečių aš nesitikėjau. 1 
širdžiai ačiū!

Teisėjai apsimetė nenugirdę.
Dabar eilė atėjo Andriui tardyti. Apkaltinimas 

pats. Atsikreipta į liudininkus, J 
pakratė. Niekad su šiuo belaisviu nėra kalbėję ir 
jo nepažįstą. Du jaunieji karininkai susižvalgė.

— Hauptmannn von Kaunitz — tarė vienas, lengviems ijmekėjii 
kažkoks nesusipratimas. Tą vaikiną be reikalo cn 
vedė.

Bet kapitonas Kaunitz-Kunitzky, lenkiško tipo 
rys, tik įžymiai mirketelėjo. Jis geriau žino.

— Pašaukt liudininkus! — įsakė feldfebeliui.
(Bus Daugiau)
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Lapkričio 13 d. mirė Ju
stinas Putrimas, 57 metų, 
gyv. 30-38 42 st. Astoria, 
L. I. Palaidotas lapkričio 
17 d. šv. Jono kapinėse iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios. Paliko žmoną Ve
roniką, sūnų Antaną, mar
čią, anūką Antaną, dukterį 
Oną Kučinskienę ir žentą ir 
anūkus Liliją ir Edvardą 
ir dukterį Eleną Putrimai- 
tę, 13 metų.

Patarnavo grab. Juozas 
Garšva.

Korespondentų Pranešimai
Great Neck, N Y.

Brooklyno vyskupijos ka
talikų mokyklose mokosi 
toks jaunuolių skaičius: 
Dvasinėje seminarijoje 168

Moka mylėti!
Mūsų apylinkėje iš 37 

vestuvių grynai lietuviškų 
porų apsivedė tik 12, o ki
tose maišytos su kitataučiais. 
Atrodo, kad lietuviai vyrai 
nemoka mylėti, ir juos nu
stelbia svetimtaučiai.

„Independent Park”
Yra toks parkas priešais 

lietuvių bažnyčią, kur vasa
ros vakarais vykdavo koncer
tai, sutraukdami daug klau
sytojų. Jis pakeitė savo iš
vaizdą. Čia būdavo suolai, ant 
kurių kas vakarą, girdėjosi 
įvairių tautų kalbos. Ant nuo
latinių 2 suolų eidavo „poli
tika,, ir lietuvių įsikarščiavu
sių skambūs žodžiai: Rusi
ja...Hitleris...Stalinas ir įvai
rūs kiti įvykiai diskusuota. 
Rudenėlis visiems davė atsil
sėti, ir pats parkas užsidė
jo rudinę ir paliko ramutis, 
laukdamas Kalėdų Senelio, 
kuris jau atrodys lyg svečias 
prezidentas.

Si Bemol

darbių kaip ir nėra, išskyrus 
keletą senųjų ir tingiųjų, na, 
ir „buzerių”.

Oras žymiai atšalo, jau ir 
sniego pasirodo.

Spalių mėnuo čia atsižymė
jo tuom, kad per porą pasku
tinių savaičių buvo labai 
daug nelaimingų atsitikimų. 
Apie vidurį spalių mėn. prigė
rė penki (keturi vyriškiai ir 
viena mergina) Irondequoit 
Bay, Ontario ežero įlankoje. 
Išvažiavo mažu laivuku net 
šešiese pasivažinėti; laivas 
apsivertė; vienas 17 metų 
jaunuolis išsigelbėjo.

Tą pačią savaitę keturi už
simušė automobilio nelaimėj. 
Pasirodė, kad jie važiavo apie 
92 mylias per valandą. Ke
lioms dienoms po to Ontario 
ežere prigėrė du vyriškiai ir 
dvi merginos; jie bandė, per
važiuoti per 65 mylių ežerą 
žegliniu laivuku, vėjo varo
mu; apvirto ir prigėrė ežere.

Neseniai automobilius įlėkė 
į Genessee upę ir ten rado 
mirtį jauna pora. Lietuviai į 
tokias nelaimes nepakliuvo.

Raštininkas.

Universitete 1,597
Kolegijoje 738
Junior Kolegijoje . 58
High School 16,011
Pradžios mokyklose 119,780

Vietinė vyčių kuopa turėjo 
susirinkimą Glatkiūtės na
muose. Atsilankė visi nariai. 
Sausio 17 d. bus balius Kni
ckerbocker Yacht klube.

Išrinkta naujų narių komi
sija, kuri rūpinsis gauti nau
jų narių.

Kitą mėnesį įvyks valdybos 
ir komisijų rinkimai. Apskri
ties suvažiavime New Yorke 
dalyvavo mūsų penki vyčiai. 
Visi patenkinti Dr. Rimavi- 
čiaus paskaita apiet lietuvių 
kalbą.

Vietinis

Viso 138,329

Prancūzai draudžia kita
taučiams daktarams prakti
kuoti Prancūzijoj. Žydai ten 
negali būti nė daktarais, nė 
vaistininkais.

Lapkričio 12 d. Belevue 
ligoninėj mirė Jonas Dabke- 
vičius, gyv. 868 E. 172 St., 
Bronx. Palaidotas lapkričio 
15 d. šv. Raimundo kapi
nėse iš šv. Alberto bažny
čios. Paliko žmoną Eleono
rą, dukteris Ireną ir Eve
liną , brolius Viktorą ir Ni
kodemą, seseris Eleną Žuką 
ir Nataliją Kulbokienę, ge
rai žinomo biznieriaus Ka
zio Kulboko žmoną.

Patarnavo grab. Shalins- 
Šalinskas.

Nepraeina diena, kad ne
būtų minimas gimtadienis, 
kokios nors sukaktuvės. Pa
prastai laužoma galva, ko
kia čia dovana būtų tinka
miausia, o pamirštama, kad 
laikraštis visuose atvejuose 
gražiausia ir tinkamiausia 
dovana. Kitataučių 
plačiai praktikuojama 
puliaru, tik lietuvių 
dar neišsijudinama.

Dėkojame M. Mažeikie
nei už įgyvendinimą šios 
gražios idėjos: užrašyti „A- 
meriką” gimtadienio proga.

Artinasi Kalėdos — dova
nų šventė. Kas iš daugelio 
skaitytojų bus greičiausias 
ir praktiškiausias užrašyti 
„Ameriką” savo giminėms, 
draugams - ėms, pažįsta
miems, kaip Kalėdų dova
ną? Lauksime! Adm.

ičio 16 d. šv. Jono 
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i profesorius, įžy- 
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kitiG^į istraciją užrašė „A- 

1 visiems metams E. 
>i, Brooklyn, N. Y., 
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krųjų, ar gali būti ge- 
lovana, kaip laikraš- 
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Lapkričio 15 d. Columbia 
i universiteto futbolo koman
da susitiko su Michigan u- 
niversiteto žaidėjais, žaidi
mo žiūrėjo 35,000 asmenų 
— tik tiek sutilpo sporto aik
štėje.

Viso žaidimo centras bu
vo nenuveikamas Michigan 
universiteto geriausias žai
dėjas Tomas Kuzma, kilęs 
iš Gary, Indiana. Šis lietu
vis stebino daugtūkstantinę 
minią savo apsukrumu, grei
tumu. Michigan nugalėjo 
Columbia žaidėjus 28:0. Pir
muosius Uimejimo taškus 
padarė Kuzma.

POLICININKAS SU SUŽIE
DUOTINE PASIŽYMĖJO

M®-
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irNedETs eĮUVg moteris, katali- 

unaus būdo, kuri nori 
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port, Conn. Del plates- 
žą ir revoliuciją vokiečiųaffljį# maci.iu kreiptis į 
įskarininkis su dviemsargjfe^ įeriką”, 222 So. 9th St. 
oakaly. Jis trumpai atraportffl^ 
iriešino areštuojami. Genioji! pu
riųjų teisėjų pašiepiančiai šyi$p 
>us įskaityta į nuopelną? 
įkluotai sargybai priešintis! 
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? vokiečių armijoj karo metutogomis įsigyti namus 
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čia pritampa? Suvokiedų^-' namu sekančiose a- 
įl ėse:

laven, Cypress Hills, 
New York, Ridgewood,

Broklyn, N. Y. 
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Lapkričio 16 d. policinin
kas Halliday susitarė susi
tikti su savo sužadėtine vie
noje užeigoje, prie 121 gat
vės, New Yorke. Apie 3 vai. 
ryte užeigą užpuolė keturi 
plėšikai, su kuriais vyko su
sišaudymas. Vienas plėšikas 
mirtinai sužeistas ir mirė už 
trijų valandų; mirtinai su
žeistas vienas užeigos lan
kytojas. Policininko sužadė
tinė irgi prisidėjo pasiprie
šinime — ji puolė vieną plė
šiką su savo krepšiu. Du 
banditai sugauti, o ketvir
tas pabėgo.

Monika Vainauskienė, a- 
pie 60 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 14 d. šv. Jono li
goninėj. Liko vyras Ado
mas, du sūnūs, 4 dukterys, 
du anūkai ir sesuo Magda
lena Leikienė. Palaidota lap
kričio 17 d. Kalvarijos ka
pinėse.

Anelė Budrionienė, 25 m., 
gyv. 66-34 Hull Ave., Mas- 
pethe, mirė lapkr. 11 d. 
Triboro ligoninėje. Palaido
ta lapkr. 14 d. švč. Trejy
bės kapinėse, iš V. J. At
simainymo par. bažnyčios. 
Liko vyras Pranas, 4 metų 
dukrelė Karolina, tėvas Vin
cas Šužinskis ir kiti gimi
nės.

Patarnavo grab. Matthew 
Ballas-Beliauskas.

AUKOJO

Jurgis ir Antanina Saba
liauskai iš Jamaica, N. Y. 
„Amerikos” reikalams au
kojo $1.00.

—Nors ir nedidelė auka, 
bet kiek galima, tiek auko
jame. Reikia palaikyti savo 
laikraštį, — pasakė A. Sa
baliauskienė.

Širdingai dėkojame už au
ką maloniems skaitytojams.

Adm.

t Namus Dabar New Yorko miestas turi 
754 mažesnius ir didesnius 
parkus, kurie užima 22,655 
akerių žemės plotą.

RADIJO PROGRAMŲ 
.. NAUJAS LAIKAS

Turime
ir didesnių gražių mo-

IEŠKO DARBININKĖS
lostabos. Pilvutis kaip PMą^

’a kalbėjęs, išskyrus kapiM 
p Galčius?.... Ne, tai neįmanė' 
ta ar nesusipratimas.
us neiškentė ir ėmė karštaiBay Ridge ir ki- 
:yta tylėt Paskui gaus pro?® f j I’ * ”
usė liudininkų. Visi trys 
kos parodė, kad šiS-belaisvis 
irtų mėgino juos prikalbinti ^ 
šaudyt į priešus ir šiaip vi^L 
arišką darbą. Tai esą būtina 
ų iš kapitalistinės vergovės.
i tai pasakysi? Koks tavo 
Pilvutį vyriausias teisėjas. ; 

pripažinti, kai Pilvutis 
io neišsigynė. Malonės Virginia 7-1896 
i išdidžiai teisėjams pareisi_______________
ms patiems teks stoti prieš n^ -------------------------
• esą jų viršus, bet nužudyme1 j

rakandų krautuve 
rnias baigtas. Kaltinamasis P®^ 
tis nereikėjo. Už minutės^ 
osprendis: už varymą niaiš®^/ 
aro metu kaltininkas j 
t įtai, kad jis kareivis, per 
ytas. Pilvutis neiškentė peatsjjį 
; malonės iš vokiečių aš nesi 
ū!

Richmond Hill,

Namus pamatyti nieko 
mos. Rašykite, telefo- 

'įį te arba asmeniai kreip- 
taojaus —

Estate — Laisniuotas 
Brokeris

85St., Woodhaven, N.Y.

Reikalinga darbininkė 
namų ruošai. Gyventi vietoje. 
$30—35 mėnesiui. Rašyti ar 
telefonuot:L. Klein, 40 Ocean 
Parkway, Brooklyn, N. Y. 
Tel. 8-3455.

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

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

h

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

Brooklyn, N. Y.

Nuo lapkričio 24 d. Jo
no Valaičio Lietuvių Radijo 
Balso programos bus per
davinėjamos 11 vai. 30 m. 
dieną iš tos pačios WHOM 
stoties, 1480 kcs., 1,000 wa- 
ttų jėga, kasdien, be sek
madienių.

Jono Valaičio adresas 179 
So. 2nd St., Brooklyn, N. 
Y. Tel. EVergreen 8-7871.

„TURKEY PARTY”

Šį šeštadienį, lapkričio - 
November, 22 d., pas St. Mi
siūną, Paramount Cabaret, 
473 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. (Prie R. K. O. Republic 
teatro) įvyks Kalakuto Vai
šės — „Turkey Party”. Pra
džia 9 vai. vakare, širdingai 
visi kviečiami atsilankyti, pa
sivaišinti ir pasilinksmint.

(Sk.)

Brooklyne ir Queens ati
daryta septynios darbinin
kams vakarinės mokyklos, 
veikiančios parapijų salėse.

ipsimetė nenugirdę.
j atėjo Andriui tardyti. Apkai 
reipta į liudininkus, bet 
kad su šiuo belaisviu nėra K • 
Du jaunieji karininkai susis s z 
iannn von Kaunitz, -- 
įsipra rimas. Tą vaikiną be

nas Kaunitz-Kunitzky, 1. 
ai mirketelėjo. Jis geriau^ . 
liudininkus! — įsakė feldfe

(Bus Daugiau)

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Lapkričio 13 d. 8 vai. vak. 
vietos lietuvių parapijos sa
lėje įvyko vietos jaunuolių, 
vaikinų ir mergaičių, pirmu
tinis Federacijos skyr. jau
nimo susirinkimas. Atėjo a- 
pie 30, o prisirašiusių per 
jaunuolį Vincą Stanį yra 
55 nariai, per Ant. Žiemį— 
19 narių, iš viso 74 nariai. 
Galutinis skyriaus valdybos 
rinkimas paliktas kitam su
sirinkimui, gi laikinai pirm, 
ir organizatorium paliktas 
V. Stanys, raštininke —Ka
rolina Rovaitė, abu labai e- 
nergingi, daug žadantys jau
nimo darbuotei. Manoma, 
kad jaunuoliai tvers ir te
atrališką ratelį, kas bus 
pačiu gražiausiu jų darbuo
tės papuošimu.

Kaip iš po sunkios šaltos 
žiemos, šiaurės šiurpiam vė
jui paliovus apie kampus 
kaukus, papūtus dusliai šil
tam pietų vėjeliui, erdvės iš- 
siskaidrina, išsirikiuoja pal
ši debesėliai, saulutė aukš
tyn pakilus paberia į žemę 
savo šiltus spindulius, žemė 
džiaugsmingai nuošiasi ža
lia veja ir baltąja lelija, 
tuomet jauni ir seni skubiai 
iš namų bėga į darželį pa
matyti pavasario pirmutinio 
žiedelio, juo pasidžiaugti, 
gamtužės malonumu pasiža- 
vėti, — taip panašiai mes 
tą vakarą į salę, lietuviškos 
kultūros darželį, jauni ir 
seni suėjome, kad pamatytu
me pirmutinį gyvojo pavasa
rio, mūsų jaunimo kilnios 
darbuotės Lietuvos naudai 
žiedelį, būtent — kilnų jųjų 
pasišventimą teikti pagalbą 
savo viengenčiams, nukentė- 
jusiems nuo baisiųjų Rusijos 
bolševikų ir plėšriųjų Vo
kietijos nacių.

Mielasis Rochesterio jauni
me! Garbingai pradėjęs, uo
liai tęski ir duoki pavyzdį vi
soms Amerikoje lietuvių ko
lonijoms, kaip reikia savo 
tėvų šalį ir viengenčius sun
kiose valandose paremti.

Nazareto Karalaitis gal ir 
jums pasakys „Palaiminti 
jūs, jaunuoliai, neregėjot jūs 
Lietuvos, o rėmėte ją,” kaip 
Jis anuomet pasakė savo mo
kiniui Tarnui: Palaimintas, 
kad regėjai ir įtikėjai, o kaip 
laimingesni, kurie neregėjo ir 
itikėjo

Kad mes Lietuvoje augu- 
sieji, ją mačiusieji, jos gam
tos grožybes pergyvenusieji, 
ją remiame, tai nieko nuosta
baus. Bet nemačiusiems rem
ti nuoširdžiai, tai jau pusė 
stebuklo.

Ant. Žiemys.

Darbai čia geroje padėtyje. 
Kai kurios dirbtuvės dirba 
dieną ir naktį. Uždarbiai pe
ri, ypač mechanikams. Be-

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas

Šią savaitę aukojo:

F. Gražienė, Brooklyn, N. Y.
N. N., Brooklyn, N. Y.
G. Sabaliauskas Jamaica, N. Y.
F. Milas, Brooklyn, N. Y.
V. Grenienė, So. Boston, Mass.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

$1.00
$1.00

1.00
1.00
1.00

Newark, N. J.
Paveikslai

Gruodžio 17 d. par. salė
je, 307 Adams Street, bus 
rodoma filmą „Lietuvos gro
žio vaizdai,” kurią pagami
no žinomi Amerikos lietu
viai filmininkai Br. Motu
zai. Pamatykit kenčiančios 
jums brangios šalies vaiz
dus. Neretas pamatysit sa
vo pažįstamą ar giminę, 
kuris gal raudono ar rudo 
pavergėjo yra kinkinamas, 
tik už tai kad jis yra lietu
vis, nori juo būti.

Pelnas skiriamas Lietuvai 
Gelbėti Fondui, į kurį tu
rėtų šios apylinkės visos 
draugijos pagal išgales pa
aukoti, taip pat skaitlingai 
atsilankyti į šį parengimą, 
nes bus Advento laikas, ka
da mažiausia pramogų.

Taisoma bažnyčia
Švč. Trejybės didžiulė ba

žnyčia iš lauko pusės yra 
nuodugniai peržiūrima ir 
taisoma; bus dedamos nau
jos vandens rinos, taisoma 
stogas, užkituojami langai, 
sutvarkomi langų rėmai, 
bus nudažomi, ir kiti reika
lingi pataisymai atliekami.

Bazaras
Parapijos bazaras buvo 

gana sėkmingas. Tarpe or
ganizacijų, šv. Cecilijos cho
ro padaryta „biznio” dau
giausia. Pereitą sekmadienį 
kleb. kun. I. Kelmelis pra
nešė, kiek kuri organizaci
ja padarė, ir kiek iš viso 
pelno padaryta. Visoms or
ganizacijoms ir pavieniams 
asmenims, kurie prisidėjo 
prie bazaro parengimo, kle
bonas širdingai dėkoja. Taip 
pat visiems parapijiečiams 
už jų atsilankymą ir parė
mimą, su kuriais buvo ma
lonu susitikti ir pasikalbėti, 
taria nuoširdų ačiū!

Balius
Moterį} S-gos balius ir kor- 

tavimo vakaras įvyksta šį 
penktadienį, lapkr. 21 d., pa
rapijos salėje. Ateikite pra
leisti linksmai laiką.

Dingo p-lė L. Boreikaitė
Plačiai žinomo biznieriaus 

V. Boreikos duktė prapuolė, 
— ne iš namų, bet iš spau
dos. Anksčiau karts nuo kar
to pasirodydavo sklandžiai 
parašyti eilėraščiai „Ameri
koje” ir kituose laikraščiuo
se, o dabar visiškai dingo. 
Laukiame jos vėl pasirodant.

Gražuolė
Išrinkta gražuolė vasarą, 

pikniko metu, p-lė Rakickai- 
tė mažai besirodo lietuviš
kuose parengimuose; tur būt, 
bijo, kad nebūtų varginama 
dažnais šokių pakvietimais.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
E 245 has been issued to the undersiRned 
to sell beer from house to house, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

LOUIS BLECKER
451 Dahill Rd., Brooklyn, N. Y.

KUN. J. KIDYKAS, S. J

prašo pasimelsti už įvai
rius dvasinius darbus šiose 
parapijose:

Lapkričio 16 — 30 misijos 
Brighton Park, Chicago, Ill. 
' Gruodžio 5 iki 14 novena 
prie Kūdikėlio Jėzaus Teresės 
šv. Andriejaus parapijoje, 
Philadelphia, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Bęyerage Control Law at 
453 Dahill- Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LOPATOW
453 Dahill Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 St.. Borough of Brooklyn. 
County cf Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE ir hereby given that License No. 
EB 2802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2814 W. 36 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY SOBEL
2814 W. 36 St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn - Battery tunelio 
kasimas eina pirmyn. Jau į- 
dėta mašinos orui valyti. 
Kontraktas šiam tuneliui 
jungti su Governors Island 
bus paskelbtas gruodžio 19 
d. Kaštuos apie šešis mil. dol.

Prašalinti iš Brooklyn© 
kolegijos komunistai profeso
riai, kurie po „priesaika” 
sakėsi nesą komunistais, pri
sidėjo prie komunistinio vei
kimo JAV.

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 8046 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 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 the premises.

ARTHUR GOLDMAN & 
THOMAS HARRIGAN 

Harrigan’s Bar & Grill
5615 — 1st Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 243 has been issued to the undersigned to 
sell beer from bouse to house at retail, under 
Section 107, of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAM COLTON
449 Dahill Rd., ’ Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
1

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 - 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. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo bąž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Lapkritis - Nov. 21

DIDYSIS APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis BAZARAS
L. VYČIAI RŪPINASI 

PLŪSTI VEIKLĄ
GŪDĄ, DIDI GEDA...

(iff
AMERIKOS LIETI

LIKŲ VISOME1
KULTŪRINIO G

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

Lapkričio 17 d. „Ameri
kos” įstaigos patalpose į- 
vyko Brooklyno L. Vyčių 
kuopos’ pasitarimas, kaip 
padidinti veiklą, kaip pla
čiau paskleisti vyčių idėjas 
Numatyti įvairūs darbai, į- 
domūs susirinkimai, vieši 
pasirodymai.

L. V. 41 Kuopos valdyba 
sudaryta tokio sąstato: 
pirm. Juozas Bulevičius, vi- 
cepirm. Juozas Laučka, ižd. 
Danielius Averka, sekr. Ge
novaitė Zovytė, valdybos 
narys Kostantas Kazlauskis. 
Sekantis susirinkimas bus 
gruodžio 1 d. 8 vai. vak. 
pas Averkus.

25 METŲ SUKAKTIS

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

Laimėjimai, Žaidimai, Įvairus Pasilinksminimai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti, Pasilinksminti ir 
Laimėti Gražias Dovanas.

VIETINIŲ ORGANIZACIJŲ NARIAMS
Bolševikai sugalvojo šių 

metų lapkričio 30 d. sušau
kti lietuvių draugijų konfe
renciją, kurios šaukimo prie
šakyje jie pastatė savo pa
taikūnus. Į šią konferenciją 
atstovus išrinko šv. Jurgio 
dr-ja ir lietuvių piliečių 
klubas, kurio susirinkiman 
organizuotai atėjo Lietuvos 
nepriklausomybės išdavikai.

Kada Sovietų Rusija („Di
džioji Meška”) okupavo 
Lietuvą, visos lietuvių de
mokratinės organizacijos 
griežtai protestavo, o komu
nistai džiaugsmo telegramas 
siuntė, kad mūsų tėvų že
mę okupavo rusai. Visi lie
tuviai piktinosi jų tais dar
bais, protestavo prieš įsi- 
veržusį Staliną ir prieš ko
munistus, kaipo tautos iš
davikus, kurie smeigė pei
lį į Lietuvos Nepriklauso
mybės širdį džiaugsmo mi
tingų pavidale.

Amerikos vyriausybė už
tardavo užpultuosius, užta
ria ir dabar Sovietų Rusiją, 
nors pati Rusija 1939 m. bu
vo susitarusi su Vokietija 
ir smaugė Pabaltijo valsty
bes. Laisvės ir tvarkos trok- 
štantieji supranta, kad ko 
ilgiau du pasaulio niekšai 
vienas kitam gerkles pjaus
tys, tuo tikresnis bus de
mokratijų laimėjimas. Per
nai spalių 15 d. nuvykusiai 
į Washingtoną lietuvių de
legacijai prezidentas F. D. 
Roosevelt pilniausiai pasiža
dėjo užtarti Lietuvą ir už
tikrino, kad ji bus nepriklau
soma valstybė. Komunislai 
tuomet šmeižė tą delegaciją 
ir patį Rooseveltą, kaipo im
perialistų tarną (mat, tuo
met bolševikų Rusija parda
vinėjo vokiečiams savo pro
duktus, kurių tarpe 30 mili

jonų bačkų aliejaus).
Jie sakė, kad Lietuvos rei

kalas jau išspręstas ir berei
kalingai toji trijų srovių de
legacija ėjusi .pas preziden
tą...

Dabar, kada Amerikos vy
riausybė remia Sovietų Ru
siją kare su Vokietija, ko
munistai stojo ant kojų ir 
veržiasi per lietuvių organi
zacijas pakenkti Lie
tuvos nepriklausomybei. Jie 
nori įtikinti šios šalies val
džią, kad Amerikos lietuviai 
eina su bolševikais, kurie 
tiek daug skriaudos lietu - 
viams yra padarę, Lietuvos 
nepriklausomybę sutrempę. 
Lietuvių dalyvavimas komu
nistų šaukiamoje konferenci
joje lapkričio 30 d. būtų ai
škus pakenkimas Lietuvai, 
kuri laisves laukia tik iš de
mokratinių pajėgų, o ne iš 
plėšikų.

Šv. Jurgio draugijoje dau
guma narių katalikai, bet 
.mažai jų lanko susirinkimus. 
Jos pirmininku yra J. Kai
rys, komunistų partijos na
rys. Jis sulaužė šv. Jurgio 
draugystės konstituciją, ir 
pačios organizacijos nusista
tymą, leisdamas išrinkti de
legatus į komunistų šaukia
mą konferenciją ir pats agi
tuodamas, kad jie būtų iš
rinkti. Lietuviai katalikai ir 
kiti patriotai turėtų skaitlin
giausiai asilankyti į prieš 
metinį susirinkimą gruodžio 
3 d., ir komunistų pataikūnui 
pirmininkui parodyt duris iš 
pirmininkystės.

Amerikos lietuvių piliečių 
klube irgi priklauso daug ge
rų lietuvių. Jie ištikimi šios 
šalies piliečiai. Jie ryškiau
siai ištikimi nepriklausomai 
Letuvai. Jų užduotis toji pa
ti, kaip šv. Jurgio draugijos

nariams. Klubo priešmetinis 
susirinkimas bus gruodžio 5 
d. Visi ateikite ir prašalinki
te komunistus iš valdybos, 
kur jie yra begėdiškiausiai 
pasimoję pakenkti Lietuvos 
nepriklausomybei.

Įsidėmėkite dienas, kada 
bus tų dviejų organizacijų 
mitingai. Nueikite į juos. 
Nueikite su pasiryžimu at
imti organizacijų vairus iš 
Lietuvos priešų rankų, o iš
sirinkite į jų vietas tikrus 
lietuvius.

Susirūpinęs Lietuvis

Angelu Karalienes 
Parapija
Kvietimas

Amžino Rožančiaus drau
gija ateinantį sekmadienį 
per 9 vai. mišias eis drau
ge prie Dievo stalo. Per 
vakarines pamaldas bus 
procesija, o po to susirinki
mas. Kviečiame visas na
res dalyvauti. Kviečiame vi
sas nepriklausančias dr-jai 
moteris prisidėti prie mūsų 
draugijos — visos drauge 
pinsime vainiką maldų savo 
Motinos Marijos garbei.

Būdamos draugijoje, išpil- 
dysime Kristaus pageidavi
mą, nes Jis pasakė, kur Jo 
vardu bus du ar trys, ten 
ir Jis bus. Motina Marija 
išklausys mūsų prašymų, su
teiks šeimose ramybę ir lai
mę, pasaulyje taiką. Tik tu
rėkime didesnį pamaldumą, 
bendrai visos kalbėkime ro
žančių Švč. Panelės garbei.

Visas kviečia
Valdyba

šeštadienį, lapkričio 15 d., 
p. Lukauskams iš Brookly
no suruošta puiki siurprizo 
puota, 25 metų vedybinio 
gyvenimo proga, Crescent 
Palace patalpose.

Šią puotą jiems surengė 
Stankienė ir jubilij antės ar
tima draugė, „Amerikos” 
nuolatinė rėmėja E. Gusta- 
vičienė.

Vaišėse atsilankė gražus 
būrys svečių, artimų ir 
draugų. Vakaras praleistas 
gražioje nuotaikoje, linkint 
Lukauskams ilgiausių ir lai
mingų metų.

KVIEČIA DRAUGIJAS

Šią savaitę New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Katali- 
draugijoms išsiuntinėti laiš
kai, kuriuos kiekviena drau
gija kviečiama išrinkti at
stovus į metinį New Yorko 
Apylinkės iLetuvių Katali
kų Seimelį, įvyksiantį gruo
džio 28 d., sekmadienį, 2 
vai. popiet.

Seimelis bus šv. Jurgio 
par. salėje, 207 York St., 
Brooklyne. Visos draugijos, 
tikimasi, atliks savo prie
volę ir pasirūpins, kad kiek
viena jų būtų tinkamai at
stovaujama.

Seimelyje daug svarbių 
klausimų, kurie visiems lie
tuviams katalikams arti šir
dies. Seimelio paskaitininku 
pakviestas kun. Stasys Rai
la, buvęs Lietuvos pavasa- 
rininkių dvasios vadas, dabar 
dirbąs šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje, Philadelphi- 
joje.

Brooklyne mergaitėms pra
dėta statyti katalikų komer
cijos vidurinė mokykla.

Neseniai bolševikai turėjo Į 
savo pramogą, kuri praėju
si stambiu pasisekimu. Bol
ševikai giriasi, kad atsi
lankiusių ir bolševikams au
kojusių tarpe buvo ir 
„priešingų srovių” žmonių. 
Vienas nuoširdus lietuvis at
siuntė ilgą straipsnį, ku
riame stebimasi tais lietu
viais, kurie dar vis duodasi 
bolševikų suvedžiojami, ku
rie savo doleriu remia bol
ševikų pramogas, jų leidi
nius.

Čia dedame to straipsnio 
užbaigą:

„Publika buvo labai mar
ga. Ir tie, anot „Laisvės”, 
priešingų srovių dalyviai jos 
koncerte turėjo gėrėtis sve
timoj dvasioj paruoštais 
programos perlais, už dole
rį duoti savo vardus įrašy
ti į programos skelbimus ir 
paties laikraščio skiltis, kaip 
aukotojai ir rėmėjai tos So
vietų Sąjungos, kuri paliko 
neišgydomas žaizdas, neiš
dildomus skausmus, neiš- 
džiūstančias ašaras mūsų 
broliams Lietuvoje ir tūks
tančiams tremtinių Rusijos 
gelmėse.

Ir liūdna, kad Brooklyno sa- 
liūnininkų daugumos vardai 
veda dolerio paradą mūsų 
brolžudžių raudonajai armi
jai. Ir paskui juos paraduo
ja keli graboriai, kriaučių 
kontraktoriai, kepvkių ir 
baldų biznio savininkai ir 
kitokie smulkūs biznieriai. 
Ar ir jie nori tokio biznio 
iš tos pačios raudonosos ar
mijos, kuri nubizniavojo ju 
brolius Lietuvoje „išpirko” 
nuo lentynų visas gėrybes; 
buvusius Brooklyno kriaučių 
kontraktorius, vėliau pasi
dariusius fabrikantais ir ka
pitalistais drobiečiais, su
griovė; ir lietuviu tautos 
geriausius jos vaikus palai
dojo be graboriu patarnavi
mo? Ar gi jau mes užmirš
tame vakar diena? Ar pi 
iau nebėra gvvenimo tikslo 
birbti dėl mūsų vargstančiu 
broliu, nušluostvti jiems a- 
šaras ir juos paguosti? Ar 
tesime toliau lietuvių tau
tos laidoiima ir prisiimsi
me Lietuvos graboriu var
dą?

„Gėda, didi gėda...
Liūdintis savo tautos,

M.”

Brooklyno Lietuviai Gydytoja

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9221
VALANDOS:

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

šventadieniais susitari;

k-

L žinių, kad

S AV AITRA

EINA KAS PEN

Entered as Second-Cl?
Office at Brooklyn, b

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

Tel. EVergreen 7 - 681
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždary

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

SUOMDL iš Vokieti
no grįžti į 
L nepriklau- 

L laikais jis bu- 
L savanoris — - vergįau
haiunudan- 
Hampin-Škir-
Įį Budapeštą, nįuoge savotišk

jungtinių An 
tybių priminim

kintis su Sm 
sukėlė politinii

57 METINIS BALIUS
Rengia Šv. Jurgio Draugija

Šeštadienį, Lapkričio - Nov. 29 d., 1941
Pradžia 6:30 vai. vak.

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasiri:
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N

PABĖGO ŽMOGŽUDYS

Praeitą savaitę iš Half 
Moon viešbučio (Coney Is
land) pabėgo Abe Reles, pri
sipažinęs žmogžudys, bet jo 
bėgimas liūdnai užsibaigė— 
jis užsimušė. Reles mėgino 
laimingai nusileisti iš šešto 
aukšto, pasinaudodamas lo
vos patalinės raikščiais. 
Viešbutyje jis buvo saugo
mas penkių policininkų, ku
rie dabar pažeminti vienu 
laipsniu už nestropų saugo
jimą.

Reles buvo prisipažinęs 
Brooklyno prokurorui O’
Dwyer keliose žmogžudystė
se ir išdavęs policijai visą 
eilę stambių žmogžudžių, ku
rie buvo sudarę visą žmog- 
žudžių organizaciją ir iš to 
vertėsi, žudydami įvairius 
asmenis už atitinkamą atly
ginimą. Reles per vienerius 
metus gavęs apie pusę mi
lijono dolerių pajamų. Jo 
laidotuvės žydų kapinėse 
buvo labai kuklios.

LDS. PROPAGANDA

Šiomis dienomis Liet. Ka
talikų Darbininkų Sąjungos 
(LDS) propagandos komi
sija išleido šešių puslapių 
spausdinį „Komunizmas ir 
religija”. Straipsnio auto
rius T. įdomiai paduoda pa
čių bolševikų šaltinius apie 
jų pažiūras į tikybą ir jos 
skleidėjus. Leidinyje plačiai 
medžiagos, daug faktų.

Vertėtų, kad panašaus tu
rinio leidinys būtų kiek pa
pildytas ir išleistas visai 
skira knygute.

at-

iš
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rM tegu da- 
į savo sąžinę, 
laisvos, nepri- 

htuvos. Tik to 
h tai jis dabar 
L savo tėviškės 
K jis dabar nu- 
Lįmą žemę.

Loti pasiruošę 
|i tautai šviesią jungt. Amer

k ir kitų tau- 
Į .astangos nenu- 
l< susilauks tin-

Pastaba: Apsaugos 
ir ženkleliai pardavii 
visose pašto įstaigose, 
kuose bei taupymo ir pj 
nimo draugijose. Galiu 
šyti tiesiog: Treasurer 
United States, Wash! 
D. C. Ženkleliai parda^ 
mi ir daugumoje 
krautuvių.
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uustebimą. Juos 

. ilgus, kurs dau-
per 20 metų vi- 
hd tik Dievo var- 
uebūtų girdimas.

i jau laikai, ir prie 
i taikosi, norė- 
sudinėti pasaulį, 
jo valdžios ribų. 
'Mo žodžiai bol- 

T. A . adoje nebuvo pa- 
Jis jra Amerikoje gir ištarti tik 

--------  Tikinimui. Niekas

Caccione, 44 metų an 
Komunistų partijai Ca 
priklauso nuo 1933

ti ginčo iš 
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plieno dirbi 
dirbusios 1 
24 d. pra< 
darban ir 
liakasių, 
streikan, 
darbo dr 
jantiems.

Vyriaus 
dentas T 
Dr. Steeh

talas.
Į New Yorko miest ir nesuteiks, 

rybą patekti jis anl 
bandė jau du kartus, l rusų bankiete 
trečią pasisekė. Kali vienas tostas, ir 
kad miesto taryboje da jame dalyviai 
svarstoma, ar priimt 
munistą savo narių ska 
nurodoma, kad revolii 
ir požeminės veiklos o: 
zacijos narys neturėti, įstabaus, kad ne- 
ti sau vietos taryboje 
nurodo, 
mėjo vietą pagal veiki: 
įstatymus, tad reikią 
likti ramybėje ir laul 
veiklos.
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1 ir kur:

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą?
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą per 

ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėjusią knygą—

„Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 

valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

„BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius Kainuoja tik 35c

Knygą išledo A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas 
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

Knygos užsakymus siųskite:
„AMERIKA”, 222 So. Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

Mūsų parapijos laimėjimų 
pramogos kiekvieną antra
dienio vakarą tampa gausiau 
lankomos. Pereito antradie
nio vakarą buvo atsilankę 
per 600 žmonių. Bet ir dova
nos gražios — mažiau 10 dol. 
neduodama. Atsilanko daug 
kitataučių. Būna Grand 
Paradise salėje.

Amžinojo Rožančiaus drau
gijos bendra Šv. Komunija į- 
vyks šį sekmadienį 9 vai. 
mišių metu. 4:30 vai. p.p. bus 
svarbus susirinkimas.

Petrui Lenkauskui, „Am.” 
skaitytojui, Ozone Park, L. I., 
vardadienio proga buvo su
rengta jo paties namuose va
karienė. Dalyvavo daug jo 
artimų draugų, pažįstamų ir 
giminių. Vakarienei surengt 
pasidarbavo Klimienė ir Var- 
neckienė.

Girdėjau, kad mūsų para
pijos jaunuoliai, su kun. J. 
Laurynaičiu priešaky, rengia 
nepaprastą vaidinimą. gruo
džio 27 d., šeštadienį.

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 PASAULI.................................. 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 SENOVĖ. Kun. A. Simaitis.................. 1.00
ŽYDŲ KARALHTS (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.

MIESTO TARYBOJE 
KOMUNISTAS

New Yorko miesto tary
bos narių rinkimų daviniai 
jau viešai paskelbti. Išrinkti 
26 nariai, kurių 17 demo
kratų. Pirmą kartą New 
Yorko istorijoje vienas ko
munistas pateko į miesto ta
rybos narių skaičių. Juo yra 
Brooklyno komunistų parti
jos pirmininkas Peter V.

CARL ACCARDI
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License Nos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2928 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2928 Pitkin
NOTICE is
EB 2071 and EB 2072 has been issued to the 
undersigned to sell beer, at retail under 
Section 
trol
of Brooklyn,
sumed on the premises.

STATE BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY. INC.

90-98 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7796 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 216-218 Crescent St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY LOHMANN 
HERBERT FINDEISEN

216-218 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

sell
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 90-98 Flatbush Ave., Borouprh 
County of Kinprs, to be con-

» dėl ištuštintų 
kad Caccion^iČiaus. Pas rusus 

visą tostą išmauk- 
dugno. Tvirtos 
stiklų išgėręs ir|J 

is vyras negi beži- 
jis tostų išlenkė.

>! * ' iu, žaizdose nasrų- T, .
- r --- Kai]
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Sa 
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Sulpicijonų ordino 30 
tų sukakties minėjime, 
morėje, dalyvavo 109 v1 tūkstančių tūks- 
pai ir tūkstančiai tikinč

Telephone Resld
EV 7 - 1670 VI 7 -1

JOSEPH VASTUNAj aulomis, vokiečiai 

 

real estate insurant 1 d. Vilniaus ka- 
and LIFE INSURANCE L

Mortgages Loaned and Bon
496 Grand St., Brooklyn,
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven,

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUG

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND AVE

Maspeth, N. Y.

ę pavadina Adol- 
b vardu. Aikštei, 

reikšmingiausių 
atsiminimų, kur 

i per ištisus šimt- 
vių tautos pir- 
amas lietuviams 

vardas.
onijos naikintojai 
i įamžinti savo 

Bet niekada jiems Ipasl 
Javo. Kol savo ran- kun 
laikė brutalią jėgą, pak 
jiems sekėsi, bet| mą, 

RESTORANAaXi^nndiir\t„ ir Hitlerio, ir Sta- 
visų kitų tironų var-|Val 
liestų, aikščių ir ki- jim 
ingų vietų. Ir Vil-lvik 
tedros Aikštė tu-1 pro 
lietuvišką vardą.

—E— 
pora mėnesių kun.įtik 

kinas „Amerikoje” vėl 

asisakė prieš nacius, dil 
fobonišką Hitlerio po- sno 
Komunistai naudojo 
iš to straipsnio, gar-lBa

siau; 
Balk 
rodė 
kūn<

LIETUVIŠKAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri 
niško ir lietuviško stilia 
Čia taip pat galima ga 
Amerikos išdirbimo ir i 
portuotų degtinių, viso! 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidat

Savininkas
411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

nep 
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bir
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