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SUOMIAI UŽ LAISVI LIETUVI
Jungtinių Amerikos Vals

tybių priminimas Suomijai, 
kad ji verčiau turėtų tai
kintis su Sovietų Rusija, 
sukėlė politiniuose sluoks
niuose savotiškų ginčų. Dau
gelio laikraščių manymu, 
Suomija eanti atsidūrusi tarp 
kūjo ir priekalo. Jei karą lai
mėtų Vokietija, neabejotinai 
ji paverstų Suomiją vasaline 
valstybe, panašiai kaip ir 
daugelį kitų, o jei karą lai
mėtų Sovietų Rusija, tai ji 
vėl užsimanytų tęsti savo 
agresorišką politiką ir pasi
stengtų Suomijai atkeršyti.

Suomijos atsakymas į 
Jungt. Amerikos Valstybių 
priminimą čia sekamas di
deliu susidomėjimu.

Lapkričio 20 d. „The New 
York Times” paduoda „As
sociated Press” sekančią ži
nią iš Helsinkio:

„Suomių žinių Agentūra 
nuginčijo šiandien Sovietų 
Užsienių Komisariato ‘ neigi
mą, kad esą Suomija ve
danti tik apsigynimo karą ir 
taip pat paneigė rusų tvirti
nimus, kad Sovietų Rusija 
davusi Suomijai nepriklau
somybę.

„Suomių dominuojančios so
cialdemokratų partijos or
ganas pabrėžė šiandien, kad 
Suomija esanti labai suinte
resuota Baltijos valstybių 
ateitimi ir išreiškė viltį, kad 
Vokietijos civilinės valdžios 
tenai įsteigimas esąs tik 
laikinas. Vokietijos naujoji 
civilinė tvarka tenai turėtų 
būti panaikinta ir laisvė po 
karo grąžinta Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai, pareiškė 
„Suomen Socialdemokraati” 

’laikraštis.”

ANGLIAKASIAI VĖL DIRBA
♦

Washington. — Lapkričio 
22 d. po visą Ameriką nu
skambėjo žinia, kad anglia
kasių unijos vadovybė su 
pirm. Lewis priešakyje nu
tarė priimti prezidento 
Roosevelto pasiūlymą paves
ti ginčo išsprendimą aribt- 
ražo komisijai. Tuo pačiu 
plieno dirbtuvėms išimtinai 
dirbusios kasyklos lapkričio 
24 d. pradėjo darbą. Grįžo 
darban ir per 100,000 ang
liakasių, kurie buvo išėję 
streikan, pritardami savo 
darbo draugams streikuo
jantiems.

Vyriausiu arbitru prezi
dentas Roosevelt paskyrė 
Dr. Steelman; angliakasiams

atstovaus Lewis, o kasyk
loms — Fairless.

Angliakasių unijos vado
vybės nusileidimas prezi
dento siūlymui sutiktas di
džiausiu pritarimu visoje 
šalyje, nes bijota susilauk
ti didelių riaušių, neramu
mų.

Plieno dirbtuvės pranešė, 
kad per buvusį angliakasių 
streiką netekta 30,000 tonų 
plieno, kurio būtų užtekę 30 
laivų naikintuvų statybai. 
Angliakasių streikas buvo 
atėmęs darbą 5,500 darbi
ninkų, kurie dirba plieno 
dirbtuvėse. Dabar visi pa
tenkinti.

VOKIEČIAI ŠAUDO IR „PALEIDŽIA”...
Kaip jau buvo pranešta, 

Šiauliuose ir Mažeikiuose 
neseniai buvo sušaudyta po 
kelis asmenis, kurie vokie
čių buvo kaltinami sabota
žu. Jie buvo sušaudyti vie
šai, tų miestų aikštėse.

Dabar, kaip sako prane
šimai, taip pat viešai ir su 
teatrališkomis ceremonijo
mis, kurių vokiečiai yra mė
gėjai, buvę paleisti tie as
menys, kurie, anot vokie
čių, buvę „suklaidinti”, t.y., 
tie, kurie buvo visai nekalti 
ir kuriuos net vokiečiai ne
matė galimumo bausti.

Kaip praneša „Deutsche 
Zeitung im Ostland”, Šiau
liuose rugsėjo antroje pusė
je komisaras Gewecke „su
kvietęs” gyventojus į mies
to aikštę. Aikštė buvusi pa
puošta vokiškomis vėliavo
mis su senomis lietuvių 
spalvomis.

Savo kalboje komisaras 
pripažino sabotažo buvimo 
faktą, bet, kaip paprastai

siausiai pritardami kun. 
Balkūno pareiškimams. At
rodė, kad jie nori kun. Bal- 
kūną net pasisavinti.

Lapkričio 14 d. „Draugas” 
paskelbė pasikalbėjimą su 
kun. J. Balkūnu, kurs ir vėl 
pakartojo savo gilų įsitikini
mą, kad Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė priklauso 
tik nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Anglijos laimė
jimo. Jis priminė, kad bolše
vikai puolasi apšaukti visus 
pronaciais, nes jie patys iki 
birželio 22 d. buvo vyriausiais 
nacių politikos rėmėjais; jis 
tikįs, kad „komnacių frontas 
vėl susilies, nes abu yra 
diktatūrų šalininkai, abu 
smurtininkai.”

Dabar bolševikams kun. J. 
Balkūnas jau „pronacis.”

Naciai Verčia Lietuvius Dirbti Jiems
AMERIKOS KARIAI GVIANOJE

Washington. — Lapkričio 
23 d. 1:15 vai. popiet A- 
merikos kariuomenė iškėlė 
Amerikos daugiažvaigždę vė
liavą olandų valdytoje Gvia- 
noje, kurios apsaugą į sa
vo rankas pasiėmė Ameri
ka. Londone pasirašytas A- 
merikos ir Olandijos vy
riausybių atstovų susitari
mas dėl šio žygio. Ameri
kos ir Olandijos vyriausy
bių susitarimui pilnai prita
rė ir Brazilija, kuri yra 
Gvianos kaimynė. Gvianoje 
yra aluminijaus gamybai 
būtinai reikalingo metalo 
kasyklų.

Gviana yra labai svarbioje 
vietoje strateginiu atžvil
giu. Jei Afrikoje esantis 
prancūzų Dakaro uostas pa
tektų į vokiečių rankas, 
Gviana būtų labai svarbi 
Pietų Amerikos g ynimo vie
ta.

Kolonijoje ir toliau paliks 
olandų kariuomenės dali
niai, su kuriais amerikiečiai 
kariai bendradarbiaus. Bra
zilijos kariuomenė turės

savo dalinius pasienyje. A- 
šie šį susitarimą painfor
muotos visos pietinės Ame
rikos respublikos.

Gvijanos plotą sudaro 54,- 
291 kv. mylia. Gyventojų 
priskaitoma apie 170,000.

Neleidžia Patarė
jams Trauktis

Stockholmas. — Nacių pa
kviestas Lietuvos ūkio „gene
raliniu patarėju” prof. V. 
Jurgutis atsistatydino po to, 
kai naciai panoro konfiskuoti 
Lietuvos žydų turtą Vokie
tijos naudai. Drauge su prof. 
V. Jurgučiu atsistatydino fi
nansų patarėjas J. Matulio
nis ir žemės ūkio patarėjas 
prof. B. Vitkus.

Nacių komisaras priėmė 
B. Vitkaus atsistatydinimą. 
Dabar B. Vitkus paskirtas že
mės ūkio akademijos Dotnu
voje rektorium. Prof. V. Jur- 
gučio ir Jono Matulionio at
sistatydinimai nepriimti.

LIBIJOJE LABAI ĮTEMPTI MŪŠIAI

vokiečiai kad daro, jis tatai 
primetė „komunistams.” A- 
not minėto vokiškojo laikra
ščio, komisaras šiaip kalbė
jęs:

„Paskutiniuoju laiku bu
vo pakartotinai įvykdyti sa
botažo aktai. Tardymo me
tu turėjo būti suimtas tam 
tikras skaičius- žmonių, ku
rie buvo įtariami. Visai tik
sliai buvo nustatyti kursty
tojai ir vykdytojai. Jie, į- 
rodymų verčiami, prisipaži
no kalti ir susilaukė nusi
pelnytos bausmės. Pereitą 
savaitę jie šioje aikštėje bu
vo viešai sušaudyti.”

Po to buvę paleisti 85 
„suklaidintieji” asmenys.

Panašiomis aplinkybėmis 
buvusi „dovanota” kaltė 62 
lietuviams Telšiuose, gi Ma
žeikiuose buvę amnestuoti 
33 žmonės.

Naciai Sušaudę 
2,225 Civilius

Berlynas. — Vokiečių vy
riausybės oficialūs šaltiniai 
pranešė, kad nuo birželio 
22 d. iki lapkričio 22 d. 
vokiečiai užimtuose kraštuo
se, išskyrus Rusijos daly
se, sušaudę 2,225 asmenis, 
apkaltintus sabotažu ir kito
kiais vokiečiams nepagei
daujamais veiksmais.

Vien tik Čekijoje per pa
skutinius tris mėnesius su
šaudyta 362 asmenys. Šau
dymai atliekami kasdien. 
Lapkričio 22 d. Prahoje, če
kų sostinėje, sušaudyti trys 
asmenys „už rengimąsi iš
davystei.”

Dies komisija smerkia vy
riausybę už ėmimą komuni
stų prie valdžios darbą.

Jau antra savaitė Libijo
je vyksta dideli mūšiai. Puo
limą pradėjo anglai, sutrau
kę tvirtus motorizuotus da
linius. Per savajtę jiems pa
vyko pasistūmėti priekin 
per 200 mylių ir užimti ke
lias šiaurinėje Afrikoje tvir
toves. Daugiausia stengtasi 
išlaisvinti Tobruke apsuptą 
anglų kariuomenės dalinį, 
kurs ten buvo jau keli mė
nesiai.

Libijoje, šalia italų, tvir
tus savo būrius laiko vo
kiečiai, kurie ypač daug 
tankų buvo prisigabenę. Šiuo 
metu pranešama, kad vokie
čiai jau suskubę atgabenti 
papildomų jėgų lėktuvais ir 
laivais. Todėl anglų verži
masis šiek tiek sulaikytas, 
bet mūšių daviniai bus la
bai greitai žinomi.

Anglams svarbu išvalyti 
Libiją nuo vokiečių ir italų,

kurių kariuomenės Libijoje 
sudaro pavojų Egiptui, Su- 
ezo kanalui ir iš dalies 
Kaukazui.

Anglų kariuomenėje Libijo
je žygiuoja anglai, austra- 
liečiai, Naujosios Zelandijos 
kariai ir lenkai.

Popiežius Kalbės 
Per Radiją

Vatikanas. — Čia praneša
ma, kad popiežius Pijus XII 
nutarė per Kalėdas pasakyti 
visam pasauliui per radiją 
kalbą, kurioje būsią pakar
totinai pasiūlyta taika.

Anksčiau skelbta, kad po
piežius kalbės tik uždarame 
kardinolų susirinkime, bet 
jis yra nutaręs dar kartą 
prabilti į pasaulį, kviesda
mas jį grįžti į taiką.

Dr. P. Ancevičiaus radio
gramos ir laiškai iš Portu
galijos praneša tokias žinias 
apie Lietuvos ir jos žmonių 
padėtį:

Naikina policiją
Generaliniame komisariate 

išleistas potvarkis dėl įjun
gimo Lietuvos policijos į 
reicho policiją.

Spaus ūkininkus
Lietuvos ūkis, kaip rašo 

„Kauener Zeitung”, yra į- 
jungtas į reicho karo ūkį. 
Kaune buvusiame Lietuvos 
agronomų suvažiavime gene
ralinis komisaras von Ren- 
teln pareiškė, kad lietuvio 
agronomo uždavinys, vokie
čiams vadovaujant, mobili
zuoti Lietuvos žemę ta pra
smėj kad jos produktingu- 
mas b ūtų pakeltas iki lig- 
šiol nežinoto laipsnio.

Žiemos pagalba
Žiemos vargui sušvelninti 

Kaune iškilmingai pradėta 
vadinamoji žiemos pagalba, 
kuriai visame krašte daro
mos rinkliavos.

Jos protektorium yra ge
neralinis komisaras, o gar
bės prezidiumą sudaro visi 
generaliai tarėjai, naciona
listų partijos vadas, arki
vyskupai Karevičius ir Skvi
reckas, Kauno ir Vilniaus 
universiteto rektoriai Grau- 
rokas ir Biržiška, Dr. Ka
zys Grinius, generolai Ra
štikis ir Bulota, evangeli
kų bažnyčios atstovai Varia- 
kojis ir Leijeris ir pravo
slavų Kališkis.

Pradedant žiemos pagal
bą, Kubiliūnas tarp kita ko 
pasakė, kad visų lietuvių pa
reiga ištiesti pagalbos ran
ką artimui.

Liepia susispausti
Kauno miesto ir srities 

komisaras Cramer išleido at

sišaukimą, raginantį visus 
Kauno gyventojus susispau
sti, nes trūksta patalpų žie
moti atvykstantiems dali
niams.

Kalbij tvarka
Vilniuje nustatyta tokia 

kalbų vartojimo tvarka: lie
tuviai į vietos įstaigas 
kreipiasi lietuvių kalba, į 
vokiečių įstaigas vokiečių 
kalba; visų kitų tautybhj 
asmens į visas įstaigas krei
piasi vokiečių kalba.

Sukilėlių ženkleliai
„Deutsche Zeitung im Ost

land” aprašinėja pašto žen- 
lus, kurie buvo išleisti Lie
tuvoj birželio mėnesį ir ku
riuose ant bolševikų pašto 
ženklo atspausta įrašas:,.Ne
priklausoma Lietuva. 1941. 
VI. 23.” Dabar vartojami 
reicho pašto ženklai.

Pradėjo veikti pašto susi
siekimas tarp reicho ir Ost- 
lando. Iš Ostlando laiškai 
eina tik į reichą ir okupuo
tas sritis.

Uždarė L, R. Kryžių
Lietuvos Raudonasis Kry

žius pertvarkytas į savi
tarpinę pagalbą.

Privalomos dovanos
Žemės Ūkio Rūmai paskel

bė vilnonių mezginių mezgi
mo varžybas jauniesiems ū- 
kininkams. Mezginiai bus 
naujų metų dovana vokiečių 
kariams.

Paminklas žuvusiems
Obeliuose iškilmingai pa

šventintas didelis gražus pa
minklas kritusioms partiza
nams kovoj už Lietuvos lai
svę. Tai pirmas toks pa
minklas.

Paknio paskyrimas
Paknys vėl paskirtas Lie- • 

tuvos Banko valdytoju.

KARDINOLO O’CONNELL SUKAKTIS

„LAISVI PRANCŪZAI” GAUS PARAMOS
Washington. — Vyriausy

bė pranešė nutarusi duoti 
finansinės ir kitokios para
mos generollo De Gaulle va
dovaujamam „Laisvų Pran
cūzų” judėjimui, kurio ka
riuomenės yra Sirijoje ir 
Afrikoje. Tuo pat laiku at
šaukti eksporto leidimai 
šiaurės Afrikai, kurią val
do Vichy vyriausybė. Taip 
pat uždrausta gabenti žiba
las į Ispaniją ir į Tanžy- 
rą. Šie žygiai atlikti po to, 
kai maršalo Petain vyriau-

Portugalijoje Že
mė Drebėjo

Lisabonas. — Lapkričio 
25 d. buvo stambus žemės 
drebėjimas portugalų sosti
nėje, Lisabono mieste, kurs 
žemės drebėjimo jau neži
nojo nuo 1755 metų, kai žu
vo 50,000 asmenų. Drebėji
mas įvyko 6:20 vai. vak. 
Namų sugriautų yra, buvo 
ir gaisrų, bet žmonių aukų 
nepastebėta.

Žemės drebėjimas tuo me
tu palietė Maderos ir Azo
rų salas, bet ir ten žmonių 
aukų nebūta.

sybė atleido Afrikos kolo
nijų valdytoją generolą Wey- 
gandą.

Manoma, kad šis Ameri
kos vyriausybės žygis bus 
stiprus priminimas maršalui 
Petain, kad visiškai nepa
siduotų vokiečių spaudi
mams.

Mirė Čilės Resp. 
Prezidentas

Santiago. — Lapkričio 25 
d. mirė Pedro Aguirre Cer
da, 62 metų amžiaus, Čilės 
respublikos prezidentas. Pa
skutinius Bažnyčios patar
navimus jam suteikė pats 
Santiago arkivyskupas Jose 
Maria Caro. Prezidentas sir
go dvi savaites bronchitu ir 
plaučių susilpnėjimu. Visoje 
valstybėje paskelbtas gedu
las. Prezidentas Rooseveltas 
atsiuntė užuojautos pareiš
kimą. Carda mirė preziden
to rūmuose.

Iškilmingos laidotuvės bus 
lapkričio 2 8 d. iš katedros. 
Respublikos prezidentu jis 
išrinktas 1938 m. spalių 25 
d. 4,000 balsų dauguma.

Bostonas. — J. E. Bosto
no arkivyskupas, kardinolas 
William O’Connell priėmė 
spaudos atstovus, kurie bu
vo atėję pareikšti savo pa
sveikinimus ryšium su jo 
sukaktimi — lapkričio 27 
d. sukako lygiai 30 metų, 
kai Bostono arkivyskupas 
yra kardinolu.

Arkiv. O’Connell pakeltas 
kardinolu popiežiaus Pijaus 
X. Iš popiežiaus Pijaus X 
paskirtų kardinolų tik du 
begyvena — O’Connell, 82 
metų ir Belmonte, Neapolio 
arkivyskupas, 91 metų am
žiaus.

Kardinolas p ažymėjo, kad 
Amerika turi saugotis kla
sinės neapykantos ir bedie
vybės, kurios yra lyg para
lyžius žmogaus kūnui. Jis 
smerkia komunizmą ir na
cizmą. Labai apgailestavo, 
kad pasaulis nepaklauso po
piežiaus Pijaus XII kvieti
mo ir maldavimo grįžti į tai
ką.

Sikorskis Pas 
Staliną

Kuibyševas. — Čia prane
šta, kad artimu laiku Ru
sijon atvyks Lenkijos mi- 
nisteris pirmininkas gene
rolas Sikorskis ir turės 
svarbų pasitarimą su Stali
nu. Sikorskis kalbėsis lenkų 
kariuomenės ir lenkų trem
tinių reikalais. Lapr. 25 d. 
jis buvo Teherane, kelyje į 
Kuibyševą.

Penkiij Valstybių 
Pasitarimai

Washington.—Valstybės se
kretorius Hull turėjo du 
bendrus pasitarimus su Au
stralijos, Anglijos, Kinijos 
ir Olandijos atstovais. Ma
noma, kad tartasi dėl ben
dros veiklos, kuri būtų rei
kalinga, jei Japonija stotų 
karan prieš Ameriką.

Vokiečiai Arti
Maskvos

Maskva.—Bolševikų „Prav
da” pripažino, kad šios savai
tės pradžioje vokiečiai prasi- 
laužė keliose vietose kelyje į 
Maskvą. Pagal tą pranešimą, 
kai kuriose vietose vokiečiai 
esą apie 40 mylių nuo Mas
kvos.

Vokiečių pranešimai skel
bia, kad vokiečių kariuome
nė keliose dalyse tėra tik 25 
mylių nuo Maskvos. Turkų 
radijo pranešimu, vokiečiai 
prisiartinę Maskvos jau 18 
mylių atstumu.

Anglų pradėti žygiai Libi
joje nemažai padedą Rusi
jai, nes vokiečiai turėjo ati
traukti dalį lėktuvų iš Rusi
jos fronto ir nusiųsti juos 
į Afriką.

New Yorko pašto vado
vybė prašo nesiųsti kalėdi
nių sveikinimų mažyčiais 
laiškučiais.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesimaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KAS GI KRYŽKELĖJE?

Dažnai skaitai'ir girdi tokius išsireiškimus: šiandie 
katalikybė bei krikščionybė atsidūrusi kryžkelėje: gyventi 
ar išlikti? Bet į šį klausimą lapkričio 22 d. įdomiai atsakė 
Vatikano laikraštis „Osservatore Romano,” kurs vedamaja
me straipsnyje taip pasakė:

„Ne, ne katalikybė priėjo kryžkelės, bet pasaulis, koks 
jis dabar yra. Jis turi pasirinkti tarp išganingos Tiesos ir 
nuolatinių pastangų apsieiti be Kristaus. Ne katalikybė 
kryžkelėje, bet programos tų, kurie nori pakelti žmones ir 
atlyginti jiems taikos laikotarpiu už šį karą, kuris, kaip ir 
visi kiti, bandomas reprezentuoti kaip paskutinis pasiauko
jimas už galutinį išsipirkimą iš ginkluotų varžytynių ir 
hegemonijų pabaisos.”

Pasauliui dabar puiki proga apsispręsti. Esama Adven
to išvakarėse. Adventas — didžiojo laukimo laikotarpis, 
primenąs mums žmoniją, gyvenusią prieš Kristaus atėjimą. 
Ji šaukėsi, maldavo Išgelbėjimo. Prašė debesis prasiverti ir 
išrasoti Išganytoją. Jos prašymas buvo išklausytas, bet kaip 
retai ir kaip mažai klausyta tų dėsnių, kuriuos paskelbė am
žiais Lauktasis ir Išrasotasis!

ATNAUJINTA SUTARTIS
Lpkričio 25 d. Hitleris buvo susišaukęs Berlynan savo 

sąjungininkių valstybių ir valstybės vardu pridengtų pa
vergtų tautų atstovus, kurie atnaujino prieš penkeris metus 
Berlyne pasirašytą sutartį kovai prieš tarptautinį bolševiz
mą. Pradžioje tą sutartį buvo pasirašiusios Vokietija, Itali
ja, Japonija, Ispanija. Dabar prijungta suomiai, rumunai, 
bulgarai, kroatai, danai, slovakai, vengrai ir japonų valdomi 
Mandžiurijos ir Nankingo kraštai.

Vokiečiai pasiskelbė vyriausiais kovotojais prieš komu
nizmą ir prieš visas jo blogybes. Bet kas šiandien gali nuo
širdžiai tikėti šiems vokiečių nacių žodžiams? Juk tas pats 
Hitleris 1936 metų rudenį pasirašė sutartį kovai prieš ko- 
minterną, o už trejų metų jau sudarė sąjungą su vyriausiu 
komunizmo vadu Stalinu...

Juk Hitleris, o ne kas kitas, leido komunizmo paglemžtai 
Rusijai pulti ir prismaugti Lietuvą, Latviją ir Estiją. Juk 
tas pats asmuo leido Stalino armijai plėšti Rumuniją. Tas 
pats asmuo atidavė komunizmui pusę sukruvintos Lenkijos. 
Juk tik jo žodžiu vaduodamasis, Stalinas niokojo didvyriškų 
suomių šalį.

Ne. Ne naciai išgelbės pasaulį nuo bolševizmo pavo
jaus. Visi žino, kad nacizmas ir komunizmas yra dvynukai 
broliai. Abi blogybės turės išnykti. Tik didžiosios laisvės ir 
demokratijos šalys, Jungtinės Amerikos Valstybės ir Angli
ja su savo dominijomis, neša žmonijai šviesesnės ateities 
žiburį. Tas žiburys nuolat stiprės ir vis platesnius horizon
tus pasieks.

LIETUVA BUS NEPRIKLAUSOMA!
Aš tikiu į Lietuvos ir kitų 

Baltijos respublikų prisikėli
mą į nepriklausomą gyveni
mą! Ir štai dėl ko:—

Dviejų gudruolių ir drau
gų pagal diktatūrą — Sta
lino ir Hitlerio — susipeši
mas išeis didelėn laisvųjų 
tautų naudon. Dabar gru
miasi tūkstančiai galingų jų 
mašinų. Du diktatoriai tiki, 

x kad jų mašinos visiškai su
naikins žmonių dvasią, bai
me ir išgąstim persunks 
laisvės trokštančias sielas. 
Bet gi laisvė yra amžina 
vertybė, kuri patraukia sie
las net labiausia prispaustų 
ir paniekintų vergų. Maši
noms ir slaptosios policijos 
aparatams susidėvėjus ir at
šipus, laisvės šūkiai vėl at
gaus savo galybę ir žavin
gumą. Ant mašinų ir šnipų 
lavonų vėl iškils laisvės, 
grožio ir tiesos ieškanti 
žmonių dvasia ir tuomet vi
sos mažos, bet kultūringos 
tautos įgys net galingiausių 
demokratijų pripažinimą ir 
pagarbą... už jų begalines 
kančias ir nelyginamas au
kas už savo ir kitų laisvę.

• Gausingos tautos neturi tei
sės vadintis didžiosiomis, 
jeigu jos nekovoja už mažų
jų tautų nepriklausomybę, 
nes vien savų interesų ap
gynimas niekam nesuteikia 
didybės ir garbės!

Joks egoizmas negali būti 
didybės pagrindu. Mes gi čia

tikime, kad Amerika tik
rai panorės pasilikti ir to
liau didžiąja tauta. Todėl 
jos Prezidento Roosevelto 
laisvės žodis Lietuvai bus 
ištesėtas.-

Gal kas pasakys:
—„Betgi Amerikos admi

nistracija štai jau penkis 
mėnesius tyli apie Baltijos 
kraštų laisvę ir nepriklau
somybę. Gal ji patylės ir 
būsimoje taikos konferen
cijoj?”

Ne, ji netylės... Šiuo me
tu kai kurių tautų reikalai 
nutylimi tik dėlto, kad ne
silpninti jau ir taip sunkiai 
alsuojančios Rusijos, kol ji 
naudinga kovoje prieš ga
lingą hilerizmą, kurs turi 
būti nugalėtas.

Būsimoje taikos konferen
cijoje tarp daugelio tautų 
reikšmingiausią rolę vaidins 
Jungtinės Valstybės, Britų 
Imperija ir Rusija, ogi ši
toje trejulėje didžiausias 
vaidmuo teks vis dėlto A- 
merikai. Ši šalis bus ma
žiausiai suvargusi ir nenu- 
teriota, turės galingą kariuo
menę, ogi jos nešališkumas 
Ir ištikimybė laisvės princi- 
nams suteiks mūsų Amerikai 
kuo didžiausį autoritetą ir 
simpatiją visų europiečių 
tarpe. Visi silpnesnieji glau
sis prie Amerikos, ogi Stali
no tino sukčiai bandys ja ap
gauti. Bet tai bus sunkiau 
negu Wilsono laikais: Ame-.

Lapkricio - Nov, 28 d.,

ŽODIS GYVYBINIU REIKALU
Raudonoms vapsvoms — 

bolševikams užplūdus Lie
tuvą, prasidėjo lietuvių tau
tos kančios, negirdėtos jos 
istorijos raidoje. Tūkstančiai 
geriausių lietuvių — senų, 
jaunų, moterų ir mažų vai
kų — buvo uždaryti kalėji
muose arba koncentracijos 
stovyklose. Likusieji „laisvi” 
bolševikų „rojuje” turėjo iš
gyventi žiaurią priespaudą, 
azijatišką sadizmą, panieki
nimą savo brangiausių tur
tų: lietuviškos kultūros, is
torijos, tradicijų, papročių 
ir tikybos. Tūkstančiai šian
dien dėl savo idealų kenčia 
tolimame Sibire ištrėmimą, 
alkį, šaltį.

Trijų milijonų lietuvių tau
ta sunkioje g yvenimo mo
kykloje daug ko naujo iš
moko. Ašaros, kančios, krau
jas ir viltis visus suvieni
jo į stiprų, nepalaužiamą 
frontą prieš bendrą priešą— 
bolševizmą. Užmiršo partijų 
rietenas, išnyko partijų šu
lų fanatizmas, jų apgaulin
gi pažadai ir nesuvestos tar
pusavy sąskaitos, 
partijų dvokiantieji 
liai. Išmokta mylėti 
bti kiekvieną lietuvį, 
tį savo žemelę ir 
Kankinių tautos 
siekis buvo kuogreičiausiai 
išvalyti šventą lietuvių že
mę nuo gyvatyno 
tyti nepriklausomą 
Lietuvą.

Pagerbdami jų 
drąsą, didvyriškumą ir kil
nus siekius, mes žemai len
kiame prieš juos savo gal
vas, liūdime; pavieniai ir or
ganizuotai jų reikalams pa
gal galimumus aukojame. 
Nepamirštame ir jų karšto 
troškimo — atgauti nepri
klausomybę ir laisvę.

Deja, šioje srityje nėra 
tarp lietuviškų organizaci
jų Amerikoje 
sutartinos ir 
veiklos.

Paimkime į 
laikraščius. Ką juose rasi
me? Daugiausia partinius 
vaidus ir viešumon partinių 
kovų prisiminimų išvilkimą.

Patriotinės grupės varinė
ja įvairius nereikšmingus 
ginčus. Lietuviški bolševi- 
kėliai, stipriai apsikabinę 
Stalino batą, savaip stau
gia, nors visi prie to jau 
priprato. Tame užkerėtame 
partinių kovų sūkuryje ieš
koma... tamsiame kambary
je juodo katino, kurio visai 
nesama... Sakoma: „Every 
man has a devilkin in his 
sleeve.” Jeigu taip yra, tai 
partijos fanatikai 
kuprų velka patį 
bą.

Ponai, meskite 
Pasauly tarpusavio kovas! 
Jos priklauso liūdnai 
čiai, jos jau netinka 
name Pasauly, jos 
patrijotą nedomina, 
ralizuoja naująją kartą, už
muša pasitikėjimą savimi, 
slopina inicijatyvą ir gerus

šventvagystė 
neturi teisės 
savo progra- 
jiems laisvai 
savo būsimos

išmesti 
krome- 
ir ger- 
mylin- 
laisvę. 

šūkis ir

ir atsta- 
ir laisvą

kančias,

pilnai darnios, 
organizuotos

ranką mūsų

ant savo
Belzebu-

Naujame

praei- 
ir Se- 
lietuvį 
demo-

rika bus sukčiams griežtes
nė, atsargesnė ir galingenė.

Jei Lietuva 1918-20 m. su
irutėse jau pajėgė ūmu laiku 
suorganizuoti valdžios apa
ratą, armiją ir finansus, 
kasdien kovodama keliuose 
frontuose, tai ir 1943 ar 1944 
m. pokarinėse suirutėse ji 
sugebės tai padaryti. Tuo 
metu (1914-1920) Lietuva ne
turėjo nei vienos aukštesnės 
mokyklos, ogi dabar jų turi 
net aštuonias. Gal apie pusę 
šių universitetų ir akademi
jų profesorių, 2000 mokyto
jų ir keletą tūkstančių inte
ligentų Sovietai spėjo likvi
duoti, bet gi dar liko 5000 
mokytojų ir daug tūkstančių 
inteligentiškų organizatorių 
Tad 1941 m. Lietuva vis dar 
yra nelyginamai stipresnė, 
negu 1918 m. Tikėdami dik
tatūrų žlugimu, turim tikėti 
ir Lietuvos prisikėlimu. Kitos 
logikos nėra.

Dr. Kazys Pakštas

norus. Žmonės balsiai šau
kia: „Užteks mums užsispy
rusių ožių kovų, duokite 
mums ką nors kilnesnio, kas 
mus jungia, o ne skaldo!”

Nesunkinkim savo galvų 
ir nesipiaukim dėl būsimos 
tvarkos atvaduotoje Tėvynė
je. Piršti milijonams didvy
rių ir kankinių savo partinį 
„kromelį” yra 
Jokia partija 
jiems diktuoti 
mos. Leiskime 
apsispręsti dėl
tvarkos — būkite ramūs, jie 
prie bolševįstinės valdymo 
tvarkos niekad negrįš. Jie 
turi savo programą, išrašy
tą savo širdyse didelėmis au
komis ir ilgesiu. Ji trumpa 
ir aiški — Lietuvos nepri
klausomybė ir laisvė!

Jūsų, ponai, programos 
jiems jau svetimos, išblan
kusios ir nepriimtinos. Pri
sibijokime visi, kad nepri
klausomos Lietuvos naujos 
laidos istorijoje mūsų vardai 
neliktų įrašyti juodomis 
raidėmis ir kad neužsitrauk- 
tumėm savo tautos teisingo 
papeikimo ir neapykantos.

Laikraščiuose buvo ne 
kartą iškelta mintis, pagei
davimas, net jau privačiai 
tartasi, apie neatidėliotiną 
reikalingumą sudaryti Ame
rikoje laikinąją Lietuvos val
džią, kuri iškankintiems tau
tiečiams padėtų atstatyti 
laisvę ir nepriklausomą Lie
tuvą.

Sumanymas girtinas ir 
sveikintinas. Kuo greičiau jį 
įgyvendsime, tuo mums bus

geriau. Organizuotas, planin
gas ir energingas darbas — 
gyvenamoje istorinėje valan
doje — būtinas.

Mums visiems reikalingas 
šiuo reikalu susitarimas, 
drausmė. Dėl mūsų brangios 
tėvynės labo paskelbkime 
vieni kitiems taikos ir meilės 
laiką.

Laikinoji Lietuvos Valdžia 
Amerikoje kartu su Ameri
kos Lietuvių Taryba (nesvar
bu, kaip jos liks pavadintos) 
visų pirma suburtų visas lie
tuvių jėga, suderintų visų lie
tuvių srovių darbus, pastan
gas ir energiją Lietuvai at
statyti. Ji bus mūs autorite
tas. Sėkmingai atliks didelę 
užduotį: budės ir dirbs Lie
tuvos ir jos gyventojų labui; 
duos direktyvas mūsų diplo
matams Washingtone, Lon
done, Vichy, Berne, Vatika
ne, Romoj ir kitur; per spau
dos biurą sugebės pravesti 
atitinkamą propagandą Ame
rikoje ir užsieny. Dirva dar
bui plati!

Kaip tą sumanymą išjudin- 
iš vietos?
Pirmiausia reikėtų tuojaus

sušaukti visų Amerikoje e- 
sančių lietuviškų organizaci
jų valdybų narius (palikus 
bolševikus ramybėje) ir at
vykusius pabėgėlius. Toks su
važiavimas paruoštų dirvą, 
planą ir dienotvarkę Lietuvių 
Seimui Amerikoje, kuris pa
skui jau sudarytų Lietuvos 
valdžią ir t.t. Trumpai, siū
lomo suvažiavimo užduotis 
— atlikti techninį, paruošia
mą darbą.

„Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi.”

MOKYTOJŲ KANČIOS RASEINIUO
Bolševikai savo okupaci

jos pradžioje Raseiniuose pir
muosius suėmė: pradžios 
mokyklų inspektorius Česna- 
vičių ir Jusiu, mokytojus Ma-

otei

ti

tulevičių, Butkų, Kilnąj 
Skinderį, gimnazijos direM 
rių Kartaną ir gydytoją! 
vieką. Iš šių kalinių laisva 
vydo tik mokytojas Mat 
vičius, kuris, kilus karui, 
mingai išsigelbėjo iš Ka 
kalėjimo. Kitų likimas 
šiandien nėra žinomas, ir 
ža vilties, kad jie galėjo 
likti gyvi.

Raseinių kalėjimo ki 
rasti užkasti lavonai. T 
jų yra ūkininko Gudžiūno, h - r---- . . ~
mes ūkio ministerijos vs ėjusi laišką, išėjau į 
ninko Stabinsko ir j aunu

ki, bet lėktuvų nelaimių skai
čiaus gausumo atžvilgiu ja
ponai lakūnai užima pirmą 
vietą pasaulyje. Juos lavina 
vokiečiai lakūnai pasakoja, 
kad japonai neblogi negrei
tiems bombonešiams vairuo
ti, ben jie nesugeba parodyti 
asmeninės iniciatyvos valdy
ti greituosius lėktuvus. Kari
niai šaltiniai apskaičiuoja, 
kad aviacijos daliniai iš Si
biro, Anglijos, Olandijos ir 
Filipinų bazių sunaikintų ja
ponų aviaciją per kelias sa
vaites.

Japonijai trūksta reikalin
go metalo, o įsivežti, karui ki
lus, visiškai negalėtų. Bet vi
soje valstybėje trūksta ir rei
kalingo dvasios pakilimo. Per 
paskutnius 23 metus šalyje 
griežta diktatūra, beveik ti- 
ranija. Labai daug areštų už 
laužymą ekonominių nuosta
tų. šiais metais tokių areštų 
buvo per šešis mėnesius 598,- 
000. O jų nusikaltimai tokios 
rūšies — pirko ar pardavinė 
jo didesnį kiekį ryžių, duonos 
ar degtukų, negu leista. Kalė 
jime jie kankinami, laikomi 
celėse po 6 ir 8; per dieną 
maisto gauna tik vandeninę 
sriubą, du šaukštu ryžių ir 
gabalėlį agurko.

Nepasitenkinimai
Eilinis japonas visada bu

vo ramaus būdo, konserva- 
toriškai nusiteikęs. Impera
torių laikė dieviška asmeny
be. Per šimtmečius melsdavo
si dievaitei Saulei. Niekada 
nesirūpindavo ateitimi, šei
mos santvarka pasirūpindavo 
juo. Jei jam sekdavosi, pagel
bėdavo savo luomo nelaimin
giesiems; jei jam nesisekda
vo, juo kiti pasirūpindavo.žo
džiu, jis gyveno ramiai, pato- 

' giai.
numestos 1 Dabar kitaip. Pasilinksmi-

Vilnietis

JAPONIJA RIMTOJE KRYŽKELĖJE
Šiuo metu labai daug rašo

ma apie įtemptus Japonijos 
ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių santykius. Praeitą sa
vaitę japonų vyriausybė at
siuntė į Ameriką savo specia
lų atstovą Kurusu, kurs yra 
žinomas kaip Amerikos drau
gas ir įžymiausias Japonijos 
diplomatas. Jis yra vedęs a- 
merikietę, su kuria labai lai
mingai gyvenąs.

Spaudoje svarstoma, ar ja
ponai iš tikrųjų tokie, galin
gi, kaip kai kam gali atrody
ti. Bene įdomiausių žinių pa
teikia James R. Young, laik
raštininkas, išgyvenęs Japo
nijoje 13 metų. Jo praneši
mais čia ir pasinaudosime.

Vokiečių įtaka
Vokiečiai naciai deda visas 

pastangas sukiršinti japonus 
prieš amerikiečius, nes vokie
čiams svarbu, kad Amerikos 
pajėgos būtų užimtos Ramia
jame vandenyne. Vokiečių 
propagandai Japonijoje vado
vauja jų ambasadorius gene
rolas Ott, kurs turi apie 3,000 
karinių, kultūrinių ir ekono
minių agentų. Naudojamasi 
knygomis, laikraščiais, pas
kaitomis ir radijo praneši
mais. Vokiečiams yra pasise
kę susirasti japonų kariuo
menėje jaunų karininkų, ku
rie uždegti palankumu Vokie
tijai ir neapykanta Amerikai.

Japonijos vidaus ir teisin
gumo ministerijos yra didelė
je vokiečių įtakoje. Čia daug 
padeda kyšiai, kurių vokie
čiai nesigaili. Konservatoriš- 
kai nusiteikę japonai sten
giasi tą vokečių įtaką nustel
bti. Čia ypač pasižymi admi
rolai, kurie yra daug keliavę 
ir puikiai žino, kad Japonja 
negali galvoti apie atsilaiky
mą prieš Ameriką. Japonų 
admirolai gerai žino, kad A- 
merikos kariniai laivai nepa
lyginamai geresni, puikiai 
valdomi ir labai taiklūs.

Neprisiruošta
Japonų pramonininkai ir 

vyresnieji imperatoriškų rū
mų patarėjai gerai žino, kad 
Japonija der nėra paruošta 
puolimams iš oro; jie žino, 
kad japonai negalėtų tinka
mai atsispirti ekonominei 
blokadai. Japonų miestai yra 
išstatyti didžiausiam lėktuvų

bombardavimui. Japonų sos
tinė Tokio tik 650 mylių at
stume nuo Vladivostoko. To
kio gyvenantieji septyni mi
lijonai žmonių yra susikimšę 
Chicagos didumo aplinkumo
je, o jų namai daugumoje pa
statyti iš bambuko medžio ir 
popierio. Miestan ________ .
ugninės bombos sudarytų di- nima-i uždrausti, įvestos mais 
iv. . , -. . Ir rN v Tol ao • rlroKiuvini c<džiausius nuostolius — mies
tas bežiūrint supleškėtų.

Skubus gyventojų iškrau- 
stymas iš Tokio neįmanomas. 
Požemin. traukinių linija tė
ra tik 12 mylių i^gio. Mieste 
tik keturios geležinkelių sto
tys. Trys didieji vieškeliai y- 
ra tik 40 pėdų pločio, ir pap
rastas šventadienio judėji
mas juos visiškai užtvenkia. 
Tokia padėtis, lėktuvams pa
sirodžius, sukeltų didžiausią 
sąmyšį mieste.

Svarbiosios japonų dirbtu
vės yra labai sukimštos, vie
na arti kitos. Jų perkėlimas 
saugion vieton neįmanomas. 
Tokiame Osakos mieste, kur 
gyvena keturi milijonai žmo
nių, yra pačios svarbiausios. 
Užtektų vieno gero lėktuvų 
užpuolimo, ir Osakos nelikt- 
tų.

Prasti keliai
Japonija turi tik 6,000 my

lių geležinkelių, kurie labai 
gausūs tuneliais ir tiltais, to
dėl labai lengvai sunaikina
mi. Drąsiai tvirtinama, kad 
dviem laivais atgabentų A- 
merikos lėktuvų užtektų Ja
ponijos geležinkeliams su
naikinti. Japonų keliai pras
ti, mažai automobilių. Japo
nija turi 74 milijonus gyven
tojų, bet automobilių ir sunk
vežimių ji turi mažiau nei 
Mississippi valstybė.

Japonai labai neturtingi ir 
lėktuvais-naikintuvais, kurie 
yra svarbiausias apsigynimo 
ginklas prieš bombanešius. 
Japonai turi daug bombane- 
šių, bet jie tinka puolimui, o 
ne gynimosi reikalams. Lėk
tuvų gamyboje Japonijoje 
dirba tik 10,000 darbininkų 
(vyrų ir moterų), vadinasi; 
trims tūkstančiais mažiau, 
nei vienoje Martin lėktuvų 
dirbtuvėje Baltimorėje.

Mažai lėktuvų
Japonų lėktuvų 

6,000. Jų lakūnai
skaitoma 
vidutiniš-

Redaguoja EI

JR GERAI, Kj

jtą ir penktą kartą tl

ninko Stabinsko ir j aunu Perdaug skaudu bu- 
Aksamitausko. Jie iškasi 3 vienai tarp keturių 
organizuotai visų raseini jorėjau su kuo nors 
su gėlėmis ir vainikais | jti mintimis — pasi- 
žiai palydėti į amžino po: 
vietas. Nelaimingųjų ki 
buvo baisiai sužaloti.

P

a
P

T.T. MARIJONŲ 
MISIJOS

1. Lapkričio 24-30 d 
Chicago, Ill., ] 
dos par. bažnyčioje — 1 
Antanas Mažukna, MIC,

2. Lapkričio 28-30 dd. 
Pittsburgh, Pa., šv. K 
miero par. bažnyčioje 
kun. Adomas Marku
M. I.C.

3. Lapkričio 29 d.
gruodžio 8 d. ■ -----
N. J., Švč. Trejybės 
bažnyčioje — kun. Pe 
Malinauskas, M.I.C.

4. Gruodžio 6 — 8 d

)ks liūdnas ir tragi
kas atnešęs buvo 
jip seniai lauktas lai- 
lietuvos. Pinėsi min
amai. Skausmas vi
ja širdį spaudė, norė-

n- a M bėgt, gelbėti,— Dievo Ap y airio nanol miinmaiakis napaliaujamai 
tolimo Sibiro laukai, 
ištremtųjų dalis, tai 
nko ir Onytės besi
sukai, kai jie, man 
jaut iš Lietuvos, kar- 
Laimingos kelionės, 
Nepamiršk mūsų ir 

—17 New i Lietuvą. Ra- 
ig, ir mes tau rašy
me senutę ir apie ka- 
apie visus.”

i, taip neseniai gir- 
Norwood, Mass., šv. Ju ? mažųjų giminaičių 

__ kun. Ju ° šiame laiške aiš- 
syta: „Senutė suVy- 
Onyte išvežti į Ru- 
i jū tėvai, neturime

bažnyčioje
Vaškas, M.I.C.

Nuolankus prašymą
Šiuo turiu garbės prž įjuos, nes a|jU gėrėjo 

DD. GG. Klebonus, kad, jnuo paį okupacijos 
rėdami pasinaudoti TT. , 
rijonų dvasiniu patari 3u3imąsčiua ar
mu per rengiamas Jų 
bojamose bažnyčiose 1 
jas, Rekolekcijas, Nov( 
Tridua ir pp„ malonėtų

1 • • $•! - 0 AlU O U d I busi"rnlrni niFm loilzA TNY*Q . u

to kortelės; drabužiai pras
ti ir tie patys brangūs, laik
raščiai išcenzūruoti. Vyriau
sybės dažnai keičiamos, po
litinių nužudymų nemažai. 
Iš Kinijos atvykstą japonai 
kariai papasakoja savo na
miškiams ir draugams apie 
karo baisumus. O japonai la
bai mėgsta kalbėti, debatuo
ti. Japonai gerai apsišvietę; 
95 nuošimčiai jų skaito ir ra
šo, tad tiesos nuo jų nepas
lėpsi. Karo vadai buvo paža
dėję užbaigti Kinijoje karą 
per penkis mėnesius, bet jau 
penkti metai, o karo užbaigos 
nematyti. Apie karo nepasi
sekimus šneka ir tūkstančiai 
baltų dėžučių, kuriuose 
siunčiami žuvusių karių 
lenai.

Rimta kryžkelė
Japonijoe ekonominis skur 

das jau pasiekė aukščiausio 
laipsnio, kokio modernioji; 
Japonija dar nėra žinojusi. 
Šiandien japonai negauna 
Brazilijos, Egipto, Indijos ir 
Amerikos medvilnės, tad tū
kstančiai japonų neturi dar
bo verpyklose. Šilko dirbtu
vės, kuriose dirba keli milijo
nai darbininkų, yra mirimo 
padėtyje. Tai vis Amerikos ir 
Anglijos ekonominio boikoto 
vaisius.

Militaristai nori karo, nes 
jie mano, kad dabar yra atė
jusi Japonijos išsiplėtimo, va
landa. Pati tauta kitokios 
nuomonės. Jos žmonės nori 
prekybinių ir draugiškų san
tykių. Amerikiečių misijonie- 
rių įsteigtos mokyklos, ligo
ninės ir labdarybės įstaigos 
laimėjo japonų pagarbą ame
rikiečiams. Eilinis japonas 
turi geriausią nuomonę apie 
Amerikos laivyną ir aviacija.

žodžiu, šiandie japonai di
delėje kryžkelėje. Ir netolima 
ateitis parodvs, kur jie pa
suks. Ar į draugiškumą A- 
merikai, ar į liūdną ateitį, jei 
susidės su Hitleriu.

at- 
pe-
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us, kad nei „Heilo” 
- pertraukė mano 
lietuviškas balsas. —

rokai pirm laiko pra: 
apie tai žemiau pasif 
šiam.

Iš 
GG. 
bei 
prie ; 
skirstant misijonierius.

Už malonų atsižvelgi: 
šį mano prašymą tariu 
širdų ačiū.

Kun. K. Rėklaitis, 
Marianapolis College

Thompson, Conn.

anksto žinodamas 
Kunigų Klebonų n 
pageidavimus, ga 
j ų labiau prisitaij

si 
ir 
ti 
p: 
g. 
o 
k 
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si 
ji 
g 
d

bet jos vardo ne
prisiminti. Nors tuo 
o man tas buvo ne
svarbu, kad ji lietu- p 
oji mane užkalbino,

M

Fos Diet
Tos Di<

RUDENS GĖ
Amerikoj Automi 

liy Baugiausi:
PRISIMINI®

________ i atgavus nepriklausomy
Šių metų sausio 1 d. >»“ irairūs asmenys, rin 

me pasaulyje motorinių 1» ten nesugalvodavo. Ne 
mų (automobilių, sukvež „ Amerikon a

, ° »ta»- Jonas Pušinis. Tai 1
45,376,891, kurių 32,45. ka(j Amerįka ne k 
Jungtinėse Amerikos va is Lietuvos dvasiškiai dai 
bėse (tai sudaro 72 nu< unjgus laikė menkesnės v< 
čius.). dą nuomonę, sunku spręs

Amerikoje keleivinių J rikiečių lietuvių pasakojin 
mobilių šių metų pradžio d labai gražios sielos, vis 

autobuspnauti, tad kun. Juodgir 
jis čia atvyko. Vėliau į

jie ten nesugalvodavo. Ne

Rodos, kad Amerika ne k

vo 36,343,260;
44,028; sunkvežimių 
8,400,025. Amerikoje lyrikoje gerokai pasikeitė 
minti motoriniai vežimą 
same pasaulyje sudaro 
nuošimčius.

Kitos valstybės moto 
vežimų turėjo: Anglija - 
429,580; Prancūzija — 
398,500; Kanada — 1 
282; Sovietų Rusija — 1, 
000; Australija — 858( 
Italija — 498,500; Pietų . i gimusių kunigų kartos 
ka — 393,698; Vokietij Baltrų Kranklį 
327,000; Argentina — f miręs) ,0 jau 
500.

ado „giliuoti”; jeigu jis ma 
) klaidas išaiškins, visur pa 
Amerikos lietuvių dvasini 
šelviai kunigai. Atėjo nau 
’radėjo mažai kunigų atvy 
•Tipai pradėjo nusiteikti pri 

“ Pmusių. šiandien kunigų 
’ ’šioje šalyje gimę lietuvia 

Juvis kunigas buvo jau 
Mis, prieš keliolika meti

Cincinnati, Ohio, ark

į, Ant. Senyi 
. . ,o jaunesniųjų te 

*• Iš jaunesnių pasireiškė 
šus lietuvis patriotas kun. 
pavyzdys visiems Amerik

kūpąs McNicholas ragin 
kinčiuosius organizuo vienuolynuose taip 
draugijas, kurių pareigi!I“W. Nemažai galima 
tų saugoti katalikų i 
padorumą.

Touuigų. genima

ir "pas lenkus. Vieni jų 
pakalbėti, kiti išsigimę, i 
if jau nenori prisipažinti Ii 

, . įžymus lenkų pakalikas,
Nashville, Tenn., yra 3us; jjg sjeja jr lenk; 

protis rengti Kalėdų (Hiiotas.
paradą. Šiemet prie pa ražus čia gimusiems kunige 
prisidėjo ir protestantl wias. Jis, visiškai lietuvių

jos išmoko ir net yra p
New Yorko valst gerai susipažinęs su 1 

šiemet iki lapkričio !scen°j pasirodyt ar vaizdą 
buvo 466,199 šunų , už Miliūną darban. Tai labi 
riuos surinkta $1,089,5 
mokesčių.

®anuo.
A ir tokių, kuriems maž 

kunigų pareigas tarp liet
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ai savo okupaci- 
e Raseiniuose pir- 
suėmė: pradžios 
spektorius Česna- 
ų, mokytojus Ma

tulevitą

.vų nelaimių skai- 
mo atžvilgiu ja
lai užima pirmą 
lyje. Juos lavina 
kūnai pasakoja, 
i neblogi negrei- 
onešiams vairuo- 
esugeba parodyti 
iniciatyvos valdy- 
is lėktuvus. Kari- 
iai apskaičiuoja, 
os daliniai iš Si
jos, Olandijos ir 
šių sunaikintų ja- 
iją per kelias sa

nų Kartį? 
vieką. gS 
vyto tikį 
vičius,^; 
“togai j^' 
kalėjimo V 
šiandienį 
ža viltąjį 
liktigyvi.

mės iikjo

Aksamitajį 
organize 
su gėląjį ? 
žiai palydė'

buvo baisį

trūksta reikalin- 
> įsivežti, karui ki- 
i negalėtų. Bet vi
ję j e trūksta ir Tei
sios pakilimo. Per 
23 metus šalyje 
tatūra, beveik ti- 
ai daug areštų už 
:onominių nuosta- 
etais tokių areštų 
šis mėnesius 598,- 
usikaltimai tokios 
irko ar pardavinė 
:iekį ryžių, duonos 
, negu leista. Kalė 
nkinami, laikomi 
5 ir 8; per dieną 
na tik vandeninę 
šaukštu ryžių ir 
urko.

sitenkinimai 
iponas visada bu- 
būdo, konserva-

įsiteikęs. Impera- 
dieviška asmeny- 

tmečius melsdavo- 
. Saulei. Niekada 
ivo ateitimi. Šei- 
rka pasirūpindavo 
i sekdavosi, pagel- 
o luomo nelaimiu-

Ramumos Valandėle

Moterų Gyvenimo Aidai
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaite

„IR GERAI, KAD IŠVEŽĖ!”

virtą ir penktą kartą 
aičiusi laišką, išėjau į 
Į Perdaug skaudu bū
tis vienai tarp keturių 

norėjau su kuo nors 
ilinti mintimis — pasi- 
1.
toks liūdnas ir tragi- 

žinias atnešęs buvojj v žinias atnešęs 
taip seniai lauktas lai- 

’ iš Lietuvos. Pinėsi
1. hk iausmai- Skausmas

Chicago, B fc ... ? .l _

kam 
širdgėlą,

M. Pečkauskaite.MOTINA AUKLĖTOJA
Amerikoje įprastas, veik 

visiems įgimtas skubėjimas 
europiečiams visad buvo sve
timas. Amerikietis taip jau 
įpratęs, kad skuba, jei jam 
tikrai kur yra to skubėjimo 
reikalas, skuba ir tada, kai 
tam neturi jokio tikslo.

Ir ištikrųjų, mes skubame, 
bėgame. Visas mūsų organi
zmas persisunkęs tuo: grei
čiau, greičiau! O greičiau— 
kur? Nagi... į kapus, šios 
šalies žmonių mirtingumas 
širdies liga yra kur kas di
desnis, negu vėžio, džiovos ir 
kitas ligas paėmus drauge. 
Didesnė pusė visų ligoninių 
— perpildytos ligoniais, ken 
čiančiais nuo paįrusių nervų 
sistemos, protinio nusilpi
mo. Statistika rodo, kad jų 
skaičius ne mažėja, bet di
dėja.

Vadinasi, jei pats žmogus 
išlaisvintų save iš to įtem
pimo, surastų energijos ir 
laiko pagalvoti apie galimus 
būdus pripratinti save prie 
ramesnių valandėlių savo na
muose, bažnyčioje, gamtoje; 
atsisakyti kiek galima dau
giau nuo to nerviško, įtem
pto skubėjimo.

Prieš šimtą metų žmogus 
jei nesuskubdavo patekti į 
vežimą, kuris palaikydavo 
susisiekimą tarp miestų, ra
miai laukdavo visą savaitę, 
kol važiuos sekantysis. Šian
dien mes nervuojamės, jei 
nepatenkame į traukinį, nors 
tik už kelių minučių ati- 
dums vėl kitas.

Tas trukšmingas skubėji
mas, bėgimas nuo vieno prie 
kito, nebepalieka vietos mūsų 
sielai, tarytum išstumia ją. 
O tuo tarpu tik tyloje ir ra
mume siela pasiekia savo 
aukštumos. Visi dailininkų 
didieji darbai, rašytojų žy
mieji veikalai, muzikų žavin
gieji kūriniai buvo atlikti 
vienatvės, tylos, ramumos 
valandėlėse. Tik iš susikau
pimo tokiuose momentuose 
išplaukė ir pasireiškė jų 
sielų garbingoji jėga.

Mūsų gyvenamas laikas y- 
ra perpildytas sumišimu, ne
tikėtais įvykiais, karo bai
senybėmis. Baimė ir netik
rumas kasdien darosi dides
nis. Skaudžios tragedijos 
gaubia visą aplinką. Ir kaip 
tik tokiuose laikuose reika
linga daugiau ir daugiau 
ramumos valandėlių, kad 
nepultum į visišką paniką, 
nusiminimą, apatiją.

Jei mes įstengsime
landėlei atsiskirti nuo visų 
ir praleisti laiką vienumoje, 
mes ne tik pailsėsime, su
rasime save, susikaupsime 
didesniems darbams, bet ir 
į patį gyvenimą, į savo ma
žas ir didesnes nelaimes, ne
malonumus žvelgsime kito
kiomis akimis, kitaip jas 
priimsime. Tokiose valandė
lėse amžinybės šviesa da
rosi ryškesnė. O amžinybės 
šviesoje nublunka ir visa ta 
netvarka, sunkumai, kurie 
jau kartais nebepakeliami at
rodo.

Moters galioje yra sutvar
kyti savo namuose gyvenimo 
eigą taip, kad kiekvienas 
šeimos narys galėtų ir tu
rėtų progos pasinaudoti to
mis gaivinančiomis ir reika
lingomis ramumos valandėlė
mis. Aušra

ARTIMO MEILĖ
(Tęsinys)

Bet jei rūpestingai ir su
maniai ravėsite piktžoles, 
joms vos tepradėjus dygti, o 
gėles ugdysite, laistydamos, 
purendamos žemę, saugoda
mos nuo vėsulų — jūsų vai
kui paaugus, jo siela pražys 
puikų puikiausiai ir skleis į 
visas puses malonų kvapą.

Kad galėtumėt, kaip rei
kiant, atlikti tą darbą, turite 
gerai pažinti savo vaiką. To
dėl sekite jį atsidėjusios, ne- 
praleisdamos nepastebėjusios 
dygstant nė vienos blogos 
sėklelės.

Pavydas augdamas veda į 
neapykantą. Ir Kainas pradė
jęs paskui neapkęsti Abliaus, 
užmušė jį, o Jokūbo sūnus 
pardavė Juozapą.

Vaike neapykanta neauga 
taip lengvai, kaip Suaugusia 
me žmoguje, bet vis dėlto ii 
vaikas nėra visai nuo jos ap
saugotas. Jei jis gauna kentė
ti visokių neteisybių ir perse
kiojimų nuo pamotės, nuo 
mokytojų ar nuo ko kito, tai 
ir į jo širdelę įšliaužia neapy
kanta. Jo širdis apkarsta, jis 
nebemoka džiaugtis ir nebe- 
pasitiki nė tais, kurie nori 
jam gero. Dėl to šv. Paulius 
ir sako: „Tėvai, neerzinkite 
savo vaikų, kad jie nenustotų 
drąsos.”

Kartais patys tėvai pratina 
vaiką neapkęsti ir keršyti, 
mokydami jį neapsileisti, ne
pasiduoti.

Žinoma, tėvai neturi leisti, 
kad visokie gatvės vaikai mu
štų ir plūstų jų vaikus. Čia 
negalima tylėti, nes tie išdy
kėliai, nedraudžiami, dar dau
giau pasileistų. Bet dažnai at
sitinka, kad vaikai bežaizda- 
mi kits kitam sudroš per žan
dą, ar stumterės kits kitą, ar-

ba kad suaugęs žmogus, pa
matęs vaikus darant kokius 
šposus, ėmęs pasuks ausį vie
nam kitam, gal ir mažiausiai 
kaltam. Ir vaikas atbėgs na
mo verkdamas, motina, supy
kusi ant „žmogžudžio,” kelia 
baisų trukšmą ir bėga atker
šyti.

Toks jos elgesys neišmokys 
vaiko atleisti savo kaltinin
kams, nei sustiprins vaiko 
širdyje meilės. Ką jis manys, 
išgirdęs Kristaus žodžius: 
„Jei kas užgavo tave per de
šinį skruostą, atsuk jam ir ki
tą”, jei jis niekados nebus 
girdėjęs iš motinos, kad krik
ščionis turi mokėti ir nekaltai 
pakentėti ir kad jam drau
džiama keršyti?

Tėvai patys moko vaiką ne
apkęsti artimo ir tuomet, jei 
niekina ir nekenčia kitos ti
kybos žmonių. Reikia supra
sti ir vaikui paaiškint, kad 
kas kita klaidinga tikyba, o 
kas kita pats žmogus. Klai
dingo tikėjimo reikia neapkę
sti, bet patį žmogų reikia my
lėti, nes jis yra mūsų arti
mas.

Neleiskite vaiko niekuomet 
kalbėti su panieka apie kitati
kius. Nemanykite, kad bemo
kindamas juos, jis labiau my
lės savo tikybą. Mūsų tikyba 
kaip tik neleidžia nieko nie
kinti nei neapkęsti.

Kaip gi ravėjamos iš vaiko 
sielos tos dvi biauriausios 
piktžolės — pavydas ir nea
pykanta?

Pirmiausia kiek begalėda- 
mos stenkitės, kad pavydas 
visai nepradėtų dygti. Mvlė- 
kite vaikus vienodai, neskir
kite vieno iš jų tarpo, siūda- 
mos jam gražesnius drabu
žius, duodamos daugiau ska
numynų ar kitu kuo.

O jei dėl kokios išmintin
gos priežasties tai retkarčiais 
darote — arba ir dažnai, jei, 
sakysime, vienas vaikas yra 
liguistas ir reikalingas vpa- 
tingos globos — paaiškinkite 
tai vaikams, meiliai pasikal- 
bėdamos. Pasakykte, kad 
kartais žmogui labai naudin
ga, jei jis gauna ko mažiau 
už kitą, kad ir Dievas ne vi
siems žmonėms lygiai skiria 
savo dovanas, nors visus vie
nodai myli. Paaiškinkite, kad 
pavydas yra biaurus jausmas 
ir kur jis kartais įstumia 
žmogų.

Pirmas žingsnis į artimo 
meilę yra užuojauta.

Todėl žadinkite vaiko užuo
jautą, atidarinėdamos jam a- 
kis, kad regėtų žmonių var
gus, kurių jis pats nemato. 
Ne tik artimieji, bet ir toli
mieji žmonės turi jam rūpėti 
ir juos turi jis dėkingai minė
ti. Nes ir jie, būdami vieno 
Tėvo vaikai, yra mūsų bro
liai, ir jie yra surišti su mu
mis neregimais siūlais: jie 
vargsta dėl mūsų, nors mes to 
ir nematome, nes mūsų var
tojamuose daiktuose yra ir 
daugelio tolimų, svetimų žmo 
nių darbo.

Gera būtų, kad prie vaka
rinių poterių pridurtumėt 
trumpą atsiduksėjimą už vi
sus tolimus, nepažįstamus 
žmones, už visus tuos, kurie 
serga, yra nuliūdę, varge, ko
kios nelaimės prispausti.

Bet neužmirškite, kad už
uojauta tuomet teturi vertės, 
jei rengia ir stumia prie gai
lestingi) darbų. Todėl, kai tik 
vaikas tiek paaugs, kad tai 
jam bus galima, tegul sten
gias parodyti savo užuojautą 
darbu pagal savo išgales.

Rūpestingai žiūrėkite, ar 
vaikas ne kankina gyvulių, 
ne tik didelių, bet ir mažiau
sių vabalėlių, ar nenaikina 
paukščių lizdelių. Tai visuo
met yra negeras ženklas, ro
dąs, kad vaikas linkęs būti 
nuožmus. Už tokius darbus 
reikia bausti, nes tas palinki
mas gali privesti ilgainiui 
prie baisių darbų.

(Bus daugiau)

A. Baronas.

Ruduo Ateis
sulaikiau jos panegyrkas.

—Matėte Lietuvą 1923 me
tais, kaip galite apie ją taip 
kalbėti? Atminkite, kad tai 
buvo sunki ir varginga jos 
nepriklausomo gyvenimo pra
džia. Kodėl nepagalvojate, 
kiek laiko lietuviai išgyveno 
kitų vergijoje, spaudžiami ir 
ujami? Mes visi Lietuvoje 
ddžiavomes savo tėvynės gra
žia pažanga. Svetimtaučiai 
tiesiog stebėdavosi.

—Labai ir labai gaila, kad 
jūs, kaip lietuvė, taip skau
džiai niekinate savuosius ir 
tokiu karštu įsitikinimu kal
bat apie Sovietų Rusiją, jos 
kareivius, tuo tarpu, nei to 
krašto, nei tų žmonių nepa
žįstate, niekad nematėte.

— Reikia skaityti pažan
gią spaudą, plačiau negu jūs 
galvoti. Visiems yra aišku: 
kur didžiulė Rusija, „su ku
ria visi skaitosi, tai ne mažas 
užkampis Lietuva,— išdidžiai 
ji man pabrėžė.

O betgi nutariau dar pasi
sakyti jai, kas mano širdį 
taip slėgė. Papasakojau apie 
ištrėmimą lietuvių į Sibirą, 
apie savo puseserės laimin
gai gyvenusią šeimą ir da
bartinį tragišką likimą.

— Kuo nusikalto tie maži 
vaikai ir savo kraštą mylė
ję žmones, kad juos taip 
žiauriai atskyrė nuo visų, iš
blaškė, ištrėmė? — susijau
dinusi tariau

Matydama 
ščiavimą ir 
tremtiesiems,
kitą gatvę, tik tiek atkirto: 
— Ir gerai, kad išvežė!

Kaip dūmas išnyko ji žmo
nių eilėse, o jos ištarti žo-

tad viliausi turėsianti 
išlieti visą savo 
pasiguosti.

— Toli nuo įsimylėjimo,— 
atsakiau jai. — Smarkiai 
pergyvenu dėl Lietuvos.

— Na, na? — linksmai 
pratarė ji.

— Gavau laišką. Ir kiek ta 
vargšė Lietuva pergyveno, 
kiek nukentėjo, — nebesu- 
gaudydama savo minčių iš 
susijaudinimo, pradėjau kal
bėti.

— Jei ne rusų - vokiečių 
karas, laiminga būtų buvus 
Lietuva, ------ pertraukė ji
mano mintis.

— Laiminga? — Atšoviau 
jai. Mano gautas laiškas į- 
rodo, kokia nelaiminga ji bu
vo per tuos vienerius okupa
cijos metus ir kiek nelaimin
gesnė ji būtų buvusi.

Nors dar nesinorėjo tikėti, 
bet jau buvo aišku, kas jos 
mintyse ir širdyje glūdėjo.

— Tavo dabartinis laiškas 
— tai tik propaganda prieš 
rusus. Aš 1923 metais buvau 
Lietuvoj, mačiau kokia tų 
skurdžių tvarka ir gyveni
mas. Sovietų Rusija buvo a- 
tidariusi Lietuvai kelią į 
platesnį pasaulį, į geresnį 
gyvenimą visiems žmonėms, 
o ne išrinktiems. Ir reikėjo, 
kad tas karas kiltų,— ap
gailestavo ji. —Rusų papra
sčiausi kareiviai — o kaip 
jie išauklėti, kokie manda
gūs ir geros širdies. Kiek 
daug gero Lietuvai jie būtų 
padarę ir...

— Gero? — nebeiškentusi

Atšvilps ruduo rudom rugie
nom,

Liūdna daina atidainuos..., 
Nebus žiedelio anei vieno, 
Nebus rugiagėlės rugiuos.
Palinks už sodo žalios liepos, 
Iš juodo sielvarto palinks.
Ir nesurinks jų lapų niekas, 
Jų aukso niekas nesurinks.
Pietų šalin gandrai pavargę 
Ilgais sparnais ilgai plasnos.
Kaip aštuonytę drobę margą, 
Laukus palikę Lietuvos.
Piemuo palaukėj pas smutke- 
Tošine dūda suraliuos. (lį 
Sušuks žąsims „Laimingo ke- 

(lio”. 
Ir kožnam trikampiui pamos.
Ateis ruduo rudom rugienom, 
Atkauks, atūš, atšvilps...
Ir verks žiedelis alei vienas, 
Ir skausmas pievose netilps...

min- 
; vi

kriu širdį spaudė, norė- 
došZ’t lerkti’ gelbėti,— 

• ■ ’eš akis napaliaujamai 
ii tolimo Sibiro laukai, 
i ištremtųjų dalis, tai 
rytuko ir Onytės besi- 
veidukai, kai jie, man 

uojant iš Lietuvos, kar- 
; „Laimingos kelionės,
I. Nepamiršk mūsų ir 
sugrįžk į Lietuvą. Ra- 
aug, ir mes tau rašy- 

’ apie senutę ir apie ka-
apie visus.”

los, taip neseniai gir- 
\ tų mažųjų giminaičių 
is, o šiame laiške aiš- 
rašyta: „Senutė su Vy- 
ir Onyte išvežti į Ru- 
Jur jū tėvai, neturime 

žinios, nes abu sėdėjo 
me nuo pat okupacijos 
ios.
Ko taip susimąsčius, ar 
įėjus, kad nei „Heilo” 
ai, — pertraukė mano 
s lietuviškas balsas. — 
iniau, kur su ja susi
ni, bet jos vardo ne- 
lu prisiminti. Nors tuo 
intu man tas buvo ne-
II. Svarbu, kad ji lietu- 
rmoji mane užkalbino,
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nei jam nesisekda- 
pasirūpindavo.žo- 
veno ramiai, pato-

itaip. Pasilinksmi- 
lusti, įvestos mais- 
;; drabužiai pras
lys brangūs, laik- 
snzūruoti. Vyriau- 
iai keičiamos, po- 
žudymų nemažai, 
atvykstą japonai 

asakoja savo na- 
ir draugams apie 
mus. O japonai la- 
i kalbėti, debatuo- 
i gerai apsišvietę; 
žiai jų skaito ir ta
isos nuo jų nepas- 
) vadai buvo paža- 
gtį Kinijoje karą 
mėnesius, bet jau 

ai, o karo užbaigos 
Apie karo nepasi- 
leka ir tūkstančiai 
įčių, kuriuose at- 
žuvusių karių pe-

apie tai ė 
šiam.

GG. Kunigu 
bei pufe 
prie ją k 
skirstant u 

Už mak
sį mano pk 
širdų aoi

Km Ei 
Mariana^

Thorny

Anie#

lta kryžkelė
>e ekonominis skur 
asiekė aukščiausio 
kokio modernioji' 
lar nėra žinojusi.
japonai negauna 
Egipto, Indijos ir 

medvilnės, tad tū- 
japonų neturi dar
iose. Šilko dirbtu
me dirba keli milijo- 
inkų, yra mirimo 
■’ai vis Amerikos ir 
konominio boikoto

tai nori karo, nes 
jad dabar yra atė- 
ijos išsiplėtimo, va- 
i tauta kitokios 
Jos žmonės nori 
ir draugiškų san- 
rikiečių misijonie- 
»s mokyklos, ligo- 
bdarybės įstaigos 
onų pagarbą ame- 

Eilinis japonas 
šią nuomonę apie 
aivyną ir aviacija, 
iandie japonai di- 
kelėje. Ir netolima 
)dvs, kur jie pa- 

draugiškumą A- 
į liūdną ateitį, jei 
Hitleriu.

jai.
mano įsikar- 
užuojautą iš- 
įsisukdama į

džiai ugnimi degino mano 
sielą. Ko benorėti, kad koks 
iš visai svetimo krašto, į 
Lietuvą atkeliavęs rusas, ro
dytų kam nors pasigailėji
mą, užtartų skraudžiančius, 
kada lietuvė, gimusi ir au
gusi tėvų žemėje, komunisti
škais nuodais taip greit už
slopino savo širdyje tėvynės 
meilę, savo kraujo žmonių 
meilę, neteko bet kokios užuo
jautos savųjų baisioms kan
čioms.

Pagailo man jos. O širdies 
skausmas dar didesniu vul
kanu prasiveržė.

Liepsnele
Kituose dalykuose, vieną kar
tą įsitikinus — abejonėms 
nėra vietos.

Tos Dienos,
Tos Dieneles

RUDENS GĖLES
PRISIMINIMAI

atgavus nepriklausomybę, pradėjo Ameri-‘ uvai
" važiuoti įvairūs asmenys, rinkdami aukas Lietu- 

Šių metį> ko jie ten nesugalvodavo. Ne vienas gerokai ap-
mepasa^' i
mųlaute:- š pat aną karą. Amerikon atvyko kun. Juodgi- 
motocitol'3 fcgas kun. Jonas Pušinis. Tai labai nustebino kun. 
45.376M" 
Jungtinės > 
bėse (tai?- 
čius.).

Ameriką* 
mobiliu ii?'' 
vo 36.3435 
44,028; rJ 
8.400.0S. > 
minti nioR 
same pass-' 
nuošimčio

Kitos dų 
vežimu^' 
429,580: H 
398,500: H 
282; W 
000; A®JL 
Italija—--T 
ka-^J 
327,000;
500.

rį. Rodos, kad Amerika ne kun. Pušiniui buvo... 
likais Lietuvos dvasiškiai daugumoje Amerikos 
us kunigus laike menkesnės vertės. Iš kur jie su- 
; tokią nuomonę, sunku spręsti — gal iš sugrį- 
amerikiečių lietuvių pasakojimų. Kun. Jonas Pu- 
įbuvo labai gražios sielos, visada pasirengęs ki- 
^patarnauti, tad kun. Juodgirys ir negalėjo su- 
| kaip jis čia atvyko. Vėliau pasirodė, kad kun. 
Is Amerikoje gerokai pasikeitė. Kun. Pušinis ne 
tm leido „giliuoti”; jeigu jis manė kurį esant geru 
u, jo klaidas išaiškins, visur pateisins ir užtars.
Itol Amerikos lietuvių dvasinius reikalus aptar
to išeiviai kunigai. Atėjo naujas laikotarpis. Iš 
ros pradėjo mažai kunigų atvykti, ir patys Ame- 
Ivyskupai pradėjo nusiteikti prieš ateivius. Atsi
ja gimusių, šiandien kunigų skaičių daugumoj 
|daro šioje šalyje gimę lietuviai. Pirmutinis ame- 

lietuvis kunigas buvo jau mums pažįstamas 
Užbalis, prieš keliolika metų miręs. Prie pir- 
čia gimusių kunigų kartos galima priskaityti 

iną, Baltrų Kranklį, Ant. Senyną, Rioklį (miręs), 
(jau miręs) ,o jaunesniųjų tai per 100 ir dau- 
isime. Iš jaunesnių pasireiškė labai gabus ii’ be 

larbštus lietuvis patriotas kun. Jonas Lobynas, 
iras pavyzdys visiems Amerikoje gimusiems ku-

Cįncinitft, lkitataučius vienuolynuose taip pat rasim nema- 
kuDasM^'F11^ kunigų. Nemažai galima pastebėti lietuvių 

■ R kunigų ir pas lenkus. Vieni jų dar šiaip taip gali 
Skai susikalbėti, kiti išsigimę, nepažįsta savo tė- 
ibos ir jau nenori prisipažinti lietuviais esą. Tarp 
i vienas žymus lenkų pakalikas, dzūkas kun. Pra

kinčiuosi® J 
draugija H 
tų saugoti d

padoru^ fasočius; jįs sįe]a jr kūnu lenkams parsidavęs ir 
-Bu patriotas.

Nashvil Bs gražus čia gimusiems kunigams pavyzdys yra 
protis B. Miliūnas. Jis, visiškai lietuvių kalbos nemokėda- 

■ ‘■’'"gražiai jos išmoko ir net yra parašęs keletą vei- 
į. Be to, gerai susipažinęs su muzika ir tapyba, 
kur scenoj pasirodyt ar vaizdą nupiešti, tai ir už- 
kun. Miliūną darban. Tai labai ramaus ir tai- 
>ūdo asmuo.
ime čia ir tokių, kuriems mažai terūpi lietuvių 
o eina kunigų pareigas tarp lietuvių. Jie nesisten-

paradą. 
prisidėjo N

New 
šiemet " 
buvo 4$k 
riuos 
mokesčių-

gia lietuvių kalbos pramokti, jų pamoksluose lietuvių 
kalba — tikra pašaipa. Lietuvių tautos reikalai jiems 
visai nerūpi, jie pataikauja svetimiesiems ir jiems pa- 
kalikauja. Nomina sunt odiosa, tad jų neminėsiu var
dais; bet jei kas pyktų, tai tegul atsimena, kad: Fra- 
ter de te fabula narratur.

Vienoj nemažoj lietuvių parapijoj buvo keisto būdo 
klebonas; jis pašiepdavo lietuvius, lietuvių veikėjus, ku
nigus, kurie mylėjo savo tautą ir tėvų žemę Lietuvą, o 
pats tik su įvairaus plauko amerikiečiais ir net nekata- 
likais draugaudavo; vyskupo prašalintas išvažiavo ki
tur ir šiandie niekas apie jį nebekalba, nei užsimena. 
Būtų daug sveikiau tokiems kunigams būti angliškai 
kalbančiose parapijose. Bet keista, kad ii' angliškai te
kalbantieji dažniausiai jų nenori...

Tegu bus čia jauniems Amerikoje gimusiems lietu
viams kunigams pamoka: mylėk savo žmones, jiems 
dirbk, nelauk jų išsigimimo, kol savo tėvų ir protėvių 
kalbą užmirš, nes ir jums nebus vietos tarp jų, kai 
savo kalbą užmirš. Pagaliau, gal ir patiems prireiks tik 
bernauti pas kitataučius, kai savųjų šalinsies.

Vienok reikia pastebėti, kad turime daug darbščių ir 
gabių čia gimusių ir augusių lietuvių kunigų, kurie tik
rai yra lietuvių tautos išeivijoje švyturiai.

Tai tokie buvo džiaugsmai ir vargai mūsų tautos iš
eivijai Amerikoje. Amerikos lietuvių jaunimas šiandie 
dideliais šuoliais skubiai traukia į angliškas jūras; dau
gelis jau pakeitė savo pavardes į grynai angliškas. Ir 
tai daro ne tik pasaulionys, bet vienur kitur matai ir 
dvasiškius drovintis savo tėvų pavardžių ir jau besipuo- 
šiančius svetimomis plunksnomis. Ar neliūdnas ir ar 
neapverktinas reiškinys? Ateis laikas, kai daugelis ne
bežinos ir savo kilmės, ir savo protėvių. Peršasi išva
da, kad lietuviams kaipo tautai, Amerikoje lemta žūti. 
Bet Dievo Apveizdos keliai mums nežinomi.

Lietuva, būdama nepriklausoma valstybė, darė daug 
įtakos į Amerikos lietuvių jaunimą. Daug gražaus jau
nimo nuvykdavo į Lietuvą, lankydavo savo gimines. 
Vienas kitas savo tėvų šalį taip pamylėjo, kad ten pa
siliko gyventi. Bet koks šiandie Lietuvos likimas? Be
dieviška Rusija, klastingai Lietuvą užgrobus, per vie
nerius tik metus ją baisiausiai iškankino, išnaikino ir 
apiplėšė. Bet atėjo bedieviškai komunistinei Rusijai tei
smo diena birželio gale. Lietuvos žmonės birželio 23 d. 
sukilo kaip vienas. Pirm negu vokiečiai atvyko, lietu
viai jau turėjo sudarę savo vyriausybę. Daug lietuvių 
žuvo, kai kurie miestai ir kaimai sugriauti, išnaikinti. 
Bėgdami bolševikai išžudė daug nekaltų žmonių, kiek 
anksčiau išvežė tūkstančius lietuvių į Rusijos gelmes.

Dabar Lietuvai vėl atimta teisė savarankiškai tvar
kytis. Ji vokiečių okupacijoje. Kokia jos ateitis? Ar 
Anglija ir Jungtinės Amerikos Valstybės rems Lietu
vos teises? Štai dideli klausimai, kurie laukia tinka
mo atsakymo.

Šiandien visas pasaulis apimtas didžiausios gaisro 
liepsnos ir karo audros. Baigiu savo prisiminimus šią 
1941 metų liepos 15 dieną šiais žodžiais:

O jūs dienos, jūs dienelės,
Kai aš jaunas gi buvau, 
Iš tėvų brangios šalelės - 
Vykt svetur turėjau sau...

Stendel

Draugiškumas — vieninte
lė garbinga forma žmonių 
santykiams išreikšti.

Jackson

va-

Tai kas verčia žmones 
juoktis, ne visuomet yra gra
žu ar nauja. Labai dažnai 
kas gražu ir nauja žmonių 
pajuokiama.

Minčių ŽiiiĮjsnelis
Visas mūsų darbas ir pa

sielgimas mirties akivaizdo
je yra suskirstytas į vertin
gus ir be vertės. Mes visi e- 
same vieno laivo keleiviai iš
lipę saloje. Vaikščiodami toje 
saloje, kiekvienas sau ren
kame įvairius kiaušelius, bet 
turime atminti, kad, išgirdę 
signalą, mes turime mesti ką 
surinkome ir skubiai, viską 
palikę grįžti į laivą.

Tolstojus

Meilėje per dažnai mes a- 
be joj ame, nežiūrint kaip 
šventai būtumėm įsitikinę.

Cocteau

Juoktis Sveika
Skirtinga Malda

— Mano tėvelis labai die
votas, — tarė Marytė. — Jis 
visuomet prieš valgį nulen
kia galvą ir patylomis kažką 
kalba.

— Mano tėvelis ir patylo
mis prie valgio kalba, tačiau 
jis visai ne dievotas, — pa
sakė Jonukas.

— Tai ką jis ten kalba, kad 
nėra dievotas?
—Vaikai, sviesto daug neės- 

kite — keturiasdešimt centų 
svaras, — atkirto Jonukas.

Buvo Gerai
Parėję iš bažnyčios šeimos 

nariai pradėjo kritikuoti: tė
vas peikė pamokslą; motina 
— padarytas vargonininko 
klaidas grojant; vyriausioji 
duktė — viso choro giedoji
mą. Bet visi turėjo nutilti, 
kai mažasis berniukas užkir
to: — O aš manau, kad už tė
velio įmestą penktuką viskas 
buvo gerai.

Pasikalbėjo
Petras: — Žiūrėk, turtin

gas vyras pasisamdo namu 
prižiūrėtoją, virėją, padavė
ją. skalbėją...

Stasė: — Taip, taip. O ne
turtingas vyras tik apsiveda 
vieną, kuri jam visas atstoja.
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Bridgeport, Conn 
____ »

vedeju

Dainų šventė
Lapkričio 23 d. šv. Jurgio 

par. choras su savo 
muz. A. Stanišausku suruošė
dainų šventę, kurios koncerti
nę dalį išpildė Bridgeporto, 
Waterburio ir Hartfordo 
jungtinis choras ir atskiros 
grupės. Šventė įvyko par. 
salėje, kur atidarymo žodį 
pasakė muz. A. Stanišaus- 
kas. Sveikinimo kalbas pa
sakė prel. J. Ambotas, kun. 
J. Valantiejus ir kun. J. 
Kazlauskas, vietos klebonas. 
Be to, kalbėjo Ansonijos 
klebonas kun. V. Karkaus- 
kas, kun. J. Kripas ir ,,A- 
merikos” redaktorius. Atsi
lankiusių svečių tarpe buvo 
kunigai B. Gauronskas ir 
Čebatorius.

Programa pradėta Pociaus 
„Vytauto maršu”. Vėliau 
dainavo tas pačias dainas, 
kaip ir lapkr. 16 d. Water
bury. Bendram 
chorui vadovavo 
rius Al. Aleksis.

Bridgeporto 
dalį atliko
Dulbytė, V. Boleika ir an
samblis, kurs vykusiai su
dainavo Sasnausko „Karve
lėli”.

Hartfordui atstovavo soli
stės Ona Valionienė ir V. 
Kaunietytė ir grupė, kurios 
solistu buvo M. Kripas. A- 
komponavo muz.

Waterburieciai 
dviem grupėmis: 
mis ir vaikinais, 
turėjo ir šokėjų
ri pašoko „Kalvelį”. Akom
panavo komp. Al. Aleksis.

Programa baigta Aleksio 
„Mes grįšim ten”, populia-

škasis jaunimas linksminosi.
Koncerto proga buvo iš

leista graži, 16 puslapių 
programa, kurią parėmė į- 
vairūs Bridgeporto biznieriai 
ir šiaip atskiri asmenys.

Bridgeporto choras daro 
nuolatinę pažangą. Muz. A. 
Stanišausko vadovybėje ir 
kleb. kun. J. Kazlausko glo
boje choras tikisi pasiekti 
dar didesnių laimėjimų. Gra
žiausio jam pasisekimo.

Dalyvavęs

rais; 7:30 vai. lietuviškai, 
8:15 vai. angliškai.

Trejos mišios
Lapkr. 30 d., sekmadienį, 

mūsų bažnyčioje bus 
mišios: 8, 10:30 ir 
vai.

Elizabeth, N. J.

Lapkričio - Nov. 28 ..........

Waterbury, Conn

trejos 
11:45

jungtiniam 
kompozito-

programos 
solistė Aldona

J. Balsys, 
pasirodė 
mergino- 

be to, jie 
grupę, ku-

Federacijos veikla
L. K. Federacijos sky

riaus susirinkimas įvyko 
lapkr. 12 d. choro kamba
riuose. Vadovavo pirm. A. 
Aleksis. Jis kvietė prisidėti 
Lietuvai Gelbėti Fondo va
juje. Visi draugijų atstovai 
pasižadėjo pasidarbuoti ir 
pasiėmė ženklelių praplatin
ti.

Šiame susirinkime sudė
tos tokios aukos: Maldos A- 
paštalystės dr-ja 10 dol.; 
Magd. Karinauskienė — $5; 
Zigmas Karalius $3.

Po 1 dol. aukojo: M. Stok- 
nienė, M. Dulskienė, M. šar- 
kienė, M. Račienė, L. Liu- 
mienė, M. Urbonavičienė, 
B. Palilionienė, O. Barzda- 
vičienė, M. Tamošauskienė, 
O. Valaitienė, P. šiopienė, 
U. Liutkevičienė, M. Kašė
taitė, O. Sturbaitienė, Elzb. 
Matuliūnienė, Sofija, Adelė 
ir Joana Lųšaitės, Kaz. Pe
trauskienė, kun. J. Valan- 
tiejus, Pr. Karvelis, J. Kin
ta, V. Ramažauskas, Petras 
Liubinas.
$67.71.

Viso suaukota

ria „God bless America” ir 
Lietuvos himnu.

Koncerto pasiklausyti su
sirinkusių buvo pilna salė. 
Visiems labai patiko jungti
ni choras, solistai ir atski
ros grupės. Dainos palydė
tos triukšmingais plojimais.

V. Dumšienė

Bayonne, N. J.

Novena
Šį sekmadienį, lapkr. 30 

d., pradedama novena prie 
D. M. Stebuklingo Medali-

O po programos buvo sma
gūs šokiai. Gražu buvo ste
bėti, kaip maloniai lietuvi-

Dirmavonė
Lapkričio 29 d. 2 vai. po

piet J. E. vysk. Boland su
teiks sutvirtinimo sakra
mentą ir aplankys parapiją.

Mirė
Lapkr. 24 d. palaidotas 

kun. Michael Donnelly, se
minarijos vicerektorius, arti
mas lietuvių bičiulis. Laido
tuvėse dalyvavo mūsų kle
bonas, kun. M. Kemėžis ir 
kiti lietuviai kunigai.

Vestuvės
Lapkričio 16 d. apsivedė 

Frank Lorenzo, su Gene 
Liutikaite; liudijo J. Gaynor 
ir Olga Pambrikytė.

Lapkr. 20 d. apsivedė 
George Dubickey su Elena 
Misevičiūtė; liudijo J. Dubic
key ir M. Toka; tą pačią 
dieną apsivedė George 
Schneider su Bertha Gurs- 
kyte; liudijo Kl. Gurskis ir 
Pranė Gaubšaitė.

Vakarienė
Parapijos metinė vakarie

nė lapkr. 23 d. praėjo di
džiausiu pasisekimu. Salė 
lūžte lūžo — daugeliui rei
kėjo laukti antro sodinimo 
prie stalų. Nuotaika buvo 
puikiausia. Vadovavo klebo
nas, kun. M. Kemežis. Kon
certinę programos dalį at
liko par. choras su varg. J. 
Burke. Dainuotos visų bend
rai lietuviškos dainos. Visi 
buvo nepaprastai patenkinti

Vakarienės šeimininkėmis 
buvo Kalantienė, Buivydie
nė, Čiūrinskienė, Eidukynie- 
n, Kepalienė, Radzevičienė. 
Daug dirbo Kalanta, Juselis, 
Dambrauskas, 
Gurskis.

Mickevičius, 
Patarnavo jauni-

mas.
Kalakutus laimėjo: Ona 

Žeimaitytė, Bayonne;* M. 
Klingham, Jersey City; Mr. 
Joną, juodukas, Bayonne; 
M. Kosh, Paterson ir Gus 
Morgan, Bayonne. šeštą 
dovaną laimėjo St. Rodušis.

ko. Ją iki gruodžio 8 d. ves ----------------------
iflisijonierius T. Gabrielius, Kiekvienas trokšta 
pasijonistas. Pamaldos vaka- skirtingas nuo kitų.

būti

Metinis bazaras
Parapijos metinis bazaras 

prasideda lapkričio 27 d. 7 v. 
vak. Toliau bazaras tęsis tik 
tris dienas — lapkr. 28, 29 ir 
30. 30 d. iškilminga bazaro 
užbaiga. Bazaro pelnas pa
rapijos mokyklos palaiky
mui, o lygiai ir parapijai. Vi
sos draugijos prie to kilnaus 
darbo prisideda. Kiekvienas 
stengiasi savo parapijai pri
sidėti. Išlaimėjimai eina pil
na vaga.

Visų šūkis yra: dirbkime 
mūsų parapijai, kuriai vado
vauja kilnus klebonas kun. J. 
Simonaitis. Jis ragina visa 
širdimi paremti tą kilnų dar
bą. Klebono darbas nelieka 
be pasekmių. Jis pranešė kiek 
kas aukojo bazaro reika
lams. Tikimasi, kad paskuti
nėse dienose pasireikš visas 
nuoširdumas. Šis bazaras 
bus prašmatnesnis už kitus 
bazarus. Kviečiama į tą ypa
tingą bazarą atsilankyti ne 
tik Elizabetho parapijos gy
ventojus, bet lygiai ir apy
linkės lietuvius. Pamatysite 
to, ko niekur kitur nesate 
matę.

Parapijos choras
Kiekvienas choras turi sa

vo ypatybes ir jomis didžiuo
jasi. Elizabetho parapijos 
choras ne labai daug garsi
nasi, bet jį arčiau pažįstant 
negalima apie jį užtylėti. Ra
šančiam šia eilues teko gir
dėti keletą jo išpildymų Mi
šiose. Buvo giedotos Mišios 
„Regina Paeis” ir Solemnis 
garsaus Pietro Yon. Tai mi
šios, kurias išpildė Chicagos 
Eucharistiniam Kongrese ir 
kurių autorius gavo aukš- 
čiausį pažymėjimo laipsnį. 
Lygiai buvo girdimos mišios 
komp. J. Žilevičiaus, kurios 
pasižymi savo melodingumu. 
Paskutinį sekmadienį žavė- 
jančiai gražiai atliko ,,Exal- 
tate Deo”. Offertorium tose 
Mišiose buvo „Pannis An- 
gelicus” C. Frank. Tose Mi
šiose teko girdėti solo Vera 
Pranskietytę ir V. Baranau
ską. Teko tik susižavėti. Be 
to, tenka pasigėrėti, kad 
prie vargonų išgirdus komp 
J. Žilevičių, tuojau jaučia
ma, kad čia turima reikalą 
su profesionalu savo reikale.

Didelė garbė turėti Eliza- 
bethe tokį didelį muziką, < 
kokiu yra kompozitorius J. 
Žilevičius.

Nemažiausia garbė pri
klauso kleb. kun. J. Simo
naičiui, kuris pats, būda
mas dideliu muziku, pa
kvietė J. Žilevičių. Komp. 
J. Žilevičius yra buvęs Lie
tuvos muzikos mokyklos ir 
Klapėdos konservatorijos di
rektorius. Jis yra didžiau
sias Lietuvos muzikos rin
kėjas, kuriam lygaus nėra.

Atvažiavęs Elizabethan, jis 
atrado pakrikusį chorą. Sa
vo pastangomis jis suorga
nizavo chorą, nors nelabai 
skaitlingą, 65 narius, bet 
visus balsus išlavino, suderi
no ir dabar turi chorą, ku
riam lygų vargiai ar galė
tumėm kur rasti. Savo cho
re tarpe turi tokių solistų, 
kaip Vera Pronskietis, V. Ba
ranauskas, A. Venckus, A.

; Žvirblis, I. Buinis. Tenka 
tik apgailestauti, kad chori
stai gal per mažai įvertina 
tą meninę pajėgą, kurią turi 
asmenyje komp. J. Žilevi
čiaus ir mažai ją įvertina, 
per mažai lankydamiesi į 
choro praktikas. Žinoma gi, 
kad choro pažanga priklau
so nuo choro praktikų. Tat 
tenka palinkėti, kad Eliza
betho parapijos choras, va
dovaujantis prof. komp. J. Ži
levičiaus ir remiamas dide
lio muziko kun. kleb. J. Si
monaičio, vis eitų pirmyn.

teligentai, kurie turėtų būti 
dėkingi savo tėvams, nepri
klausomai Lietuvai, ir A- 
merikos lietuviams, kurie 
paklojo tūkstančius dolerių, 
kad Jūs, jaunuoliai, galėtu
mėt laisvoj tėvynėj gim
naziją baigti ir būti ištiki
mi lietuviai vadai.

Čia yra proga išreikšti 
savo padėka už viską; būk 
spaudos rėmėjas ir bendra
darbis; rašyk, juk moki! 
Platink gerą spaudą, daly
vauk choruose, vaidinimus 
padėkit rengti, būkit pirmie
ji, o ne nežinomieji... Deja 
taip yra! Susitinki gimnazi
ją baigusį, pasikalbi apie 
spaudą. Girdi, aš, matai, ne
skaitau „lietuviško paper!” 
O tuo tarpu senesnieji, ku
rie atvykę čia prieš 30-40 
metų, „nemokyti”, sukūrė 
gražiausias bažnyčias, moky
klas, sales, organizacijas ir 
skaito „lietuvišką paper.” O 
tie, kurie yra čia tik 2-3 
ar penkeri metai, ir dar nuo 
paskutinio nusiprausimo Lie
tuvoj tebekvepia lietuvišku 
muilu „Žuvele”, nenori atsi
minti 
moka

M.

TOS ZIseni parapijiečiai Rekįi 
ir A. Zagurskienė; lap 
d. palaidotas Pranas I 
kas, 30 metų, šis jaun 
ras koją užsigavo, iš k 
simetė pavojinga liga, 
netikėjo, kad taip 
mirs. Palaidotas po trr 
šių. Liko nuliūdę motu 
serys ir broliai. ,

— Lapkr. 23 d. po 9 
mišių išėjusieji iš baži jtą sekmadienį, 
buvo nustebinti — jie ] jjj pasitiko para- 

’ 1 1 ’ vaikučiai.
įtę kun. K. Pau
lo poilsio. Linki
niai sustiprėti 
įti į parapijos
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pgulionis, šv. Jur
ėnas, po apen- 
jtijos grįžo į kle-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

, (Tęsinys)
Feldfebelis, atrėžęs karišką saliutą, išėjo ir už va

landėlės sugrįžo su dviem liudininkais. Abu pažįstami: 
Navrockis ir Bezickas!

Andrius savo akimis netikėjo. Pamažu jo galvoj 
pradėjo brėkšti klaiki realybė: tai Navrockis vien 
šnipinėjimo tikslais lankydavo jų politiškus pasikal
bėjimus! Jis niekšas, tai niekšas, bet ką čia veikia Be
zickas? Kas čia per painiava? z

— Graf von Bezitsky, ar pažįsti šį belaisvį? — rody
damas į Andrių, paklausė pirmsėdis.

—Pažįstu, — atsakė Bezickas.
„Tas žulikas jau grafu virto”, — pamanė Andrius.
— Kur jį esi sutikęs?
— Rusijoj.
— Kokiose aplinkybėse?
— Visokiose. Bet visos buvo nemalonios.
—.Kokių jis pažiūrų?
— Raudonas revoliucijonierius ir banditas. Tai pavo

jingo tipo žmogus.
— Kokiais faktais grafas paremiat savo nuomonę?
— Faktų yradaug. Pirmiausia, jis vogė pono girią, 

bet tai tik preliudija, įrodanti mužikišką jo kilmę. Pas
kui, revolveriu apsiginklavęs, jis terorizavo vieno dvar
ponio namus, kur buvo garbingų svečių susirinkę.

— Ar yra tam liudininkų?
— Aš pats ten buvau.
— Paskui?
— Paskui, gaudomas už dalyvavimą revoliucijoj, jis, 

taip pat revolveriu apsiginklavęs, prasimušė pro būrį 
žandarų ir pabėgo, du žandaru sužalojęs.

— Tai sakote jis dalyvavo 1905 metų rusų revoliuci
joj?

— Tai oficijaliai įrodytas faktas. Tam sukilime jis 
nukovė rusų žandarą.

— Ar yra daugiau faktų, įrodančių jo revoliucijonie- 
rišką nusiteikimą?

— Taip. Jo namuose susirinko būrys social-revoliu- 
cijonierių, kurie planavo sukelti naują revoliuciją.

— Kur? Ar Rusijoj?
— Ir Rusijoj ir visam pasauly.
— Kaip jis elgėsi belaisvių stovykloj?
— To aš nežinau. Tai jau pono Navrockio sritis.

. — Tai viskas. Ačiū tamstai. Herr Navrotzky!
Išėjo priekin žymiai sumišęs Navrockis. Nė nepa

žvelgęs į Andrių, jis jautė, kaip kaltinamojo akys svi
lina jam kaktą.

— Ar tamsta pažįsti šį belaisvį?
— Taip, — netvirtu balsu atsakė Navrockis. Jam 

matomai pritrūko drąsos. Tur būt, išskaičiuotieji re
voliuciniai Andriaus žygiai užėmė jam kvapą.

— Kaip kaltinamasis elgėsi belaisvių stovykloj, va
dinasi, politiniu atžvilgiu? Ai’ dalyvaudavo revoliucijo- 
nieriškose diskusijose?

— Jis — jis ne-nedalyvavo, — negarsiai sumikčiojo 
Navrockis.

— Kaip?! — užgriovė Kaunitz-Kunitzky.
Matomai jis gerai žinojo, kaip liudininkas turi liudy

ti. Dabar pamatė, kad išeis fiasco.
— Jis tik tiek tedalyvavo, kad drauge su jais buvo, 

bet į disputus kaip ir nesikišo, — pasitaisė nelaimingas 
Navrockis.

— Psiakrev! — piktai suniurnėjo Bezickas.
Andrius kiek įmanydamas tramdė savyje juoką.
— Bet — bet, pons liudininke, — suraukė skruostus 

von Kaunitz - Kunitzky, — kaip tai įmanoma, kad 
toks raudonas radikalas — tai aišku iš grafo žodžių— 
nedalyvautų revoliucijoninėse kalbose? čia kažkas ne
aišku. Tamsta nenori visko pasakyti. Gal bijai? O, būk 
ramus. Mes jį suvaldysim.

— Gal ir dalyvavo, bet man neteko matyti, — at
sakė Navrockis.

Daugiau iš jo taip ir neiškvotė. Atrodė, kad Andrių 
nėra už ką teisti. Ką jis yra Rusijoj padaręs, vokiečiams 
tai nesvarbu. Dar geriau, kad priešams žalos pridir
bo. Gi Vokietijoj jis ramiai užsilaikė. Taip bent savo 
minty išsprendė du jaunesnieji teisėjai. Drąsūs And
riaus žygiai prieš rusų žandarus padarė į juos smar
kaus įspūdžio. Taip ir rijo jį akimis. Pagaliau vienas 
kreipėsi į pirmsėdį.

— Hauptmann, man rodosi, kad mes be reikalo tei
siam šitą drąsuolį. Mums nerūpi, ką jis prieš rusus yra 
nusižengęs. Pagaliau, ar gi galima kam blogu paskai
tyti, kad prieš barbarišką valdžią kėlė revoliuciją? 
Mums dėlto dar geriau. Gi šičia nė liudininkai nieko 
prieš jį neišranda.

Von Kaunitz-Kunitzky susiraukė. Byla nuėjo bloga 
kryptimi ir visai slysta iš jo rankų. O viskam kaltas tas 
bailys Navrockis. Ir tokaim žiopliui pavesta šnipo dar
bas! Bezickas tiesiog buvo pasiutęs. Jis pilnomis pagie
žos akimis varstė tai Andrių, tai Navrockį. Pagaliau 
pribėgo prie pirmsėdžio ir pradėjo su juo kuždėtis. 
Pirmsėdis lingavo galva ir galop nusišypsojo. Paskui 
prabilo:

— Grafas von Bezitzky dabar man pranešė, kad 
kaltinamasis buvo ir yra glaudžiai susibičiuliavęs su 
nuteistuoju jo sėbru. Abudu dalyvavo tam revoliucijo-

į. . _ ___________________ __________________________
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Klebonas, norėdamas savo 
bažnyčios aplinkumas pa
gražinti ir pasitikėdamas 
bazaro pasekmėmis, pasiryžo 
bažnyčios apylinkės šalyga- 
tvius pataisyti. Darbas pra
dedamas tuojau. Tas padarys 
didelę garbę lietuvių parapi
jai; kiekvienas lietuvis prie 
to privalėtų prisidėti visomis 
išgalėmis. Malonu bus vi
siems regėti naujus pagerini
mus.

Lietuvos, tik gaila, ne- 
kitos kalbos...

Pagerbė
S. 68 kp. surengė ne

tikėtą puotą savo pirm. Elz
bietai Demskienei jos var
dadienio proga. Demskienė 
vadovauja kuopai jau 10 me
tų.

Pirm. Demskienė nuošir
džiai dirba kuopai ir para
pijai, visada savo pareigas 
gerai atlieka.

Puoton atsilankė veik visos 
narės. Įteikta kuopos var
du dovana, kuri taip bliz
ga, kaip p. Demskienės visi 
puikūs darbai.

Tegyvuoja mūsų Elzbieta!

buvo nustebinti — jie 
jo lauke vargonų garsi 
si sužiuro į bokštą, iš k 
lesi garsai. Bet lietus n 
stoviniuoti.

— Lapkr. 18 d. liet, i 
nistų 25 kuopa turėjo p 
bas, bet lietuvių atšilau 
sai mažai.
—„Amerika” lapkr. 14
rėjo Vilniaus katedros įl8d.New Yorko 
kslą ir visų Vilniaus 1 jšjo Latvijos ne- 
kų bažnyčių trumpus 
šymus. Malonu buvo s 
ti.

— Lapkr. 23 d. įvyk 
kyklos vaikučių prog 
Sa’lbuv0. pilna publikoj 
si džiaugėsi. Kun. Dr. L^ 
delis dėkojo seserims 
mierietėms už puikų vai 
išlavinimą. Vaikučių m 
loję dabar yra 100. 1 
ma 1

—Nuo lapkr. 30 d. 
dės šv. mišių aukos ai 
mas; bus sekmadieniais g BRANGSTA

ĮŠVENTĖ

lybės paskelbimo 
įėjimas įvyko 

alėje,113W. 57 St. 
jnierikos ir Latvi- 
Latvių dainas so- 
pasižymėjusi lat-

jo žodžius pasakė 
ji konsulas J. Bu-

- - ~ ‘ p‘ įjos gen. konsulas
va cx cx jl y x ex -X \j\J • « •

baigta Lietuvos hin^PĮs^ai
Ekis, buvęs Latvi- 
- ministeris.

Baltimore, Md.

m laiku viskas 
Kyla ir darbinin- 

limai.
jj" ir kiti iaikra- 

. osidūrę su dideliu 
danti, pabrangimu. Pa- 

giausia kaina — reiki, reikmenys—
italas ir t.t. Kyla 

laik-
Bū- 

patirti pačių skai- 
iomonę šiuo rei-

Prospect Heights 1: 
nė Brooklyne Dental 
tion, siūlo neturtingiem 
dėti dirbtinius

mokėti tik už medi 
Ligoninė yra Washi: 
Ave. ir Št. John’s ] 
Brooklyne.

Tel. HArrison 6 -1693

Newark, N'. J

Baigę gimnaziją
Ir šioj apylinkėje užtinki 

žmonių, kurie yra 2-3 ar 
penkeri metai iš Lietuvos 
atvažiavę. Bent kelis žinau, 
kad net ir gimnaziją pabai
gę, kur tai Kretingoj, Tau
ragėj padaryti patriotai in-

— Lapkričio 17 d. V. Žakas 
ir Saurusaitis apiplėšti neg
rų apgyventoje miesto daly
je.

— Padėkos dieną tikintie
ji lankė bažnyčias, klausė 
mišių; dauguma ieškojo kala
kutų. Buvo atvažiavusių ir iš 
kitur. Akelaičiui saliūne du 
šaldros prakirto galvą bute
liu, kai šis atsisakė duoti ger
ti, nes jau buvo girti.

— Lapkr. 17 d. palaidoti

nierių mitinge. Grafas gali tai garsiai patvirtinti, ar ne? 
(Bezickas linktelėjo?). Taigi. Mūsų, kaip teisėjų, pozici
ja dabar aiški. Kadangi liudininkas von Navrotzky dėl- 
e-kuklumo neišdrįso liudyti prieš kaltinamąjį, tai mes 
negalim jo mirtimi nuteisti. Tačiau jo naudai ir jam- 
pamokyti, kad daugiau su revoliucijonieriais nedrau
gautų, mes jam duosim 50 rykščių ir du mėnesiu sun
kaus kalėjimo.

Du jaunuoju teisėju pašoko ant kojų.
— Rykščių?! Ne, tai negalima!
— Rykščių?! — desperatingu apmaudu sudejavo An

drius.
— Taip, rykščių! — griežtu balsu patvirtino pirmsė

dis, — ir tai tuojau!
— Bet, pons kapitone, taip negalima! Mes neturim 

teisės belaisvius taip bausti! — protestavo du jaunieji 
karininkai.

— O aš parodysiu, kad turime teisę! — riktelėjo visi
škai jau įtūžęs pirmsėdis. — Imkite jį!

— Aš nesiduosiu! — ne savo balsu suriko Andrius.
Ir smarkiai pasipurtęs, ištruko iš suėmusių jį karei

vių ir žaibo greitumu puolė Bezicką. Parsimušė jį po 
savim ir užsilipo keliais ant krutinės. Bet čia pat pri
šokęs puskarininkis smogė jam revolverio rankena į 
pakaušį. Andrius paleido Bezicko gerklę ir susmuko 
ant grindų.

— Surišt jį! Sukaustyt! — šaukė pirmsėdis.
Lengva tai buvo padaryti, nes Andrius gulėjo be ža

do.
Sumanymas duoti Andriui 50 rykščių vis dėlto nebu

vo įvykdytas. Du jaunesnieji teisėjai griežtai tam pasi
priešino ir net grasino reportuoti divizijos vadui. Von 
Kaunitz-Kunitzky nenorėjo tiek rizikuoti ir nusileido. 
Bet du mėnesiu kalėti Andriui paskirta už sukeltas 
teisme muštynes. Andrius greit atsipeikėjo nuo suteik
to pakaušio smūgio ir tą pačią dieną buvo nusiųstas į 
kalėjimą. Daugiausia tai nukentėjo Bezickas. Jis buvo 
tiek aplamdytas, kad turėjo ligoninėj atsigulti.

24.
Nelauktas išvadavimas

Tamsiam klaikiam kalėjime Pilvutis laukė mirties. 
Ilgai nereikės laukti, nes rytoj švintant teismo nuo
sprendis bus įvykdytas. Buvo jau vėlybas vakaras, be
veik pusiaunaktis; tik kelios valandos pasiliko jam gy
venti. Pilvutis nemiegojo. Jo galvoj siautė audra. Min
tys viesulo greitumu šaudė per jo įtemptas smegenis. 
Gūsiais jos buvo audringos, tiesiog fiziškai trukčiojo 
padirgintus nervus, kurie girdimai lyg plaktuku tvak
sėjo į smilkinius. Tai vėl atokusios teikdavo jam kažko
kios keistos ramybės, net linksmumo. Bet bematant vėl 
atūžia audra, vėl krato drugys.

Buvo jam pasiūlę kapelioną, sielos reikalams aprū-

ginsimas apie
1 įjos pakėlimą.

Ibai svai 
mena, 
„parėse” 
būti j 
tremtini 
lietuvis! 
mokykit 
masto ] 
nimai 1 
meninti

„Pari 
„kaltini 
plataus 
vardų 
ne vis; 
kad la: 
tik iš 
Laikras 
plačia j; 
daugiai 
atskirų 
jis dai 
kenčia 
„atpild 
mus.

Jei 
riebiai 
paskel 
gali pa 
krašči 
bimo 
mos i 
kalam 
da bu; 
nuo m 
rašyne
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pikas laikas, kai 
o apylinkėse įsivy- 

BALZAMUOTOJAS ruošti vadina- 
iurprise parties”, 
pasilinksminti, ma- 
aiką praleisti yra 
teisė, bet visa ne- 

ad tokios „parės” 
je skiriamos tik 

= meniniams reika-

GRABORHJS —

Laisniuotas New Yorl 
ir New Jersey valstyb

310 John Street J 
Harrison, N. J.

darbi 
Paka 
širdž 
baza: 
rinki 
sirin 
vaiši 
rapi; 
mo

A 
YA 
turį 
kos
Lai

5 susirenka šimtai pilr 
, . _ .. . , .... . , , j paleidžia nuostabiai ninlanke, isskyrus kalėjimo sargą, kurs buvo atneši .karionė Pilvutic no norn^nn in įžibinti W 0 la’ T

pinti, bet Pilvutis nuo dvasinio patarnavimo atsis 
jis buvo sukietėjęs rusiško tipo eseras. Nieks

karienės. Pilvutis nė nemėgino jo užkalbinti, 
sargas nesisiūlė jo suraminti. Baisinga, klaiki 
Kad tik greičiau! — niurnėjo jis pro dantis, neb 
damas jau pakęsti siautuliojančios viduje audros.

Staiga negarsiai atsidarė durys jr į vidų įėjo - 
zelėkas! Pilvutis patrynė akis, ar gerai mato. M

kos

Namus Dabar fe
I p*"*- 

-------  CY 
udokite dar esančio-1 ku

i namus mt 
kainomis. Turime

lektros lemputė apytamsiai nušvietė klaikų ka . r .
urvą. Bet geriau įsižiūrėjęs, Pilvutis pamatė, ks
klysta. Taip, tai Kazelėkas. ,—;----- .

— Ko jis čia atėjo? Tyčiotis iš mano likimo ir s didesnių gražių mo-1 įi 
pagarbą vokiečių autoritetui? — persmelkė per r
gusią Pilvučio galvą mintis.

Jau norėjo garsiai tas mintis pareikšti, bet Kaz< ®, Cypress Hills, 
pirmas prabilo. f York, Ridgewood,

— Nesistebėk, brolau. Aš atėjau tavęs išgelbė, Bay Ridge ir ki-
Pilvutis nerado žodžių savo nuostabai išreikšt aug pamatyti nieko 

zelėkas nori jį išgelbėti! Juk tai mirtinas jo prieš; s Rašykite, telefo- 
pikta panieka jis atsakė: r

— Aš nesiduosiu pasityčiojamas! Verčiau
kraustykis, nes kibsiu tau į gerklę!

Kazelėkas žengė atgal, bet neišėjo. Jis, matyti, 
pasiryžęs nenusileisti.

— Prisiekiu, kad neatėjau tyčiotis. Ne tam 1; — Laisniuotas
Tamsta visai manęs nepažįsti, o aš užtikrinu, kad
nerasi geresnio prietelio. Dar sykį pakartoju, kad;^ Woodhaven, N.Y. 
jau tavęs išgelbėti.

Kazelėko tonas buvo rimtas ir ryžtingas. Pilvut: 
nesisiūlė kibti jam į gerklę, bet vis dėlto jo žodi'

namų sekančiose a-
K Richmond Hill,

tfba asmeniai kreip
iaus —

Machu Ii s

Brokeris

Virginia 7-1896

„1 
rr 
n 
E 
k

ti 
si 
P 
k 
d

— Bet — bet, jei nori, kad tau įtikėčiau, tai pa TUVTLJ 
kink, kaip čia įėjai. Tik vokiečių šnipams ir provo *- 
riams leista nuteistuosius lankyti. Kur gavai r;

— O jei aš pasakysiu, kad įėjau be rakto? Kad 
žinomos kitos slaptos durys?

— Tai vis tiek esi šnipas, su raktu, ar be rakto. I 
tau gali būti žinomos slaptos durys? Kodėl kiti b 
viai to nežino?

— Jei aš daugiau už kitus žinau, tai dar neįrodo 
esu šnipas, — ne be išdidumo atsakė Kazelėkas. — 
gaila laiko tuštiems klausimams. Gana to, kad a 
ir duodu tau progos išsigelbėti. Pasinaudok.

— Bet tu šnipas ir provokatorius. Kaip gi aš 
vyliūgingais patarimais naudotis?

—Nebūk mažas, Pilvuti.Tik pasvarstyk: kam aš Wame lengviems išmo 
tave provokuoti? Į pabėgimą? Tiesa, tai rizikinga.
nušauti. Bet tamstą vistiek rytoj sušaudys. Tamst JCS NIEKUR NE( 
ri daugiau šansų pabėgti dabar, negu rytoj, kai F \
prieš sušaudytojų vamzdžius. Jei čia provokacij; |f PFTRAT’TTE 
vien tavo naudai. Ar netiesa? z r ’

(Bus Daugiau)

1117 Grand Street, 
Tel. E Vergti 

IŠDIRBĖJAI GEROS 
Skite pasižiūrėti mūsų i 

palyginkite kainas su

Kaip Petraičii

Jūs mokėsite už rakau
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i, kurie turėtų būti 
savo tėvams, nepri- 
li Lietuvai, ir A- 

lietuviams, kurie 
tūkstančius dolerių, 

jaunuoliai, galėtu- 
voj tėvynėj gim- 
aigti ir būti ištiki
mi vadai.

a proga išreikšti 
lėka už viską; būk 
rėmėjas ir bendra- 
rašyk, juk moki! 
gerą spaudą, daly- 
oruose, vaidinimus 
rengti, būkit pirmie- 
nežinomieji... Deja 

! Susitinki gimnazi- 
isį, pasikalbi apie 
Girdi, aš, matai, ne- 
„lietuviško paper!” 
irpu senesnieji, ku- 
kę čia prieš 30-40 
nemokyti”, sukūrė 
as bažnyčias, moky- 
es, organizacijas ir 
ietuvišką paper.” 0 
e yra čia tik 2-3 
ri metai, ir dar nuo 
o nusiprausimo Lie- 
bekvepia lietuvišku 
uvele”, nenori atsi- 
ituvos, tik gaila, ne- 
;os kalbos...

Pagerbė
68 kp. surengė ne- 
.otą savo pirm. Elz- 
emskienei jos var- 
proga. Demskienė 

a kuopai jau 10 me-

AMERIKA 5io - Nov, 28 d„ 1941
seni 
ir A.
d. palaigl 
kas, 30 
ras koj; 
simetėi 
netikėjo, į ’ 
^■Palįį IN. PAULIO 
su}. Likoj. : SVEIKSTA

s

TETOS ŽINIOS
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K. Paulionis, šv. Jur- 
nūsiijišfš r. klebonas, po apen- 
buvoniisę. operacijos grįžo į kle- 
jo laukėj praeitą sekmadienį, 
si sunirę, širdžiai pasitiko para-
jo lauke

lesi garsį į 
stovini^ 

-Laft

i ir vaikučiai.
savaitę kun. K. Pau- 
švyko poilsio. Linki- 

nistųžob m visiškai sustiprėti 
’ ' ■ iai grįžti į parapijosbas,bet|£

rėjoVil^ ATVIŲ ŠVENTĖ

, 1 ričio 18 d. New Yorko
> minėjo Latvijos ne- 
symus.lį SOmybės paskelbimo 

Minėjimas įvyko 
-Lapį, ly salėje, 113 W. 57 St. 

kyklos nįAmerikos ir Latvi- 
Salėbnvh Pai- Latvių dainas so- 

įavo pasižymėjusi lat- 
nininkė Elza Zebran-

ti

-Lafc

Salė buvfiį
• 1 V» 1'

delis de>
mierietėcr . .
išlavini^ ^nlmo žodžius pasakė
.■ , • T Ui i
loję dabar 
ma baigtį

)s gen. konsulas J. Bu- 
Estijos gen. konsulas 
Ilgesnę paskaitą skai- 

-Nnoį irig Ekis, buvęs Latvi-
dės šv. iį ansų ministeris.
mas;bn$5- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAS BRANGSTA

PHIL ADELPHI JOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Demskienė nuošir- 
>a kuopai ir para- 
ada savo pareigas 
ieka.
atsilankė veik visos 
eikta kuopos var
ia, kuri taip bliz- 
p. Demskienės visi 
arbai.
o ja mūsų Elzbieta!

itin i u laiku viskas 
Prospen: ta- Kyla ir darbinin- 

nė Broofe ^ginimai.
tion, sink erika” ir kiti laikra- 
dėti dir a susidūrę su dideliu 
giausiat a\ls pabrangimu. Pa
mokėti g 
Ligoninė r 
Avė. H 
Brooklyn

bai svarbių reikalų neatsi
mena. Pavyzdžiui, tokiose 
„parėse” galėtų ir turėtų 
būti atsiminti Lietuvos 
tremtinių šelpimo reikalai, 
lietuviškoji spauda, savo 
mokyklos, žodžiu, plataus 
masto privatūs pasilinksmi
nimai turėtų būti suvisuo
meninti.

„Parių” rengėjai ir jų 
„kaltininkai” dažnai nori 
plataus pagarsinimo, visų 
vardų paskelbimo, bet jie 
ne visada nori atsiminti, 
kad laikraštis neatsiranda 
tik iš „loskavos duonos”. 
Laikraštis privalo tarnauti 
plačiajai visuomenei. Kuo jis 
daugiau verčiamas tarnauti 
atskirų asmenų gerovei, tuo 
jis daugiau finansiškai nu
kenčia ir todėl reikalingas 
„atpildymo” už patarnavi
mus.

Jei „parių” rengėjai gali 
riebiai apmokėti už savo 
paskelbimus per radiją, jie 
gali panašiai pasielgti ir lai
kraščių atžvilgiu. Jei pager
bimo „parės” nebus skiria
mos ir visuomeniniams rei
kalams paremti, mūsų spau
da bus priversta susilaikyti 
nuo neapmokamų plačių ap
rašymų.

SĖKMINGAS BAZARAS

imore, Md.

zričio 17 d. V. Žakas 
aitis apiplėšti neg
intoje miesto daly-

ikos dieną tikintie- 
bažnyčias, klausė 
iguma ieškojo kala- 
o atvažiavusių ir iš 
elaičiui saliūne du 
-akinto galvą bute- 
i atsisakė duoti ger- 
i buvo girti.
ir. 17 d. palaidoti

TeLHfe

ir kiti reikmenys— 
i, metalas ir t.t. Kyla 
klausimas apie laik- 

kainos pakėlimą. Bū
nu patirti pačiij skai- 

nuomonę šiuo rei-

Administracija
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ilgokas laikas, kai 
® yno apylinkėse įsivy- 
® mada ruošti vadina-

| „surprise parties”.
i pasilinksminti, ma- 

laiką praleisti yra 
mo teisė, bet visa ne- 
kad tokios „parės” 

tnoje skiriamos tik 
I asmeniniams reika-

Apreiškimo parapijos ba- 
zaras tęsėsi dvi savaites. Iš
kilmingai baigtas lapkričio 
23 d. Darbininkų - veikėjų 
pasidarbavimu, bazaras da
vė parapijai garžaus pelno.

Įvertindamas gražų pasi
darbavimą, kleb. kun. N. 
Pakalnis lapkričio 26 d. nuo
širdžiai padėkojo visiems 
bazaro darbutojams, susi
rinkusiems į apyskaitos su
sirinkimą. Ta proga buvo ir 
vaišių. Visi džiaugiasi pa
rapijoje esančia 
mo

vieningu- 
ir susiklausymo dvasia.

irNre'i

m 
fc

pinti, bet Pilvutis nuo dvasinio P lres susirenka šimtai 
jis buvo sukietėjęs rusiško tipos į, praleidžia nuostabiai 
lankė, išskyrus kalėjimo sarote ! sumas pinigų, o la- 
karienės. Pilvutis nė nemėgino j* r •—

sargas nesisiūlė jo suraminti fe 
Kad tik greičiau! — niurnėjo js? 
damas jau pakęsti siautuliojan® '

Staiga negarsiai atsidarė durys;
zelėkas! Pilvutis patrynė akis, ar v 
lektros lemputė apytamsiai nnife 
urvą. Bet geriau įsižiūrėjęs, Pfc 
klysta. Taip, tai Kazelėkas.

— Ko jis čia atėjo? Tyčiotis iš E-’ 
pagarbą vokiečių autoritetui?-ic 
gusią Pilvučio galvą mintis.

it Namus Dabar
naudokite dar esančio- 
•ogomis įsigyti namus 
lis kainomis. Turime 
ir didesnių gražių mo
kų namų sekančiose a- 
ėse:

„ t . haven, x __
Jau norėjo garsiai tas mintis Į®6- Sew York, Ridgewood, 

pirmas prabilo. ish, Bay Ridge ir ki-
— Nesistebėk, brolau. Ašatėt Namus pamatyti nieko 

Pilvutis nerado žodžių savo®> 1UOS Rašykite, telefo-
zelėkas nori jį išgelbėti! Juk tai 
pikta panieka jis atsakė:

— Aš nesiduosiu pasityčiojai
kraustykis, nes kibsiu tau į gerk.-

Kazelėkas žengė atgal, bet nefe 
pasiryžęs nenusileisti.

— Prisiekiu, kad neatėjau tyL 
Tamsta visai manęs nepažįsti, o^

Richmond Hill,
Cypress Hills,

;e arba asmeniai kreip- 
. ftuojaus —

M a c Ii u 1 i s
Estate — Laisniuotas 

Brokeris
S St., Woodhaven, N.Y.

nerasi geresnio prietelio. Darsjtk el. Virginia 7-1896
jau tavęs išgelbėti.

Kazelėko tonas buvo rimtas ir U 
lesisiūlė kibti jam į gerklę, bet 
netikėjo.

— Bet — bet, jei nori, kad taupi 
tink, kaip čia įėjai. Tik vokiečių I 
•iams leista nuteistuosius lankyti I

— O jei aš pasakysiu, kad įėjau t' I 
.inombs kitos slaptos durys? I

— Tai vis tiek esi šnipas, su raktu I 
au gali būti žinomos slaptos durys I 

iai to nežino?
— Jei aš daugiau už kitus žinau-' I 

su šnipas, — ne be išdidumo a®H 
aila laiko tuštiems klausimams. H 
’ duodu tau progos išsigelbėti M
— Bet tu šnipas ir provokatorių j 

yliūgingais patarimais naudotis? I
—Nebūk mažas, Pilvuti.Tikpas'H 

įve provokuoti? Į pabėgimą? 
ušauti. Bet tamstą vistiek rytojoj 
daugiau šansų pabėgti dabar, K'J 

rieš sušaudyto jų vamzdžius. Jei® j 

ien tavo naudai. Ar netiesa?

PUIKIAI PAVYKO

Apreiškimo parapijos C 
YA jaunimas lapkričio 19 d. 
turėjo savo metinius Padė
kos dienos išvakarių šokius. 
Labor Lyceum salė buvo 
pilna gražaus lietuviško jau
nimo.

Daugelis jaunuolių atvyko 
kostiumuoti, kas sudarė gra
žią aplinkumą. Pramoga 
puikiausiai pasisekė. Dabar 
CYA laukia Kalėdų,
kurias bus kita smagi pra
moga.

per

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

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

Anglijoje nuo lapkr. 23 d. 
mažiau pieno leidžiama pirk
ti. Nuskirta, kad kiekvienas 
suaugęs gali gauti tik 2 
pantes pieno savaitei. Vai
kams, seneliams ir motinoms 
duodama dvigubai.

lTUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

į Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

[M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
I Jūs mokėsite už rakandus, o ne už iš rėdymą
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Richmondo benas
Jau antri metai, kai šv. 

Jurgio par. vaikučių benas 
marguoja ir koncertuose da
lyvauja, neša garbę ne vien 
tik Ričmondiečiams, bet ir vi
siems išeivijos lietuviams.

Šiemet šis benas buvo kvie
čiamas visuose miesto para
duose. Jis turėjo daugiau pa
kvietimų, negu galėjo išpil
dyti. Pakvietimai dalyvauti, 
maršuoti plaukė iš visokių 
organizacijų, draugijų. Ir vi
sur, kur tik benas maršavo, 
ten plaukė Lietuvos trispalvė 
ir Lietuvos Vytis, greta Jung
tinių Amerikos Valstybių vė
liavos ir skelbė Lietuvos var
dą, ir nešė garbės visiems lie
tuviams.

Amerikos Vėliavų dienoje 
mūsų benui teko visai nelau
kta, nė s va jote nesvajota gar
bė. Benas buvo pakviestas 
dalyvauti toje Vėliavų Die
nos parade. Jau ir tada 
mūsų vaikučiai buvo tiek pra
garsėję, kad jiems teko visą 
paradą vesti, jie maršavo pir
mų pirmiausia. Parade daly
vavo per devynios dešimtys 
geriausių benų iš visos Penn- 
sylvanijos valstybės! Bet ir 
to dar neužteko. Reikėjo iš
pildyti koncertinę tos dienos 
programos dalį po parado. 
Tam tikslui buvo išrinktas 
komitetas iš garsiausių Phi- 
ladelphijos politikų ir visuo
menės veikėjų, kurių pareiga 
buvo iš visų tų benų išrink
ti geriausią, kuris galėtų tą 
koncertinę dalį programos 
išpildyti. O tas koncertas tu
rėjo būti transliuojamas per 
visas didžiausias radijo sto
ti Amerikoje.Ta garbė teko 
mūsų benui! Pažymėtina, ta
me komitete nebuvo nei vie
no lietuvio, nei vieno katali
ko.. O mūsų katalikų, lietuvių 
beną išrinko!

Dabar, tokį garbingą muzi
kos metą užbaigęs, benas įsi
kniso visai žiemai, atsisakė 
toliau maršuoti, daugiau da
lyvauti paraduose bei paren
gimuose, ir pasirengė moky
tis, dirbti, stiprintis ir reng
tis ateinantiems metams. At
sisakė nuo visų paradų, iši
mant vienų vieną, būtent, vi
sų šios valstybės benų suva
žiavimą gruodžio mėn., di
džiausioje miesto arenoje, 
Convention Hall. Tai bus pa
skutinis mūsų beno pasirody
mas iki jo jau dabar rengia
mo koncerto pavasarį.

Išskyrus keletą pasirody
mų parapijos parengimuose 
ir seselių kazimieriečių pik
nike ir Chesterio vakarienėje 
ir baliuje, mūsų benas beveik 
visados dalyvavo ir dalyvau
ja kitataučių tarpe.. Toks pa
sirodymas toli neša lietuvių 
vardą, supažindina svetim
taučius su mumis ir mūsų 
tauta. Tai gera ir pagirtina. 
Bet iš kitos pusės, daro neko
kį įspūdį pačiam benui. Be
nas mielu noru dalyvauja ir 
nori dalyvauti kiekvienoje 
lietuviškoje programoje, o to
kia proga, kaip paparčio žie
das. — retenybė. Nors benas 
būna kitataučių gerai apmo
kamas, vienok saviesiems be
nas visai dykai, dovanai mar- 
šuoja, dalyvauja, jei tik kas 
kviečia, jokio atlyginimo ne
reikalauja, nenori. Jei tik pa
kviečia kokia lietuviška drau 
gija, benas mielu noru paden
gia visas kelionės išlaidas ir 
važiuoja pas savuosius.

Reikia dar žodį kitą tarti 
apie Chesterio Aušros Vartų 
kleboną ir jo parapijiečius. 
Kun. Em. Paukštis buvo pir
mų pirmiausias mūsų beną 
pasveikinti ir užkviesti pas 
save. Net užpernai, kai mūsų 
benas dar tik tvėrėsi, dar tik 
vystykluose vystėsi, kun. 
Paukštis mus pasikvietė į sa
vo parapijos vakarienę. Ches
terio parapijiečiai taip tą mū
sų beną priėmė, taip įverti
no, taip į padanges savo pa- 

. gyrimais iškėlė, kad benui 
davė akstiną mokytis, dirbti 
ir iškilti. O šiemet, jau benui 
ant savų kojų stovint, ches-

teriečiai vėl pasikvietė. Be
nas ir nekviestas būtų atva
žiavęs, nes visi beno vaikučiai 
jautėsi turį tarti ačiū ches- 
teriečiams. Tą savo dėkingu
mą, tą savo lietuvišką ačiū 
jie tarė ir parodė savo prog
rama, kuri visa buvo tikrai 
lietuviška.

Po tos chesteriečių prog
ramos ,benas dar tris kartus 
pasirodė kitataučių tarpe ir 
uždarė savo maršavimo sezo
ną.

Dabar benas priėmė per 
dvidešimts naujų narių, ku
rie pavasarį prisidės prie jau 
ir taip didelio beno. Dabar 
beveik kas vakaras mokyklos 
kambariai pilni beno vaiku
čių, kurie arba mokosi kaip 
pūsti, ar lavinas dar geriau 
groti.

Vadovybėje Stanislovo Ma- 
slausko ir jo pagelbininkų 
Prano Šaprano ir Vlado Mo
tiejaus viskas eina sparčiai' 
ir gerai. Tai iš tikrųjų ačiū 
Stanislovui Maslauskui, kad 
benas taip gražiai ir garbin
gai išpildė šios vasaros mar
šavimo ir koncertų progra
mas. Jis užėmė ir labai gra
žiai ir gabiai išpildė visus to
kio garbingo beno reikalavi
mus. Jam diriguojant, benas 
padidėjo, paūgėjo, ir pragar
sėjo.

Lauksime ateinantį pava
sarį dar didesnių darbų, dar 
garbingesnių siekių iš tokio 
jau ir dabar garbingo beno! 
Ričmondiečiams ir jų benui, 
valio—ir dar valio!

Moterų pramoga
Švento Jurgio par. moters 

surengė milžinišką kortų lo
šimo vakarą, kurs sutraukė 
lietuvius iš visų keturių Phi- 
ladelphijos kraštų. Tiek bu
vo žmonių, kad vos sutilpo 
salėje ir naujai parengtame 
ir pataisytame mokyklos 
„skiepe”.

Nebūtų pro šalį pastebėti, 
kad tas erdvus, gražus ir di
delis pramogoms kambarys 
po mokykla yra mūsų jauno 
klebono, kun. Dr. V. Martu- 
sevičiaus sumanymas. Teko 
nekartą matyti, kai jaunas 
klebonas su savo pagelbinin- 
ku vikaru išsijuosę dirbo, an
glis pylė, malkas kirto, sienas 
maliavoje ir šimtus kitokių 
darbų drauge dirbo, kad iš
puoštų tą tokį gražų ir vi
sus stebinantį kambarį. 
Toks darbštumas daug gero 
žada ateityje visiems šv. Jur
gio parapijiečiams.

Kun. Zimblio paminklas
Teko nugirsti, kad buvu

sio klebono a. a. kun. Zimb
lio paminklas jau paruoštas. 
Tikimės neužilgo susilaukti 
žinių, kada ir kaip bus to pa
minklo šventinimas. Tokį 
gražų paminklą parūpino, pa
statydino Philadelphijos lie
tuviai savo aukomis. Tai gra
žus išreiškimas visų Phila
delphijos lietuvių dėkingumo 
a. a. tėveliui Zimbliui, kuris 
buvo visų mylimas. Kai tik 
bus kas nutarta paminklo 
šventinimo apeigų reikalu, 
tučtuojau stengsis šio strai
psnelio pyškintojas visiems 
pranešti.

Vyčių balius
Mūsų Vyčiai rengia puoš

nų ir labai įspūdingą „Fut
bolo metų užbaigimui Balių”, 
penktadienio vakarą, lietuvi
škoje Muzikalinėje salėje. Vy
čiai mūsų parapijoje nega
li didžiuotis narių skaičiumi, 
vienok gali visiems pasigirti 
savo darbštumu, savo veiki
mu ir savo tikrai lietuviška 
dvasia. Buvo kalbų apie kokį 
ten visų trijų Philadelphijos 
parapijų Vyčių suvažiavimą. 
Mūsų Vyčiai laukė, kaip ger
vė vandens, vienok, iki šiol, 
nieko nepešta. Tas sumany
mas, regis, ir liko vien tik su
manymu. Gaila, kad tokio su
manymo iki šiol neįvykdė. 
Mūsų Vyčiai ką nors pana
šaus turėjo dėmesy pernai, 
kai jie užsikvietė šv. Andrie
jaus Vyčius pas save į sve
čius. Dabar, rudens ir žiemos

metu, yra proga ir labai gera 
proga susirinkimams, susi
važiavimams. Mes, Ričmondo 
vyčiai, daug ką tariamės pa
daryti, bet būtų malonu, be 
galo malonu ir su kitais su
sidėti. Žinoma, dauguma vi
sų suvažiavimų, parengimų 
ir pramogėlių pareina nuo va
dų. Tad lauksime ir tikėsi
mės neužilgo išgirsti ką nau
ja ir gera iš vyčių vadų.

Atskiras puslapis
Šis tas buvo girdėta apie 

sumanymą vesti visą puslapį 
„Amerikoje” Philadelphijos 
lietuviams. Tai jau seniai rei
kalingas, verktinai reikalin
gas sumanymas. Kur kas ma
žesnės kolonijos turi ne tik 
savo puslapius, bet net ir iš
tisus laikraščius, o Philadel
phijos lietuviai taip apsilei
dę. Eina gandas, jog vienas 
iš jaunų pagelbininkų vikarų 
pradės tokį sumanymą vyk
dyti. Tai malonu ir džiugu iš
girsti. Esu tikras, jog visi to
kį sumanymą užgirs ir pa
rems, ar tai savo darbu, ar 
raštais, ar savo prenumera
ta. Na, palūkėkim, pamaty
sim.

Juozas Pavėsis.
Klaidos atitaisymas

Prieš tris savaites „Ame
rikoje” buvo žinutė, kad 
Liet. Pašelpinis Klubas pa
skyrė Maryland ligoninės lie
tuviams džiovininkams $40.- 
00. Tai klaida, kurią atitai
sau — surinkta ir nusiųsta 
8 dol„ o ne 40. Šią auką 
persiuntė klubo sekr. K. Po
vilaitis.

K. Dryža

Donorą, Pa.
Lapkričio 9 d. įvyko pa

rapijos vakarienė. Susirin
ko daug žmonių. Stalai nu
kloti skaniausiais valgiais. 
Šeimininkės buvo gražiai 
pasipuošusios. Svečių turėta 
ir iš Pittsburhgo. Po vaka
rienės linksmai pasišokta. 
Visus žavėjo gražia polka 
ypač vakarienės pirm. Ona 
Erčienė ir Jonas Kasputis.

Rengėjų komisijoje buvo 
O. Erčienė, Ad. Kizienė, Ant. 
Norkienė, M. Geštautienė, J. 
J. Šarkienė, Masaitienė, Mrs. 
Coock, St. Genienė ir O. 
Gražulienė. Daugiausia bi
lietų išpardavė Morta Nai- 
mienė, kuri gavo klebono, 
kun. V. Sadausko dovaną.

Visi dalyviai buvo nepa
prastai patenkinti.

Shenandoah, Pa.
Parapijos sukaktis

Lapkričio 16 d., 50 metų 
nuo pastatymo šv. Jurgio 
lieetuviškos bažnyčios pro
ga, įvyko Brandonville Coun
try Club erdviose ir gražio
se patalpose parapijos ban- 
kietas.

Didelėje salėje, skoningai 
papuoštoje, atsilankė per 
500 parapiečių ir daug pa
kviestų iš apylinkės kunigų 
ir brangių svečių.

Bankieto šeimininkas kun. 
dr. K. Batutis, apibudinęs 
gražiais žodžiais šių iškil
mių momentą, pasveikino 
dalyvius ir padėkojo jiems 
už gausų atsilankymą.

Vakarienės metu parapijos 
choras, vadovaujamas ga
baus muziko A. Grigoraičio, 
padainavo keletą populiarių 
lietuviškų dainų: Lietuviais 
esame gimę, Kur Nemunas 
ir Dauguva, Pragėriau žir
gelį ir kitas.

Lietuviška daina savo gro
žiu, melodingumu ir žodžių 
išraiška kiekvieną kartą su
žadina lietuvio sieloje daug 
gilių prisiminimų. Ji atgai
vina lietuvio dvasią ir są
monę. Ji yra stipresnė už 
gražiausį žodį ir galingesnė 
už visas šios šalies praban- 
gas. Ji yra toji šilta ir 
švelni ranka Tėvynės, kuri 
guodžia išeivio našlaičio šir
dį...

Kalbas pasakė: kun. kleb. 
K. Klevinskas, Andrius Mi
liauskas — parapijos vete

ranas, Robertas Norkus/ 
Marytė Remeikytė, adv. E. 
Bobinas, J. Rajeckas, Lietu
vos Pasiuntinybės Washing
tone patarėjas ir vietinis 
klebonas kun. J. Karalius.

Dr. Remeikytės ir p. Ra
jecko kalbos savo giliu tu
riniu ir gražia forma vi
siems pobūvio dalyviams la
bai patiko ir paliko gilų, ne
užmirštamą įspūdį.

Visų kalbų šūkis buvo: 
pasididžiavimas gražia ir 
didele bažnyčia; nuveiktais 
šv. Jurgio parapijoje dar
bais; pabrėžta tylus ir be 
jokios reklamos našus lietu
vybės atžvilgiu, nenuilstamo 
ir parapiečių mylimo, kun. 
kleb. Karaliaus darbas; dė
kota jam žodžiais ir gėlė
mis; palinkėta parapijai to
limesnio klestėjimo.

Kun. kleb. Karalius savo 
kalboje pabrėžė, kad nuopel
nai priklauso ne jam, bet jo 
geriems ir susipratusiems 
parapiečiams, kurie jo gy
venimo ir darbo kelyje esą 
jam geriausias užmokestis 
ir pasididžiavimas.

Lietuvos himnu baigtas 
bankietas, po kurio jauni
mas gražiai linksminosi.

Pabrėžtina puiki bankieto 
organizacija, dalyvių laiky
sena, maloni ir širdinga nuo
taika, visų patenkinimas.

Greitu laiku žadama ju
biliejaus paminėjimui išlei
sti graži knyga.

KALĖDŲ SIUNTINIAI

džio 20 d. Kalėdų dieną bus 
išnešiojami tik „special de
livery” siuntiniai.

Terorai Vienodi

Pašto vadovybė pakarto
tinai prašo iš anksto pasi
rūpinti kalėdinių siuntinių 
sudarymu ir jų į paštą pri
statymu. Svarbu gerai tuos 
siuntinius sudaryti ir laiku 
paštan pristatyti. Užsieniui 
skiriami siuntiniai jau da
bar turi būti išsiunčiami.

Visi turi atsiminti, kad 
Kalėdos šiemet ketvirtadie
nį, gruodžio 25 d.t tad į- 
vairūs siuntiniai įteiktini 
pašto įstaigoms prieš gruo

„New York Herald Tri
bune” lapkričio 2 dienos nu
meryje įdėjo nuolatinės sa
vo bendradarbės Sonia To- 
mara straipsnį, kuriame ji 
dalinai paduoda ištraukas iš 
pasikalbėjimo su gen. kon
sulu J. Budriu ir dalinai 
savo mintis. Straipsnis ga
na išsamus, informatyvinis, 
daugiausia nukreiptas prieš 
dabartinę nacių Lietuvos o- 
kupaciją. Tomara straipsnio 
pradžioj rašo:

„Lietuva, suspausta tarp 
naciškosios Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, skaudžiai 
nukentėjo nuo abiejų savo 
kaimynų, ir jos gyventojų 
skaičius sumažėjo 200,000 
arba dešimčia nuošimčių vi
sų Lietuvos gyventojų, pa
sakė Jonas Budrys, Lietu
vos generalinis konsulas 
New Yorke, remdamasis 
gautais pranešimais iš savo 
šalies. Jis apibudino sun
kius pergyvenimus, kuriuos 
turėjo žmonės iškentėti vie- 
nerių metų sovietinio reži
mo metu ir pasakė, kad jie 
tiek pat kenčia ir dabar 
prie naciškos tvarkos.”

Toliau straipsnyje kalba
ma, kad sukilėliai, išviję 
bolševikus, buvo suorganiza
vę naują Lietuvos vyriausy
bę, bet vokiečiai neleidę 
pulk. Škiirpa atvykti net į 
Kauną, o sudarytąją valdžią 
privertė atsistatydinti.

Vienas mėsininkas Kana
doje padėjo savo lange to
kio turinio parašą: — „Dėl 
užvilktų skolų mėsinyčią tu
rėsime uždaryti; kiek vė
liau paskelbsime skolininkų 
vardus ir pavardes.” Per po
rą savaičių po tokio skelbi
mo beveik visi skolininkai 
sunešė pinigus.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
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 baž.)

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.
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GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Kiekvienam Lietuviui

„AMERIKA”
Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą maloniai nu- 

nudžiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri kiekvieną 
savaitę primins jos davėją.

„Amerika” — tiksliausia Kalėdų dovana. Kiekvienam pri
einama įvairiais atžvilgiais — ir kaina nedidelė, ir 
verta didžiausio dėmesio.

„Amerika” dabar duoda labai daug žinių iš pavergtos Lie
tuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius visame pasauly.

„Amerika” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su visomis jėgo
mis, siekiančiomis Lietuvai nepriklausomybės ir jos 
žmonėms šviesios gerovės.

' „Amerika” metams kaštuoja tik 2 dol., tad ar rasi tinka
mesnę dovaną savo artimiesiems?

Paskubėki.—Kalėdos čia pat. — Draugai laukia. — Laukia 
ir „Amerika.”

KREIPKIS:

„AMERIKA”
222 South Ninth Street, Brooklyn, New York

FEDERACIJOS NARIAMS Maspetlio Žinios
L. K. Federacijos New 

Yorko apskrities susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
lapkričio 28 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Draugijų atstovai ir vei
kėjai maloniai prašomi da
lyvauti.

Apskr. Valdyba

ŠV. JURGIO DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugystės 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 3 
d., 7:30 vai. vak., Liet. Am. 
Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti ir ta proga už
mokėti savo mokesčius. Taip
gi bus perrenkama dalis 
valdybos sekantiems metams.

Atlaidai
Sekmadienį, lapkričio 30 

d. per 11 vai. mišias, prasi
deda šios parapijos meti
niai Švč. Sakramento 40 vai. 
garbinimo atlaidai. Vakarais 
iškilmingi mišparai, pamoks
lai ir palaiminimas, rytais 
bus laikomos mišios 6, 7, 8 
ir suma 9 vai. su pamokslu.

Pamokslus sakys 9 vai. ry
tais: pirmadienį kun. Ant. 
Petrauskas iš Apreiškimo, 
antradienį kun. V. Pinkus 
iš šv. Jurgio ; vakarais 7:30: 
sekmadienį kun. Jurgis Gu- 
rinskas, Lietuvos Gimnazi
jos kapelionas; pirmadienį 
kun. Jonas Kinta, Paterson

Sodai ietes
Lapkričio 18 d. parapijos 

salėje, įvyko Sodalicijos su
sirinkimas, kuris praėjo 
draugiškoje nuotaikoje ir 
buvo pravesti svarbūs nu
tarimai.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. J. Zembrauskaitė (jau 
septintą kartą), vicepirm. O. 
Kučinskaitė, rašt. M. Augu- 
stinaitė, ižd. M. Bugenytė, 
fin. rašt. G. Cerebiejūtė, 
tvarkdarė, T. Wezwick. Dva
sios vadu yra kun. J. Kar- 
tavičius; seselės pranciškie- 
tės, Maria Christina ir Ma
ria Urbana yra artimiau
sios bendradarbės.

Linkime naujai valdybai 
dirbti tokiu pat spartumu, 
kaip senoji valdyba dirbo 
praeityje.

Priimta nauja narė, Euge
nia Pakštaitė. Sveikindami 
naują savo narę, primename 
motinoms, kad paragintų 
savo dukreles prisirašyti 
prie Sodalicijos.

Nutarta gausiai dalyvauti 
40 valandų atlaidų procesi
joje. Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, gruodžio 8 d., per 
6 vai. mišias visa kuopa 
priims komunją. Sekmadie
nį prieš Kalėdas narės atsi
lankys „Crippled Childrens’ 
House of St. Charles” ir 
įteiks mažas dovanėles.

Po Naujų Metų nutarta 
turėti pramogą, kurios tiks
las bus sukelti lėšas naujai 
vėliavai įsigyti.

Po Velykų manoma su
ruošti naujas vaidinimas.

Metinis susirinkimas baig
tas maldele, kurią sukalbėjo 
kun. Kartavičius.

Elena Matulionytė
Susižiedavo

Lapkričio 22 d. Maspetho 
choro narė Adelė Tamulio- 
nytė susižiedavo su John 
Martino. Choras linki jiems 
viso geriausio.

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Auditorijos ben

drovės ekstra susirinkimas

LAIŠKAI TIESIOG IŠ LIETUVOS
Vienas brooklynietis, „A- 

merikos” skaitytojas, praei
tą savaitę gavo iš Lietuvos 
laišką, rašytą jo sūnaus ir 
žmonos. Laiškas rašytas 
spalių 4 d. ir išsiųstas oro 
paštu. Laišką čia dedame, 
kaip jis parašytas:
Brangus tėveli,

„Sveikinava jus, brangus 
tėveli, ir duodava žinoti, 
kad mumu esava sveiki ir 
linksmi.

Klikūnai, Kazakaitienė, Mar
cinkevičiai, Banevičienė, Lu- 
zeikos, Mockevičienė, Pau
lauskai ir kiti. Sveikino juos 
dukrelės, sūnūs ir žentai.

Buvęs

NUOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju savo 
vaikeliams - dukrelėms, sū
nui ir žentams — už neti
kėtą mano gimtadieniui pa
minėti puotą. Dėkoju visiems 
atsilankiusiems už dovanas 
ir sveikinimus, ypač treti
ninkų pirm. J. Paulauskie
nei už vakaro vedimą. Vi
siems nuoširdus ačiū.

Kotryna Surdokienė

MIRĖ

Martynas Švėgžda, 55 m. 
amžiaus, gyv. 741 Bushwick 
Ave., Brooklyne, mirė lap
kričio 20 d. Palaidotas lap
kričio 22 d.

Liko brolvaikis Alekas 
Deikus, kuris rūpinosi dėdę 
palaidoti ir puseserė Marce
lė. Patarnavo grab. Mat
thew P. Ballas-Bieliauskas.

SVARBU DALYVAUTI

Trečiadienį, gruodžio 3 d., 
bus šv. Jurgio dr-jos svar
bus susirinkimas. Jame bus 
perrenkama dalis valdybos. 
Svarbu, kad patriotiškai nu
siteikę nariai atsilankytų. 
Reikia komunistams parsi
davusius prašalinti iš valdy
bos.

Gruodžio 5 d. bus pilie
čių klubo susirinkimas.Svar
bu, kad ir jis būtų gausus. 
Jei tik susirinkimai gausūs, 
komunistai negalės nieko 
laimėti. Narys

Angelių Karalienes 
Parapija

Nuo pirmo Advento sek
madienio mūsų parap. salė
je sulaikomi parengimai ir 
šokiai. Parapijos laimėjimų 
vakarai būna antradieniais, 
Grand Paradise salėje. Jie 
bus ir Advento metu.

Pilietybės pamokos antra
dienių vakarais; lietuvių 
kalbos ir tikybos pamokos 
vaikams antradienių ir ket
virtadienių popiečiais nuo 4 
iki 6 vai. šeštadienį nuo 9 
iki 12 vai. ryto.

Trečią Kalėdų dieną, gruo
džio 27 d., mūsų parapijos 
jaunuoliai turės gražų vai
dinimą. Rengia Gyvojo Ro
žančiaus draugija.

REIKALINGA MOTERIS

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

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

[KAIP
AMERIKOS LIETI

LIKŲ VISOME1

KULTŪRINIO G

liet, parap. klebonas; antra- bus šį šeštadienį, lapkričio 
dienį, užbaigoj, kun. Myko- *29 d., 8 vai. vak., Klubo 
las Kemėžis, Newarko semi- salėj, 60-39 56 Drive, Mas- 
narijos profesorius ir Ba- peth.
yonne liet, parapijos klebo- Bus kalbama apie salės
nas.

Išpažintys bus klausomos 
kasdien rytais per mišias ir 
vakarais pamaldoms užsibai
gus. Kviečiama daug sve
čių kunigų; bus visiems la
bai patogi proga atlikti išpa
žintį ir priimti šv. Komuni
ją. Parapijos kunigai nuo
širdžiai visus ragina naudo
tis dvasiniu turtu — atlai
dais.

Šiemet Maspethe lietuvių 
parapijos atlaidai bus gra
žiausi. Bažnyčios viduj 
kaip tik dabar jau užbaigtas 
naujas išdažymas. Grindys 
visoje bažnyčioje jau baigia
mos visai naujos ir gražios. 
Sėdynės visai naujai perda
žytos, Sanktuarijoje padary
ti dideli pagražinimai, žo
džiu, Maspetho lietuviai my
li savo Dievulį ir nepasigai
li Jo buveinei nuolatinio pa
gerinimo ir aukos.

Sutuoktuvės
Lapkričio 1 d. Waitice 

John Rhodes apsivedė su 
Mildreda Gražulyte; lapkri
čio 9 — John C. Luttman 
su Elena Alonyte; lapkričio 
15 d. —Steponas Gliboskis 
su Emilija Urbonaite; lapk. 
22 d. Anthony Scocca su 
Marijona Žukaite.

Laidotuvės
Lapkričio 14 d. palaidota 

Anelė Burdonienė; lapkr. 19 
palaidota Anelė Skujienė.

Pramogos'
Lapkričio 8 d. labai gra

žiai pvayko šv. Onos soda- 
liečių parengimas. Visą už
darbį nuskyrė Kalėdų dova
noms p arapijos neturtin
giems vaikeliams ir sene
liams.

Lapkr. 15 d. buvo sėkmin
ga L. V yčių pramoga. Už- 
darbį, girdėti, nuskirs kil
niems tikslams. Abi pramo
gos įvyko parapijos salėje.

statymą ir daug kitų svar
bių reikalų.

Visi šėrininkai būtinai 
ateikite. Valdyba.

Pagerbė
Lapkričio 15 d. S. ir A. 

Meskerevičiams surengta 
„surprize party” 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Vakarą vedė P. 
J. Šlapikas. Svočia buvo S. 
Girnienė, o svotas— Adolfas
Jočis. Žmonių buvo per 200. 
Daugiausia pasidarbavo S. 
Girnienė, K. Šapolienė ir 
Radauskienė.

Stasys ir Amelia Meske- 
revičiai širdingai dėkoja 
rengėjoms ir atsilankusiems 
už dovanas, pasveikinimus.

Rap.

Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubas rengia Naujų Metų 
sutiktuvių vakarą savo klu
be gruodžio 31 d.

MINĖJO GIMTADIENĮ

Kotryna Surdokienė, Mas
petho parapijietė, priklau
santi prie visų draugijų, 
minėjo gimtadienį savo na
muose, kur jos vaikai pa
darė didelę staigmeną — su
ruošė netikėtą puotą.

Atradusi savo namuose 
visą būrį svečių, p. Surdo
kienė buvo sujaudinta iki 
ašarų. Gavo daug gražių do
vanų. Sveikinimo kalbas > pa
sakė Savickienė, Varnaitienė,

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

Išnuomojamas šviesus, sau
lėtas kambarys su visais 
patogumais. Privažiuoti Ful
ton St. (City Line) trauki
niu iki Rockaway Boulevard 
stoties. Pasirinkimas iš dvie
jų kambarių. Kreiptis: 106- 
33 95th St„ Ozone, Park, 
N. Y. (antrame aukšte).

Anelė Skujienė, 48 m., gy
venusi 487 Onderonk Avė., 
Ridgewood, N. Y. mirė lap
kričio 16 d. Palaidotas lap
kričio 19 d. šv. Jono kapi
nėse, iš Viešpaties Atsimai
nymo parapijos bažnyčios 
Maspethe. Liko vyras Ste
ponas, 3 dukterys: Frances, 
Marion Vogt, žentas Jonas, 
Anelė Stehle, žentas Edward 
ir du broliai Lietuvoje. Pa
tarnavo grab. Shalins-Šalin- 
skas.

Adolfas Beleckis, 51 m. 
mirė lapkričio 17 d. savo 
namuose, 57-43 64 St., Mas
pethe. Liko nuliūsi žmona 
Anelė, sūnus Adolfas, Jr. 
Vincas ir Juozas, duktė A- 
melia, sesutė Elena Kava
liauskaitė, teta Marijona 
Glebus (Massachusetts) ir 
daug giminių.

Palaidotas pentkadienį, 
lapkričio 21 d. iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios, 
Brooklyne, šv. Jono kapi
nėse. Patarnavo grab. Va- 
lantiejienė.

Velionis buvo šv. Vincen
to draugijos narys per 20 
m. Kilęs iš Daugų. Ameri
koje išgyveno 29 metus.

Karo audrai praūžus, mu
du vėl skubava Tave pasvei
kinti ir pranešti svarbiausią 
„Mudu gyvi ir sveiki.”

Šiam laiškelyje nors trum
pais bruožais perbėgsiu mū
sų gyvenimą ir nuotaikas 
„Bolševikų rojuj.”

1940 metais birželio mė
nesį aš buvau dar Kaune ir 
tą dieną buvo mūsų mokyk
loj mokinių išleistuvės ir cho
ras, kuriam ir aš priklau
siau, dainavome per radiją. 
Tik išėjus iš radijofono, 
vienas mokytojas pasakė, 
kad iš vienos užsienio radijo 
stoties pranešė, kad Raudo
noji Armija peržengė Lietu
vos sieną ir greitu tempu 
žengia į Kauną. Greitai 
vienas mokinys pranešė, kad 
Rusai jau netoli Kauno. Mū
sų visų galvos nulinko že- j 
myn, veidai pabalo, širdys 
pradėjo plakti, užviešpatavo 
tyla, tik tą tylą jau pradėjo 
drumsti tankų ūžimas. Ma- i 
tėme, kad visi išsigando; ka
riuomenė pasidavė, niekas 
nesipriešina, vyriausybė bė
ga. Lietuvos, tos brangiau
sios mūsų šalelės, nustojo 
plakti širdis ir viskas baigta.

Atėjus rusams, jie pradėjo 
varyti baisią propagandą; 
visiems liepė linksmintis, 
šokti, dainuoti, kas ir vyko 
per vasarą.

Bet rudeniui artėjant pra
dėjo ašalti oras, o kartu 
pradėjo atslūgti linksmybė. 
Per vasarą sunaikinus visą, 
kas buvo kurta, statyta per 
20 metų, reikėjo vėl pradėti ir 
stoti į gyvenimą. Pirmiausia 
laimingas gyvenimas prasidė
jo kainų pakilimu. Pavyz
džiui, batai kainavo 12 litų, 
o rudeny pakilo, kaip tik 
rublius įvedė, ligi 100-120 
rublių, medžiagos dar dau
giau pakilo. Bet atlyginimas 
nieko nepakilo. Maisto buvo, 
tačiau jį gabeno į Rusijos 
gilumą ir miestuose pradėjo 
jo trūkti. Tuoj išleido ir nau
jus iš pakulinės popieros 
laikraščius, kuriuose nieko 
daugiau nerašė, kaip tik apie 
komunizmą, stachanoviečius 
ir kad visi didintų darbo 
našumą. Iš užsienio karo vi
sai nieko nerašė; sako, ten 
imperialistai mušasi, tai 
mums nesvarbu. Rašė tik, 
kad užsieny yra badas, nėra 
kuo apsirėdyti, kapitalistai 
smaugia darbininkus — ir 
kas numeris taip rašė.

Rudeny paskelbė, kad že
mė, miškai, trobos, fabrikai 
yra valdžios nuosavybė; nuo
savybė išnyko; ką žmogus 
per visą savo amžių savo pro- 
cia užsidirbai, tai tą jie iš 
tavęs atėmė.

Vėliau neva pradėjo daly
ti darbininkams tą žemę, 
bet jie jos nenorėjo imti, 
nes žinojo, kad greitai rei
kės eiti į kolchozus ir ten 
būti kaip gyvulys.

Brooklyno Lietuviai GydytojaiKs.
_________________________________ rjjf'baL

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 j
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus.

Uitus.

SAVAITRA

EINA KAS PEN

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

Entered as Second-Cla 
Office at Brooklyn, N 

į spaudos Lie-1-------------------------

į X|VOKIEČIA 
Lithuanian Sit- 

L parašė prof.
1 — 8 vakare . ,

Penktadieniais uždarytai inSUUllO UireK-
L puošia labai

Tel. EVergreen 7 - 68681 i
VALANDOS:

9 —12 ryte

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Maskva. — 
riuomenė pietir 

, .kur vadovauja 
L° Pihpausko m0§enį0 pasie] 

mėjimų. Rostov 
sis pusės milij 
jų miestas, tie 

j daug įdomios I į turtingą Ka 
F trumpa tau- atsiimtas. Vol 

iRašoma ir apie trauktis iš Ros 
■ kaimynus, lat- keliasdešimts i 
L Nušviesta ne-rus. Rusų pn

h—lietuviškas
L tautiniai mo-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
RYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiri:

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

Tel.

iš

L Lietuvos pa- traukdami vo] 
;o. žemės ūkio, | didelių nuostoli 
kybos, politikos 

;Bi aprašyta 
• nacių okupa-

laiškus ra- 
kaip galint 
atvažiuoti.
žodžiais aš

platinama la- 
iįna, po 30 cen- 
I egz. tik 20 dol. 

•hd ši knyga ko 
J butų paskleista 

visuomenėje ir 
pomenėje.

stove vokiečia 
tankų, 118 Ii 
kanuolių.

Bebėgančius 
vokiečius laba 
takavo kazok

BELGŲ

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.

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

Vysk. D. J. Pelčaro ....................................................1.00
KRIKŠČIONIŲ SENOVĖ. Kun. A. Simaitis.................. 1.00
ŽYDŲ KARALIUS (Drama) .............................................. 25
DU VAINHiU (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.

Kad greičiau suvarytų ū- 
kininkus į kolchozus, uždėjo 
tūkstantiniais mokesčiais ir 
lyberiais, kurių niekas ir di
džiausios atsargos turėda
mas nepajėgė atiduoti. Kas 
neatidavė , tą kišo į kalėji
mą. Nei Beržininkai, nei 
Kriaučiūnų Petras negalė
jo niekaip atiduoti skirto ū- 
kio produktų kiekio. Taip su
spaudė ir ūkininkus mūčijo 
su stuikomis, kurias reikėjo 
važiuoti padieniui, nes ' a- 
pie mus visur statė tvirto
ves, tai reikėjo vežti žemes, 
medžius, akmenis. Vargino 
ir mažus g yventojus. Taip 
žmonės vargo ir nežinia ko 
laukė. Ėjo visokios šnekos, 
kad greitai bus karas ir tt.

Galų gale iškentėme ligi 
pavasario. O aš tau per žie
mą kas savaitė 
šiau ir norėjom 
pas jus, tėveli, 
Netiesioginiais
jums rašiau, kad liūdna be 
tavęs ir kitą, tai galit da
bar pasiskaityti. Bet iš tik
rųjų mudviem, nuo pasaulio 
atskirtiems, buvo labai sun
ku ir norėjova atvažiuoti pas 
tave. Bet iš Rusijos išva
žiuoti niekuomet, išskyrus 
diplomatus, negalima, o įva
žiuoti taip pat negalima, pi
nigų siųsti negalima, žodžiu, 
kelio nėra, mes esam kitam 
pasauly ir aš nežinau, kaip 
mes kada būtume pasimatę ir 
susiėję.

Pačiam pavasarį prasidė
jo vežimas į Rusiją. Iš Luk
šių išvežė vaistininką Spren- 
džiūną ir Ulinską Plėgų. Vi
sus kaltino, kad yra fašis
tai arba smetonininkai.

Žodžiu, pradėjo bolševikai 
rodyti tikrą savo veidą. Vi
są bėdą vertė kapitalistams, 
o kapitalistas buvo tas, ku
ris buvo patenkintai apsiren - 
gęs, ar turėjo 3 ha žemės. 
Kitiems vietos čia nebuvo.

Tik karas viską sunaikino, 
išnyko tas kaip šešėlis, bet 
palikęs toj vietoj šaltesnę’ 
žemę.

Mes dabar vėl galim par
duoti vėl galim tau ką no
rim rašyti, o vėliau, kaip

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

Y.

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 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 90-98 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STATE BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

90-98 Flatbush Ave., Brooklyn, N.
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.

Belgijos in 
ras paskelbė 
dinolo Josep 
kurią jis pa 
akcijos grupe 
rinkime. Jo 1 
nės ištrauko 
mos:

„Bažnyčia, 
gaus kūnas 
vairiuose k 
prisitaikinti ] 
čių sąlygų, 1 
venti tokiam 
kiose sąlygos 
ir troškina 

f ’

gali prisita 
kurs yra da 
ge, kur sen 
muos uždar 
įstaigos pris 

„Italija ir 
dvi autokral 
skirtumas I 
ir kitoje v: 
kietijoje lyj 
žemyn da 
ten uolos i 

same lietuviai, tad ®ta;, ^tsii 
i lietuviška, turi lais^ aP1( 

ir ženkleliai pardavi^ artįma miela 

-K-

FC^DEFENSE
A/

BUY
UNITED 

ktJcS STATESt STATES
SAVINGS 

a/BONDS 
iB AND STAMPS

A

<rikiečių padėtis 
i Amerikoje nėra 
Daugelis nori pri- 
p profašistišku- 
įiniui palankumą 

: ar italai ameri- 
tapia į tai dėme-

lirba savo darbą 
ayn. Šiomis die
ta Yorke įvyko 

.:dų amerikiečių 
h bendras pasi- 
l'rario vienu svar-

Spalių menesį Aps 
bonų ir ženklų pardu( 
5,935,934 dol. 50c. Tai 
čiausia suma, pralenki] 
kvieno menesio pard&’j^,"^ 
nuo gegužės 1 d. Lltūriaūs pads.

Rugsėjo mėnesį batti Šis aukštas 
ženklų parduota už $4 pareigūnas kvietė 
000.

Spalių mėnesį daug 
parduota ženklelių po 28 
kių ženklelių parduotu 
406,342 už $3,601,585|

Visi amerikiečiai ki 
mi ir raginami taupyt} 
kant 
ženklelius.

las amerikiečius 
irbti, labiau glau- 
draugijinin gyve-

i nėra ir lietu- 
zdžiu? Nežiūrint, 
Amerikos pilie-

Apsaugos bonWnt fakto, kad 
jau Amerikoje gi-

Pastaba: Apsaugos
Atsii

visose pašto įstaigose, 
kuose bei taupymo ir pj^ spaudoje dauX;^7r( 
nimo draugijose. Galu.
šyti tiesiog: Treasurer
United States, Washi
D. C. Ženkleliai pardai vieną. I išpildys. 2
mi ir daugumoje - 1
krautuvių.

draugijos

nusiskundžiama, kad 
pašalpos fondų. I Yorko ap 

visus fondus jung- liks ir s?

Ruošian

siūlymai, bet kaip talikų vi 
vuime? jdinimas 1
savaitę Brooklyno snyje. 

mudu amžinai, amžinjiės moterys sušau- 
vojava — ir pas jus, Jų susirinkimą ir į- 
miausias tėtyte, atvažaują fondą.

- -, leno bendro 
indo, dar 
itsįrado.

iviškos spaudos pa- 
13, kur dingo Palec- 
ircinkevičiaus, Cvir- 

Resi< bolševikams tar- 
vi 7 ■ lietuvių rašytojų te-

Kai parašysi mudvie 
šką, o jų rašyk daug 
domių, tai siųsk oro 
tai tuomet greitai ir s 
pasieks mudu, tuo ir ji

Bolšev 
Taigi, \ mukai 
tauti-ldaug bi 

naujas

&

Ė-

Telephone
EV 7 - 1670
JOSEPH VASTUNk bolševikų spauda

REAL ESTATE INSURA1 
and LIFE INSURANCE

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

Jokio atsakymo

■i, Maskvos komisa- 
J patvarkė, kad iš 
s ištrūkę komisarai, 

J?yvi, pristatyti kur

kori pr 
jmo ir i 
čiau ui 
siprieši 
ir plūd 

Niek 
kų spa 

| klaidin1 

siais p 
pjauna 
metų s

HAvemeyer 8 - 025£ Rusijos gynimosi

RALPH KRUC

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND AVEN 

Maspeth, N. Y.

kurie šiandien Rusi- 
? svarbesni, nei tuš- 
komunistinė propa-

. ■vai Gelbėti Fondo 
s fečiai remiamas. Chi- 

ipylinkėje uoliai dir-LIETUVIŠKAS
RESTORANAfe.“““’,T

BAR & GRILL
usKas ir Dr. P. Vi- 

Worcesteryje gausiai 
Gaminam valgius amer ta per Aušros Vartų 
niško ir lietuviško štili į, rakarienę. tcnpa. 
Čia taip pat galima g l ........ 
Amerikos išdirbimo ir veikėjai ėjo per 
portuotų degtinių, vis< įrašydami LGF na- 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidaf? Clevelande gruo- 

* . . , i didelė vajaus die- Savinmkas . nc- ,... z-, , ostone sausio 25 d.

platindami gražius

į11 G‘;and ®ulis koncertas, iš- 

—5??...^—]__ L ‘ skiriamas Lietuvai

“ i Fondui. Waterburyje

Toro 
Star” < 
turėjo 
smerkt 
Lietuv 
joj, ta 
netiese 
vikų 5 
se. Ta 
kušiai 
dienra 
gram.’

Lap 
legran 
mynin 
gas r 
norim 
krimii 
jos v

Lie1 
padai 
ronto 
siškai 
dienr: 
tiesa 
sias :
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