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tolėju išėjo iš spaudos Lie- 
į Kultūrinio Instituto 
lys. Tai 64 puslapių 
k „The Lithuanian Sit- 
in", kurią parašė prof. 
Ikštas, instituto direk- 
B. Knygą puošia labai 
skas Jono Pilipausko 
|s viršelis —lietuviškas 
įus ir kiti tautiniai mo-

VOKIEČIAMS DUOTAS DIDIS SMŪGIS

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Itreet, &
(Williamsburgh Bridge Plaa)

en 4-7142

lLDAIMŲ palo®
GERIAUSIOS ROŽES 

d Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
(ETOS—VAKARIENE fefcj

įmintas namie H geriausios sEety.i
Parengimams priimami užsakyme >

Juozas Cinkus

lygoje daug įdomios 
fiagos. Yra trumpa tau- 
ptorija. Rašoma ir apie 
auosius kaimynus, lat- 
jr estus. Nušviesta ne- 
lusomos Lietuvos pa- 
a švietimo, žemės ūkio, 
ybos, prekybos, politikos 
ae. Vaizdžiai aprašyta 
>vikų ir nacių okupa-

jyga bus platinama la- 
pigia kaina, po 30 cen- 
Jž 100 egz. tik 20 dol. 
įtina, kad ši knyga ko 
kušiai būtų paskleista 
ikiečių visuomenėje ir 
rių jaunuomenėje.

Maskva. — Rusijos ka
riuomenė pietiniame fronte, 
kur vadovauja maršalas Ti- 
mošenko, pasiekė didelių lai
mėjimų. Rostovas, svarbiau- 
sis pusės milijono gyvento
jų miestas, tie didieji vartai 
į turtingą Kaukazą, rusų 
atsiimtas. Vokiečiai turėjo 
trauktis iš Rostovo ir bėgti 
keliasdešimts mylių į vaka
rus. Rusų pranešimu, besi
traukdami vokiečiai turėję 
didelių nuostolių.Vien tik Ro
stove vokiečiai netekę 118 
tankų, 118 lėktuvų ir 210 
kanuolių.

Bebėgančius šiame fronte 
vokiečius labai sėkmingai a- 
takavo kazokai, kurie ne-

leido vokiečiams įsitvirtinti 
naujose pozicijose. Kazokai 
labai gerai veikia savo grei
taisiais arkliais ir lengvai
siais kulkosvaidžiais.

Vokečiai savo atsitrauki
mą iš Rostovo pradžioje ai
škino, kaip keršto žygį, kad 
už miesto ribų būdami galė
tų stipriau nubausti civilius 
gyventojus, kurie tai pat ko- 
voją prieš vokiečius, kaip ir 
kariai. Vokiečiai sakėsi su
naikinsią Rostovą žiauriau 
nei Varšuvą ar Rotterda- 
mą. Vėliau Berlyne aiškin
ta, kad vokiečiai turėję atsi
traukti į žymiai svarbesnę 
vietą.

BELGŲ KARDINOLO DR^SINIMAI
suvarytų ū- 

hozus, uždėjo 
mokesčiais ir 
niekas ir di- 
gos turėda- 
itiduoti. Kas 
išo į kalėji- 
minkai, nei 
Iras negalė- 
oti skirto ū- 
kio. Taip su- 
įkus mūčijo 
irias reikėjo 
ui, nes ’a- 
;tatė tvifto- 
vežti žemes, 
is. Vargino 
:ojus. Taip 
nežinia ko 

los šnekos, 
raras ir tt.

interne ligi 
au per žie- 1 _ _
laiškus ra- ženklelių publd.
kaip galint 406,342 už Mi Poletti nėra ir lietu- 
atvažiuoti.
žodžiais aš 

i liūdna be 
ai galit da- 
Bet iš tik- 

iuo pasaulio 
> labai sun- 
važiuoti pas 
usijos išva- 
t, išskyrus 1 
Įima, o įva- 
egalima, pi- 
ima, žodžiu, 
esam kitam ; 
ežinau, kaip ] 
pasimatę ir ,

lų amerikiečių padėtis 
metu Amerikoje nėra 
usia. Daugelis nori pri-
i jiems profašistišku- 
Mussoliniui palankumą 
m. Bet ar italai
ii kreipia į tai

ameri- 
dėme-

Spalių nwj 
jonų ir ženklų p

. Jie dirba savo
na pirmyn, šiomis die- 
s New Yorke įvyko 
elio italų amerikiečių 

i bendras pasi- 
i vienu svar-

darbą

5,935,934 dol • ųT 
v. . ,, uzacijųciausiamps į*rio _____________

kalbėtojų buvo New 
■ o gubernatoriaus padė- 

Rugsėjo Poletti. šis aukštas 
ybės pareigūnas kvietė 

italus amerikiečius

nuo gegužės 1 i

ženklų parduota 0
000.

Spalių nmiAau dirbti, labiau glau- 
parduota ženkle^p javo draugijiniu gyve-

Visi amerikieti ’ pavyzdžiu“? Nežiūrint, 
mi ir raginami t«| esame Amerikos pilie-
kant Apsaugos A to, , kad

ženklelius.

Pasfaba: Apsacp

nmas jau Amerikoje gi- 
bet esame lietuviai, tad 
, kas lietuviška, turi 
mums artima ir miela.

Belgijos informacijų biu
ras paskelbė Belgijos kar
dinolo Joseph Roey kalbą, 
kurią jis pasakė katalikų 
akcijos grupei viename susi
rinkime. Jo kalbos svarbes
nės ištraukos čia paduoda
mos:

„Bažnyčia, kaip ir žmo
gaus kūnas gali gyventi į- 
vairiuose klimatuose, gali 
prisitaikinti prie pasikeičian
čių sąlygų, bet ji negali gy
venti tokiame klimate ir to
kiose sąlygose, kurios slegia 
ir troškina ją. Ar Bažnyčia 
gali prisitaikinti režimui, 
kurs yra dabar Liuksembur
ge, kur seminaristai kalėji
muos uždaryti, o tikybinės 
įstaigos prispaustos?

„Italija ir Portugalija yra 
dvi autokratijos. Bet koks jų 
skirtumas Bažnyčiai vienoje 
ir kitoje valstybėje! O Vo
kietijoje lyginimas nukrenta 
žemyn daugeliu laipsnių; 
ten uolos viršūnė jau palie
sta. Atsiminkit popiežiaus 
laišką apie nacizmą.

1 visose pašto įstaiga —H-—
■ kuose bei taupymoutininkų spaudoje dau- 

nimo draugijose. Gi ia nusiskundžiama, kad 
syti tiesiog: ta® mg pašalpos
United States, Wi ima visus fondus jung- 
D. C. Ženkleliai pank i sudaryti
mi ir daugumoje Ji ios siūlymai, bet kaip 
krautuvių.

fondų.

tik vieną.

rį prasidė
tą. IšLuk- 
nką Spren- 
Plėgy. Vi- 

yra fašis- 
inkai. 
bolševikai 
veidą. Vi- 
italistams, 
o tas, ku
li apsiren - 
ha žemės, 
nebuvo.

ninaikino, 
sėlis, bet 
šaltesnę’

mudu amžinai, 
vojava — ir pas 
miausias tėtyte, s

Kai parašysi n 
šką, o jų rašyk M 
domių, tai siųsk ore P 
ai tuomet greitai ir^

gyvenime ?
Ą savaitę Brooklyno 
įlinkės moterys sušau- 
terų susirinkimą ir į- 

i naują fondą, 
j vieno bendro 

fondo, dar 
te atsirado.

Taigi, 
tauti- 

naujas

tai tuomet greitai^® lietuviškos spaudos pa- 
jasieks mudu, tuo ir M simus> kur dingo Palec- 

—' Marcinkevičiaus, Cvir- 
ir kitu bolševikams tar- 
ašių lietuvių rašytojų te- 
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Jaetuvai Gelbėti Fondo 
fe plačiai remiamas. Chi- 
!te apylinkėje uoliai dir- 
vvriausi talkininkai kun. 
Barauskas ir Dr. P. Vi
te. Worcesteryje gausiai 
linkta per Aušros Vartų 

^0 k 'lietuvio stiliau apijos vakarienę; ten pa
boję veikėjai ėio per 
Sus, įrašydami LGF na- 
i platindami gražius 
helius. Clevelande gruo- 
>7 d. didelė vajaus die- 
Bostone sausio 25 d. 
didžiulis koncertas, iš- 

inai skiriamas Lietuvai 
■ėti Fondui. Waterburyje

RESTORE
BARA fiKHl

hi - 1 •Į Gaminam valgius anieny

; čia taip pat
j Amerikos išdirbimo irj 
į portuotų degtiniu, i® 

(į vynų ir gero alaus.
į Joseph Zeidai 

Savininkas
411 Grand Street | 
Brooklyn, N. Y.

draugijos kiekviename susi
rinkime renka aukas.

Ruošiamasi ir kitur. New 
Yorko apylinkė irgi neatsi
liks ir savo kvotą kupinai 
išpildys, žodžiu, lietuvių ka
talikų visuomenėje v išsiju- 
dinimas visai aukštame laip
snyje.

Bolševikų spaudos vaji- 
ninkai nusiskundžia turį 
daug bėdų. Jie nueiną ieš
koti prenumeratų atnaujini
mo ir naujų užsirašymų, ta
čiau užtinką didžiausių pa
sipriešinimų, net keiksmų 
ir plūdimų.

Nieko stebėtina. Bolševi
kų spauda maitino savo su
klaidintus pasekėjus didžiau
siais plūdimais, tad dabar 
piauna tai, ką per daugelį 
metų sėjo.

—‘h—
Toronte leidžiamas „Daily 

Star” dienraštis spalių 30 d. 
turėjo straipsnį, kuriame pa
smerkta nacių okupacija 
Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj, tačiau įbrukta ir daug 
netiesos apie buvusią bolše
vikų vergiją tuose kraštuo
se. Tam laikraščiui labai vy
kusiai atsakė kitas Toronto 
dienraštis, „Evening Tele
gram.”

Lapkr. 1 d. „Evening Te
legram” pasmerkė savo kai
myninio laikraščio neteisin
gas informacijas, kuriomis 
norima pateisinti bolševikų 
kriminališkus darbus Balti
jos valstybėse.

Lietuvių bolševikų spauda 
padavė visą straipsnį iš To
ronto „Daily Star”, bet vi
siškai nutylėjo apie kito 
dienraščio pasisakymą. Mat, 
tiesa dažnai bado ir įžūliau
sias akis.

„Bažnyčia pageidauja sa
vo dieviškai pasiuntinybei 
palankiausio režimo; to ji 
siekia ir to ji prašo katali
kų siekti. Todėl draudžiama 
katalikams bendradarbiauti 
sudarant priespaudos reži
mą. Visų katalikų pareiga 
dirbti prieš tokį priespau
dos režimą. Draudžiama 
bendradarbiauti su tokiais, 
kurie pritaria tokiam reži
mui mūsų šalyje.”

Savo kalbos gale kardino
las pareiškė savo gilų tikė
jimą, kad Belgija vėl bus 
laisva ir nepriklausoma val
stybė.

Petain Matėsi Su 
Goeringu

Bernas. — Gruodžio 1 d. 
užimtoje Prancūzijos dalyje, 
arti Orleans, Prancūzijos 
valstybės galva maršalas 
Petain buvo susitikęs su 
maršalu Goeringu, kurs at
vyko kaip Hitlerio įgalioti
nis. Neskelbiama, kas pasi
tarime pasiekta, tačiau ma
noma, kad maršalas Petain 
pritarė Hitlerio reikalavimui 
glaudžiau bendradarbiauti su 
hitlerine Vokietija.

Už artimesnį bendradar
biavimą Prancūzijai žadama 
paleisti visus karo belaisvius 
ir duoti daugiau teisių vi
soje Prancūzijoje. Tolimes
ni pasitarimai bus dar tę
siami, tačiau Petain turės 
kalbėtis ir su Mossolinio į- 
galiotiniais, nes paskutiniu 
laiku Italijoje vėl daugiau 
kalba apie Savoju, Nicą ir 
kitas prancūziškas vietas.

Bendradarbių 
Dėmesiui

Ryšium su Kalėdų šven
tėmis, turėsime „Ameriką” 
spausdinti anksčiau, kad ji 
laiku pasiektų skaitytojus.

Visus straipsnius, skiria
mus kalėdiniam numeriui, 
prašome atsiųsti iki gruo
džio 10 d„ o koresponden
cijas iki gruodžio 16 d.

Jūrose Mažesni 
Nuostoliai , r

Berlynas. — Čia surink
tomis žiniomis, per lapkri
čio mėnesį vokiečiai nuskan
dino 216,500 tonų Anglijos 
laivyno. Tai buvo Anglijai 
mažiausiai nupstolingas mė
nuo.

Iš viso, vokiečių praneši
mu, Anglija nuo dabartinio 
karo pradžios netekusi savo 
laivyno 14,375,000 tonų.

(Anglijos laivyno vadovy
bė prisipažįsta prie mažes
nių skaitlinių).

Japonai Verčiami Aiškintis
Popiežiaus Žodis 
Mokslo Vyrams

Vatikanas. — Lapkričio 
30 d. atidarytas Pontifikali- 
nės Akademijos mokslo sky
rius. Ta proga popiežius Pi
jus XII kreipėsi į visus pa
saulio mokslininkus, kvies
damas juos paskirti savo ta
lentus taikai, o ne karui, 
nes Dievas sukūrė žmogų 
ne kovai prieš savo arti
mą.

Akademijos pirmininkas 
kun. Ag. Gemelli pranešė, 
kad šių metų astronomijos 
premija (50,000 lirų) pripa
žinta Dr. H. Shapley, Har
vardo profesoriui.

• Bolševikams susprogdi
nus tiltus p er Nemuną, gy
ventojai per upę keliami 
keltais ir laiveliais. Laikra
ščių žiniomis, per Nemuną 
ir Nerį Kaune kasdien per
keliama po 20,000 žmonių.

Washington. — Pasitari
mai tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės ir Ja
ponijos atstovų Washingtone 
dar nenutraukti, bet jie labai 
aštrėja. Šios savaitės pra
džioje prezidentas Roosevelt 
pareikalavo Japonijos vy
riausybę paaiškinti, kodėl į 
Indo-Kiniją japonai nusiun
tė žymiai daugiau karinių 
jėgų, negu susitarime su 
prancūzų Vichy vyriausybe 
leidžiama.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais prezidentas pažy
mėjo, kad pasitarimai su ja-

ponais vedami dar nuo ba
landžio mėnesio. Jų tikslas 
užtikrinti taiką Ramiajame 
vandenyne, todėl Amerika 
dėjo visas pastangas tam 
tikslui atsiekti. Japonų ka
riuomenės nusiuntimas į Indo 
Kiniją birželio mėnesį buvo 
didelė staigmena. Kai pasi
kalbėjimai su japonais vėl 
atnaujinti, Japonijos vy
riausybei aiškiai pasakyta, 
kad Ramiajame vandenyne 
taika bus įmanoma tik ta
da, kai japonai atsisakys nuo 
tolimesnių teritorinių užgro
bimų.

ANGLIJOJ DIDESNĖ MOBILIZACIJA

PAGALBA RUSIJAI NEPAKANKAMA
Washington. — Patikimi 

šaltiniai praneša, kad per 
spalių ir lapkričio mėnesius 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pagalba Rusijai nebuvo 
tokia, kokios pageidauta. 
Per tą laiką Rusija nega
vo tiek reikalingos karinės 
medžiagos, kiek tikėtasi.

Dėl to trūkumo daug kas 
kaltinama. Nurodoma, kad 
patys rusai nesuteikia rei
kalingų informacijų. Jie ne
užtikrina, kokios iškrovimo 
sąlygos Archangelske ir ki
tur. Be to, Anglija irgi sta
to didelius reikalavimus, 
kad jos užprašytų ginklų 
kiekis nebūtų mažinamas.

Apskaičiuojama, kad Ar
changelsko uostas per mė
nesį gali priimti 350,000 to
nų įvairių medžiagų krovi
nių; per Persijos uostus ga-

Įima pristatyti apie 60,000 
tonų, o per Vladivostoką a- 
pie 150,000 tonų. Tačiau per 
spalių ir lapkričio mėnesius 
rusai negavę nė pusės to, 
kiek jie būtų galėję priimti. 
Bet manoma, kad artimoje 
ateityje įvairios kliūtys bus 
visiškai prašalintos ir rusai 
gaus žymiai daugiau Ame
rikos paramos.

Mirė Senatorius

Londonas. —Ministeris pir
mininkas Churchill tautos 
atstovų susirinkime drąsiai 
pareiškė, kad ateinančiais 
metais Anglijos gynimas pa
reikalaus platesnės vyrų ir 
moterų mobilizacijos. Šiuo 
metu kariuomenėn imami 
vyrai nuo 19 iki 41 metų, 
o kitais metais gal turės 
būti imami nuo 18 iki 50, 
gal net iki 60 metų amžiaus. 
Praplėsta mobilizacija gyni
mo armijai duotų tris mili
jonus vyrų ir moterų.

Taip pat Churchill pažy
mėjo, kad bus pasiūlytas į- 
statymas mobilizuoti ir mo
teris nuo 20 iki 30 metų 
amžiaus, bet grynai kari
niams veiksmams atlikti bus 
imamos tik savanorės.

Jis taip“ pat pareiškė, kad 
bet kuriuo momentu galima 
laukti tiesioginio Vokietijos 
užpuolimo. Vokietija, Chur-

chillio nuomone, galinti su
silaukti didelių pralaimėji
mų Rusijoje, tad tokiu at
veju gali stipriai mestis An
glijos link iš desperacijos.

Rusijai Aukos 
Negausios

Prieš porą mėnesių įsteig
tas Rusijai šelpti komitetas 
(Russian Relief, Inc.) iki 
šiol surinko 358,000 dol., o 
iš viso surinkti norima 3 
mil, dolerių. Šio komiteto 
tikslas rinkti aukas Rusijos 
kariuomenės medikalinei pa
galbai ir civiliniams gyven
tojams padėti.

Komiteto vadovybė pra- 
neš'ė, kad į Rusiją jau iš
siųsti du dideli siuntiniai į- 
vairių vaistų ir medikalinės 
medžiagos.

Washington. — Gruodžio 
1 d. nuo širdies smūgio mi
rė senatorius Aiva B. A- 
dams, atstovavęs Colorado 
valstybei, 66 metų amžiaus. 
Senate išbuvo 11 metų. Bu
vo demokratas, bet daug 
kartų priešinosi įvairiems 
prezidento siūlymams.

ITALIJOJE DIDELI NERAMUMAI

KANADOJ DAUG AMERIKIEČIŲ KARIŲ
Kanados kariuomenėje šiuo 

metu tarnauja 16,000 ame
rikiečių karių savanorių. 
Skaičius savanorių kasdien 
auga, ypač susilaukiama 
daug lakūnų. Daugiausia 
atvyksta iš Kalifornijos ir 
New Yorko. Amerikiečių la-

LIBIJOJE VOKIEČIAMS PASISEKĖ
Kairas. — Anglų kariuo

menės žygiai Libijoje buvo 
atskyrę dvi vokiečių moto
rizuotas divizijas ir buvo 
laukiama, kad jos bus vi-

Gražiai Minės Savo 
Sukaktį

Cambridge, Mass. — Teko 
patirti, kad kun. Pr. Juš- 
kaitis, Nekalto Prasidėjimo 
par. klebonas, kunigavimo 
25 metų sukakčiai atžymėti 
išleidžia savo lėšomis malda
knygę.

Kadangi sunkiais Lietu
vos priespaudos metais lietu
viška maldaknygė buvo ne 
tik kenčiančio lietuvio sielos 
paguoda, bet ir svarbiausia 
lietuvybės palaikytoja, da
bar, Lietuvai atsidūrus nau
jos priespaudos angoje, lietu
viškos maldaknygės išleidi
mas vėl susilaukia ypatin
gos svarbos.

siškai sunaikintos. Visai 
netikėtai viena divizija pra
siveržė pro anglų tankų už
tvaras, atsiėmė dvi svarbias 
pozicija susijungė su an
tra buvusia atkirsta divizi
ja. Šiuo abiejų vokiečių di
vizijų susijungimu užkirstas 
kelias anglų dideliam ka
riuomenės daliniui, kurs jau 
buvo prasiveržęs iš Tobru- 
ko apsupimo.

Anglai aiškina, kad Tob- 
ruko daliniui pavojaus nė
ra, nes jis vis dar gali su
sisiekti su kitais kariniais 
daliniais, kadangi išėjimas į 
jūrą tebėra laisvas.

Anglų pranešimu, Libijon 
paskutiniu laiku atgabenta 
papildomų karinių dalinių. 
Mūšiai Etiopijoje užbaigti, 
kai paskutinė italų tvirtovė 
pasidavė. Italai dar laikėsi 
Gondare, kur jau iškelta 
balta vėliava. Čia anglai ne
laisvėn paėmė 11,500 italų 
ir 12,000 vietinių karių.

kunu Kanadoje dabar yra 
6,000.

Kanados lakūnus daugiau
sia lavina amerikiečiai. La
kūnų ten jau turime apie 
90,000. Kariuomenėje iš viso 
Kanadoje yra 230,000 karių 
savanorių.

Amerikiečiams įstoti į Ka
nados kariuomenę Amerikos 
vyriausybė nedaro jokių 
kliūčių. Naujokų ėmimo ko
misijos net atleidžia nuo ka
riuomenės prievolės tuos 
jaunus vyrus, kurie stoja 
Kanados kariuomenėn.

Roma. — Gruodžio 2 d. 
Italijos valdžios žinių agen
tūra viešai paskelbė, kad 
Triesto mieste susektas 
priešfašistinis judėjimas, ku
rio tikslas buvęs nužudyti 
diktatorių Mussolinį ir su
naikinti Italijos karines 
dirbtuves. Suimta 60 asme
nų, kurie atiduoti nepapras
tam valstybės saugumo tei
smui. Suimti asmens kalti-

narni įvykdę sprogdinimus 
keliuose miestuose, kur žuvę 
keli šimtai asmenų.

Italų valdžios žinių agen
tūra Stefani taip pat prane
ša, kad „konspiratoriai mė
ginę sprogdinti ir geležin
kelius.”

Triesto miestas prieš aną 
pasaulinį karą priklausė 
Austrijai; jame gyvena 248,- 
000 asmenų.

ARGETINA LAIKOSI NEUTRALUMO v
Buenos Aires. — Tautinė 

demokratinė „Accion Argen
tina” organizacija lapkričio 
30 d. norėjo visame krašte 
suruošti tūkstančius masinių 
susirinkimų, kuriuose būtų 
buvę pareikštas argentinie
čių pritarimas demokrati
nėms v alstybėms, kovojan
čioms prieš Vokietiją, Itali
ją ir jų sąjungininkes. Ma-

PAREMTAS LIETUVOS DRAUGAS
Boston. — Dr. Pranas Ga

linis, rinkdamas savo kny
gai medžiagą, buvo atsikrei
pęs ir į anglą, lietuvių 
draugą, p. Ernest John Har
rison Londone. Gavo įdomų 
atsakymą.

Be kitko, p. Harrison 
skaudžiai nusiskundžia dėl 
savo padėties, nes, bolševi
kams okupavus Lietuvą, 
Lietuvos atstovybė, kurioje 
jis dirbo, nebeteko avansų 
ir jis, per 20 metų dirbęs 
Lietuvos Respublikai senat
vėje atsidūrė su šeima be 
darbo ir pajamų.

Dr. Galinis, kiek laikas 
leido, surinko iš lietuvių

$40.00 ir pasiuntė p. Harri- 
sonui.

Harrison yra parašęs pui
kią knygą apie Lietuvą var
du: „Lithuania: Past and 
Present”, kuri išleista 1922 
m. paplito po pasaulį. Be to, 
yra suredagavęs puikius lei
dinius anglų kalboje, būtent 
„Lithuania 1928” ir „Lith
uania, a Review.” Londone 
jis buvo Eltos įgaliotinis.

® Pasak laikraščių, žino
mame Kauno apylinkėje e- 
sančiame Pažaislio vienuoly
ne bolševikai buvo įrengę į- 
vairių dokumentų archyvą.

nyta, kad susirinkimuose bū
tų pasirodę šimtai tūkstan
čių asmenų.

Susirinkimų išvakarėse 
prezidento pareigas einąs 
Ramon S. Castillo išleido į- 
sakymą, kuriuo rengti de
mokratiniai susirinkimai už
drausti. Prezidentas Castillo 
paaiškino, kad dabartinio 
karo atžvilgiu Argentina 
griežtai laikosi visiško ne
utralumo, todėl negali būti 
jokių protesto ar pritarimo 
mitingų kariaujančių šalių 
atžvilgiu.

Pasitraukė Pirmas 
Karys Lakūnas

Randolph Field, Texas.— 
Šiomis dienomis išėjo į at
sargą generolas Frank P. 
Lahm. Jis buvo- pirmutinis 
pasaulyje karys lakūnas. 
Pirmuoju kariniu lėktuvu jis 
pirmą kartą pakilo 1909 m. 
spalių mėn. Tada jis buvo 
dar leitenantas.

Pirmam kariniu lėktuvu 
pakilime jis išbuvo ore 13 
minučių, 100 pėdų aukštumo
je, o lėktuvas lėkė 42 my
lias per valandą greičiu.

K
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožldra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

KO DAR LAUKIAMA?
Vis plačiau ir plačiau, garsiau ir garsiau visur kal

bama, kad būtinai reikalinga Lietuvos vyriausybė. Yra 
siūlymų, kad tokią vyriausybę sudarytų Amerikos lietu
vių visuotinis seimas. Bet turime žinoti, kad esame šio 
krašto piliečiai ir todėl jokių vyriausybių užsieniui ne
galime sudarinėti. Lietuvos vyriausybę gali ir privalo 
sudaryti išlikę nepriklausomos Lietuvos pareigūnai ir 
laisvi Lietuvos piliečiai.

Apie vyriausybės reikalingumą daug rašyta „Ame
rikoje”, rašyta ir kituose laikraščiuose. Šiomis dienomis 
„Draugas” labai aiškiai pasisakė, kad vyriausybės suda
rymo reikalas neatidėliotinas. Visuotinis Amerikos Lietu
vių Seimas tik tada šauktinas, kai bus susidariusi Ang
lijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių pripažinta Lie
tuvos vyriausybė „in exile” ar bent Vyriausias Tautinis 
Komitetas.

Amerikos visuotinis lietuvių seimas prieš akis turė
tų labai aiškius tikslus. Pareikšti vieningą Amerikos lie
tuvių pasitikėjimą šalies vyriausybei ir prpzidentui Roose- 
veltui, kurs yra mažesniųjų tautų artimiausias draugas. 
Įprasminti visoje išeivijos lietuvių visuomenėje kūrybinį 
entuziazmą kovai už nepriklausomą Lietuvą. Pasmerkti 
Lietuvos okupantus. Nustatyti ryškų veiklos planą Lie
tuvos neprikausomybei atsteigti, jos tūkstančiams trem
tinių pagelbėti, jos kenčiantiems žmonėms padėti. Suju
dinti jaunąją Amerikos lietuvių kartą tėvų ir protėvių 
garbingos žemės išlaisvinimo darbams. Sudaryti tvirtą 
paramą Lietuvos vyriausybei.

Amerikos Lietuvių 
autoritetingiausiai gali 
Taryba. Šioje įstaigoje 
kos lietuvių daugumai,
vių ir abiejų Susivienijimų vadovybių parinkti žmonės.

Žinoma, Seimui sušaukti reikia nemaža laiko. Reikia 
gero pasiruošimo. Svarbu pasirinkti tinkama vieta. Bet 
visa tai galima nugalėti, turint prieš akis susitarimo ir 
glaudaus bendradarbiavimo kelią. Tačiau pirmoje eilėje vis 
dėlto turėtų susidaryti Lietuvos vyriausybė ar bent ją 
pavaduojąs Tautinis Komitetas, kuris naudotųsi plačiau
siu pritarimu visuomenėje.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” rašo: „Kauno miesto 
valdyba nutarė visą miesto 
sodininkystės įmonių šių me
tų vynuogių derlių, kuris 
pasitaikė ypatingai geras, 
paaukoti sužeistiems vokie
čių kareiviams. Ji parėdė, 
kad vynuogės būtų prista
tytos Kaune esančioms ka
ro ligoninėms.” Reikia atsi
minti, kad Kauno miesto 
valdybą sudaro vokiečių pa
skirti žmonės.

Kitam numery tas pats 
laikraštis rašo:

„Alytaus apskrities lietu-

jjuno radiją Antanas 
, skaitė paskaitą „Lie- 
flsuomenė bolševizmo

vių ūkininkai įvykdė 
vą fronte kovoj antie 
kieči ų kareiviams. Ji<Savo paskaitą jis 
kojo 231,408 kilograr 
vų, 48,390 kg. bulvių 
paukščių, 2,950 kia 
1,350 gyvulių, 290 h gėrikų partijai pa
šos ir didelius kiekii įdžią į rankas daug 
nių, sviesto, medaus, 
ir baltinių. Be to, buįnnkija paskelbė sa- 
rinkta 6,340.40 rublii 
nais pinigais. 1

Pats vokiečių lai 
pasako, kaip jie plėši 
tuvos ūkininkus ir t 
plėšimą vadina

, nuo bolševikų par
ėjimo Rusijoje, 
į kita ko, pastebėjo,

ta aplinkybė, kad ru-

tams 
tuvių 
buvo 
ir kit 
jų ti: 
ko b 
tamp 
ninka 
tuom 
šia i

TERORAS KAUNO APYLINKĖ

Visuotinį Seimą tiksliausiai ir 
ir turi šaukti Amerikos Lietuvių 
atstovaujama ryškiausiai Ameri- 
Ją sudaro trijų organizuotų sro-

NUKAMAVO DARBO ŽMONIŲ DUKRĄ
Grįžtu prievakarį į namus, su ja paėmė slaptai. Iš mei

lės sukurta, kliūtis nugalė
jusi šeima gyveno laimin
gai, augindama net ketvertą 
sūnelių. Bet atėjo Lietu
von savosios diktatūros lai
kai, kada valdiniinko tarny
bą lėmė ne tik jo darbas, 
bet ir priklausymas.... parti
jai. Pranas Gineitis nebu
vo tautininkas, to jis nie
kada neslėpė ir... buvo ne 
tik atleistas nuo mokyklų in
spektoriaus vietos, bet net 
negavo teisės pasilikti ta
me pat mieste mokytoju.

Šis režimas pasirodė jam 
kietesnis už vokiečių okupa
ciją, kada, nežiūrint sunku
mų, vis tik galėjo dirbti U- 
tenos lietuviškoje mokyklo
je, kad net įstengė organi
zuoti lietuviškąją progim
naziją. Norėjo, gavęs tar
nyba netoli Kauno, parūpin
ti šeimai pragyvenimą ir 
nats ruoštis teisininko dar
bui studijuojant universite
te. Tačiau jį nubloškė į pa
ti. tolimiausi kampa nuo 
Kauno — į Kretingą. Iš čia 
kėlė vėl kitur, ir dar kitur. 
Visą tą laiką jo žmona Do
micėlė kantriai pakėlė tuos 
šeimą lankančius sunkumus, 
inešdama ne vieną saulėtą 
valandą į vyro skaudžius 
pergyvenimus ir rūpindama
si vaikų mokslu.

Balševikai galutinai išar
dė jų šeimą: tą darbo žmo
nių dukrą Domicėlę Ginei- 
tienę atplėšė nuo savo gim
tosios žemės, išgabendami 
su dviem jauniausiais sū
numis į tuos Sibiro beri
bius laukus, kur seniau 
caro žandarai gabeno lietu
vius. Vyresnieji gi du sūnūs 
tuo met u berods buvo uni
versitete, o gal slapstėsi, tai

Ant stalo telegrama.
— Nuo motutės, iš Sibi

ro, — dingtelėjo mintis. At
plėšiau. Taip ir buvo. Ji 
dėkojo už gautus pinigus. 
Tačiau pats reikšmingiausis 
iš visos telegramos buvo 
pakutinysis sakinys:

— Mano brolio Prano 
neičio žmona mirė.

Supratau. Mirė Domicėlė 
Ginėitienė, toli toli, Sibire. 
Nebuvo ji sena, gal taip ar
ti 50 metų. Rodos, tai pir
moji gedulingai juoda žinia 
iš lagerių, kur mūsų iš
tremtieji broliai lietuviai. 
Prie šios šiurpios telegra
mos ilgiau sustokim.

Pažinau gerai tą pirmąją 
auką iš ištremtųjų. Būda
mas gimnazistu, gyvenau jų 
namuose keletą metų. Trum
pa jos gyvenimo istorija ši
tokia: Domicėlė buvo papra
sta Utenos miesto mergai
tė. Augusi ir gyvenusi ne
turtingai. Su sesute anksti 
likusi našlaitė, savo darbu 

Murėjo duoną pelnytis. Dar 
pirmosios vokiečių okupaci
jos metu jiedvi pradėjo sa
vo trobelėje virti pietus mie
ste dirbusiems raštininkams, 
mokytojams. Nedaug kas jų 
namus lankydavo, bet pietų 
valgyti ateidavo 
Pranas Gineitis, 
į akis darbšti, 
mergaite ir jis 
vesti.

Apie tai pajutę jo tėvai 
pakėlė nemažą audrą. Būda
mi labiau pasiturintieji, jie 
nenorėjo sutikti, Lad jų sū
nus, ir dar pamokytas, ve
stų paprastą miesto mergai
tę. Tačiau sūnus buvo su 
savu nusistatymu ir šliūbą

Gi-

mokytojas 
Jam krito 
tyli, rami 
nutarė ją

„Studentų žodžio” 1941 m. lapkričio numerio viršelio paveik
slas, kurį pagamino Jonas Pilipauskas, „Draugo” redakcijos na
rys. Šis paveikslas, kaip ir visas „Studentų žodžio” lapkričio nu
meris, skiriamas A. A. kun. Dr. Jonui Navickui, M.I.C., atminti. 
Įvairių straipsnių bei atsiminimų tam numeriui parašė kun. Dr. 
K. Urbonavičius, kun. Dr. K. Rėklaitis, kun. Dr. J. B. Končius, 
Ant. Vaičiulaitis, K. Jonelis, Marija Aukštaitė, Juozas Laučka, 
Leonardas Šimutis, Jonas Navickas, E. Galevičius, A. Atkočius, 
P. Aikšnoras, J. Klebauskas. Yra įdėta ir Velionies vienas moks
linis straipsnis. Numeryje daug paveikslų.

dar pasiliko Lietuvoje, šio
mis dienomis gavau iš Lie
tuvos laišką, kuriame ir tos 
tremtinės vyriausis sūnus, 
medicinos studentas, sužino
jęs apie mano koresponden
ciją su Sibiru, pridėjo sava 
ranka trejetą eilučių:

— ...džiugu, kad rūpinie
si suardytų šeimų atstaty
mu. Jausime didelę padė
ką... Tai buvo jo švelnus 
prašymas pagelbėti jų šei
mai, jo motinai — tremti
nei. Pasakykite, kaip aš tam 
jaunam lietuviui turėsiu pra
nešti, kad jų šeima jau nie
kad nebebus atstatyta, kad 
jo motutė nebesutiks jau jo 
grįžtančio su diplomu iš u- 
niversiteto ir kad jis netu
rės nė tos skurdžios laimės 
paverkti ant motinos kapo...

Jo motiną bolševikai nu
kamavo kažkur toli, toli už 
tūkstančių mylių.

Gavom mes pirmą baisią 
žinią apie naują lietuvės 
tremtinės kapą, bet tokia 
nia nebus paskutinė...

Mes lankome mintimis
kapus, prie kurių tikriau
siai nėra nė paprastučio iš 
medžio sukalto kryželio ir 
tyliai kartojame maldos žo
džius :

— Amžiną atilsį, duok, 
Viešpatie, tiems, kuriuos 
priglaudė ne tėvynės žemė, 
o tolimo Sibiro pusnynai, 
kurie atgulė amžinam poil
siui šalia lietuvių knygne
šių...

— Amžiną atilsį tiem, ku
rie mirdami negalėjo prisi
šaukti taip jų trokštos dva
sinės pagalbos, kurie mirė be 
žvakės rankoje ir kuriuos 
laidojo be lašo švęstojo van
dens...

— Amžiną atilsį tiems, ku
rių kapai už Uralo, Azijos 
stepėse, kur jų nelankys nei 
sūnūs, nei dukterys, kur 
jiems nečiulbės lietuviškų 
gojų paukšteliai ir ant ku
rių kapų nekris vakaro rasa 
nuo beržų svyruonėlių...

Amžiną atilsį...

“AŠ PADĖJAU PLĖŠIKAMS”

Publicistas
Merkelis per Kauno radiją 
turėjo paskaitą apie b olše- 
vikų terorą Kauno apylinkė
je.

Toje paskaitoje buvo nu
sakytas baisiausias žudynių 
ir kankinimų vaizdas. Kau
nas ir jo apylinkė buvo ta
rytum pavirtę į cirko areną 
pagoniškoje Romoje, kur 
viskas paplūdo krauju, šį 
kartą lietuvių, nepripažinu
sių bolševikų viešpatavimo 
ir nusisukusių nuo ištiestos 
jiems kruvinos Stalino ran- 
ko.

Prelegento žodžiais, Kaune 
buvo daugiausia raudono
sios armijos, todėl čia siau
tė pats baisusis teroras. 
Šlykščiausias kalėjimas bu
vo Kauno IX-tame forte. 
Kankinimų kamera buvo į- 
rengta valstybės saugumo 
departamento požemyje.Dau- 
giausia išvežta lietuvių 1940 
m. liepos mėn. 12 ir 13 die
nomis ir šiemet birželio 15 ir 
16 dienomis, kai bolševikai 
išsiuntė vagonus su tremti
niais — lietuviais. Tuo di-

ir atsisakė dirbti 
Jiems gi to tik 

;ėjo, nes jie iš pat 
• galėjo paimti valdžią 
rankas.

auki^ b°lševikai isi‘ 
rėmai jau su 20 me
simo. Lietuvoje bol- 
' pirmučiausia pradė- 
ragandą prieš „išnau- 

ir ragino šviesuo- 
aip pat prisidėti prie 
ai „liaudies teises.” 
i šviesuomenė darbo 
įio. Tik nedidelis jos 
j, kuriai neabejotinai

Aleksandras|desnė neapykanta bū’ 
rodyta bolševikams t 
22 d., kai Kaune p 
veikti narsuoliai — p 
nai.

Pirmąją sukilimo die kalinimas ar gyvybės 
sislėpė Kauno kalė jin jas, pasislėpė į Vo- 
žiūrėtojai ir daug pc. Didžiulė dauguma 
kalinių gavo pabėgti.
tokių „laimingųjų” bū ?. stengdamosi išsau- 
saujelė. Toliau p.
pakartojo jau paskelb 
nias apie Kauno sul 
ir jų aukas, 
Aukštojoje Panemunė 
kt. vietose. j

Prelegentas suminėj 
sinius sušaudymus P 
ne, Zapiškyje, Pravic 
se ir kitur. Jis užį 
apie randamus dabar 
su bolševikų nugalal 
ir slaptai užkastais la 
Kleboniškyje, ties Sari 
Vilijampoėje, apie 
fortą ir kitur. Tokie 1 
užtinkami dabar gam 
krūmuose, senkapiuosi 
kų Lietuvoje užtinkant 
kas daugiau, negu an 
buvo spėliojama.

dirbti įstaigose ir į-
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K. J. Prunskis! Žinios,

„Aš noriu apiplėšti vie
ną turtingą žmogų. Man rei
kia revolverio ir keletos į- 
rankių durims atidaryti. Bet 
aš neturiu pinigų jiems nu
sipirkti. Paskolink man po
ra dešimtų dolerių.”

Jei tokiam žmogui sko
lintum prašomus pinigus ir 
jis, nusipirkęs reikalingus 
įrankius, apiplėštų tą turtin
gąjį vyrą, tai teismas pri
pažintų Tamstą kaltu padė
jus plėšti, nors Tamsta pats 
nei iš tolo nebūtum prie to 
žmogaus namų priėjęs.

Pripažintų kaltu už davi- 
Įmą pinigų, be kurių plėši
kas nebūtų galėjęs prirengti 
apiplėšimo.

Turime keletą lietuviškų 
laikraščių Amerikoje, kurių 
tikslas yra išplėšti žmonėms 
brangiausią turtą—tikėjimą, 
atitraukti nuo Bažnyčios, 
nuo Kristaus. Tų laikraščių 
negali išleisti be pinigų. 
Todėl jie medžioja sau skai
tytojų būrius, kurie savo 
centais padėtų išleisti tuos 
pilnus nuodų šlamštus. Jei 
katalikai žmonės tų laikraš
čių neskaitytų, tai šią pat 
dieną tie dorovės nuodyto
jai užsidarytų.

Jei katalikas žmogus už
sisako sau tuos tikėjimą ir 
dorą karts nuo karto pašie
piančius laikraščius, jis sa
vo pinigais prisideda prie 
apiplėšimo sielų, prie apiplė
šimo Bažnyčios. Jis savo 
pinigais apmoka Kristaus 
aršiausius neprietelius. Toks 
žmogus turi sau sakyti: 
„Aš padėjau plėšikams api
plėšti nekaltas sielas”; „aš 
padėjau piktinti dorus žmo
nes.” Todėl nei vienas kata
likas negali pasiteisinti rem
damas savo centais nekatali
kiškus laikraščius.

Katalikiški laikraščiai A- 
merikoje yra tik šie: Dien
raštis „Draugas”; savaitra
ščiai: „Amerika”, „Darbinin
kas”, „Garsas”, „Lietuvių 

Laivas.” Mėnesi-

niai: jaunimui: „Studentų 
Žodis”, „Šv. Kazimiero A- 
kademijos Aidai,” ,,Vytis”. 
Moterims — „Moterų Dir
va.”

S. Kidykas, S. J.

PALAIDOTOS PIRMOS 
AUKOS

Lietuvos laikraščiai 
neša, kad spalių 9 d. 
ne buvo iškilmingai palaido
tas atsargos majoras Tom
kus, kuris buvęs pirmoji 
bolševikų teroro auka. Ma
jorą Tomkų GPU agentai su
ėmė 1940 m. liepos 11 d„ o jau 
liepos 13 d. jis nuo kanki
nimų Kauno kalėjime mi
ręs. Dabar šio kankinio kū
nas buvo palaidotas kapinė
se kartu su kitais 12 
vių, kuriuos giminės 
žino.

Per laidotuves buvę
kyta daug prakalbų, o pa
čios laidotuvės pavirtusios 
didžiule demonstracija prieš 
bolševizmą. Visiems 13 pa
laidotųjų manoma pastatyti 
bendrą paminklą.

pra-
Kau-

lietu- 
atpa-

pasa-

LENKAI RUSIJOJ GAU
SIU PARAMOS

Lenkijos generalinis kon
sulas New Yorke pranešė, 
kad Londone Lenkijos vy
riausybei pavyko susitarti 
su Sovietų Rusijos vyriau
sybe lenkų tremtinių pašal
pos reikalu, Bolševikai su
tikę įsileisti lenkams trem
tiniams Sibire ir kitose da
lyse iš Amerikos drabužių, 
maisto ir vaistų.

Pirmam siuntiniui laivu 
paskirta 100,000 dolerių. Šis 
siuntinys paruoštas San 
Francisco uoste. Laivas tu
rėjo siuntinį nugabenti į 
Vladivostoką, iš kur numa
tyta persiųsti į Kazakstaną, 
kur daugiausia lenkų trem
tinių apgyvendinta. Daugiau 
kaip milijonas lenkų ištrem
ta iš tos Lenkijos dalies, 
kurią bolševikai 1939 m. 
rugsėjo mėnesį buvo užėmę.

j i kas buvo sutverta i 
js nepriklausomybės 1 
i Daugeliui inteligen- 

apie ži a žinoma, „pasispal- .
Deja, buvo atsitiki- ' 

iad kai kas net per ' 
prisidengė „raudonu- 
Per tuos metus mūsų 

€ jukai ir ūkininkai su- 
' i šviesuomene į žymiai 
' anius santykius ir 

pasimokė iš savo dau- 
išlavintų brolių.

j jevikų propaganda pa- 
; no lietuvių tarpe ne-

’agal surastus ve
nerikų dokumentus,

aetuvoje komunistų 
i narių ir kandidatų 
iriskaitoma tiktai 3,- 
'oje kompanijoje du 

diu sudarė svetimtau- 

VILNIAUS SRITYJE 650,000 ŽMOten“ XS£ 
’anda Lietuvoje buvo 
smarki, bet negudri ir 

ji nepajėgė įtikinti.
ūkininkai ir darbiniu-1
. . . . . . . . . . . - . . I si

,.Deutsche Zeitung im Ost 
land” skelbia pasikalbėjimą 
su Vilniaus apygardos vo
kiečių komisaru Wulffu. Jo 
apygarda apimanti 12,000 
ketvirtainių kilometrų su 
650,000 gyventojų. Komisa
ras daug važinėjęs po kra
štą! ir užmezgęs asmeninį 
kontaktą su vietiniais gy
ventojais. Tokiu būdu jis pa
reiškiąs „savo pasitikėjimą 
ir įgijąs tarpusavį pasitikė
jimą.”

Svarbiausias jo rūpestis 
priklausąs žemės ūkiui. Ū- 
kininkams esą skiepijami 
„vokiečių ūkininkavimo 
principai ir metodai.” Visas 
šių metų derlius, kuris lai
komas geru, esąs suimtas. 
Taip pat rudens darbai esą 
baigiami. Ūkininkams esan
čios parūpinamos dirbtinės 
trąšos. Tokiu būdu esą ti
kimasi žymiai padidinti že
mės našumą.

Gyvulių skaičius 
mas patenkinamu. Bū: 
dama pastangų j*~ 
pievas, o taip pat s' 
kyti žuvų ūkį. Bolševil^ 
kirtę miškus šešeriem 
tams į priekį, todėl re 
miškus želdinti. Kart 
Lietuvos kelių valdyt 
rinami keliai. Nuo gi 
atsiradusios duobės t 
mos užlyginti.

c

gre 
JUT 
tar 
gel 
lai 
vy 
da 
na

įskiHi ma ė, kad bolše-1 
žodžiai ir visi gražūs .

skiriasi nuo darbų. V1 
darbininkų ir ūkinin- m 
palankumą komunis- A

New Yorko miesto 
ragina gyventojus sa1 
ledų siuntinius pradėti 
iš anksto. Kitų miešti 
lendoriai turi būti p! 
ne vėliau gruodžio 8 c

VYTIS ir Et
Apysaka

Parašė
Jonas Kmit

(Tęsinys)

tai buvo tiesa. Net susipa 
turėjo tai pripažinti. Tačū 

Js dar sapnu atrodė.
‘ let kaip gi aš galiu pabėgti 

j jis nepastebės, tai kiti p?

Ties Eastern Park 
mi (Jamaica linijos) 
mas gražus parkas, 
čia buvo tuščia vieta, 
praveda požeminį gelebrlipsiu? Nušaus mane kai] 
lį, išlyginama ir apsoūausyk. Šis kalėjimas stovi 
ma medeliais. ’ j ”

Kaledu Šventėms Dovanos

KNYGOS
SARGYBA ...........................................................
VISŲ METŲ APMASTYMAI ......................
SVEIKATA LIGONIAMS ..............................
PAMALDŲ VADOVĖLIS...............................
KRYŽIAUS KELIAI .:......................................
GRAUDUS VERKSMAI ..................................
GYVENIMO PAMATAI ..................................
NUOLATINĖ NOVENA..................................
MOTERYSTĖ ......................................................
KALĖDŲ DOVANĖLĖ ..................................
ALGIMANTAS, Istorinė Apysaka, 5 tomai 
ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA 
MISIJONORIAUS ROMANAS .....................
GAVĖNIOS KNYGA........................................
DĖL KO AŠ TURIU BŪTI KATALIKAS .

ai akmeniniai. Bet vienoj v 
_ įsi grabe, ir ten akmenys m 
, a išardyti ir pro pamatą išlj 
‘ n, į žemę neįkąstą^ Kiek p;

us ir pro tvorą sykiu, 
let man besikrapštant, pam; 
šaus.
Pavojaus yra, bet jau tavo ( 
pastebėtų. Pagaliau, kuo čia 
® sušaudytas.

’ siekas kalba tiksliai. Verta p 
L auja?
į. Sur aš rasiu tą silpną pam. 
' dėkas nuvedė jį prie sienos
• Matus. Kiek pagrabalioję 
. ą akmenį, kurį pajudinęs įs

Smarkiau pavartalioję, išėrr 
liko skylė, pakankamai didel 
ms nesuklyko iš džiaugsmo, 
ajau išlysti, bet už sienos už 
Turėsi kiek darbo po tvora p 
8. —Jei neturi čia jokio įn< 
s tą darbą rankomis atlikti, 
tis už viską brangesnė. Dab: 
s prie žygio. Aš turiu eiti. L 

’ as, kad mėginčiau tave prik
• amavimą. Aš apsiėmiau tai 
, si sukietėjęs bedievis ir tok

a tavęs atversti. Tad sugalv
• ybės pabėgti, kad paskui s

1.

Užsakymus siųsti:
AMERIKA” 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

utis ironiškai nusišypsojo. 
Aha! Tai tokiais sumetimais 
būtum Kazelėkas, jei į svet 
Bet vis dėlto geriau negu būti



itsche Zeitung im Ost- 
rašo: „Kaimo miesto 
a nutarė visą miesto 
kystės įmonių šių me- 
uogių derlių, kuris 
kė ypatingai geras, 
ti sužeistiems vokie- 
’eiviams. Ji parėdė, 
nuogės būtų prista- 
[aune esančioms ka
linėms.” Reikia atsi-: 
kad Kauno miesto i 
sudaro vokiečių pa- 

monės.
. numery tas pats 
s rašo: d
ius apskrities lietu- plėšių J

TUVIAI BOLŠEVIZMO METAIS
Kauno radiją Antanas 

as skaitė paskaitą „Lie
ji visuomenė bolševizmo 
is.” Savo paskaitą jis 

Priėjo nuo bolševikų par- 
įsigalėjimo Rusijoje, 

sos Ą,1 tarp kita ko, pastebėjo, 
41®bolševikų partijai pa
ir bajs®valdžią į rankas daug 
rintaijjo ta aplinkybė, kad ru- 
naiiĮį 

hti

tuvos

įldininkija paskelbė sa
lą ir atsisakė dirbti 
vikaras. Jiems gi to tik 
tekėjo, nes jie iš pat 
fcų galėjo paimti valdžią 
įro rankas.
Lietuvą bolševikai įsi-

(ORAS KAUNO g .tyrimo. Lietuvoje bol-

stas Aleksandras 
per Kauno radiją 

įskaitą apie bolše- 
rą Kauno apylinkė-

įskaitoje buvo du- 
•alsiausias žudynių 
imu vaizdas. Ėau- 

apylinkė buvo ta- 
rirtę į cirko areną 
ie Romoje, kur 
plūdo krauju, šį 
ivių, nepripažinu- 
kų viešpatavimo 
tįsių nuo ištiestos 
Inos Stalino ran-'

ii pirmučiausia pradė- 
opagandą prieš „išnau- 
us” ir ragino šviesuo- 
taip pat prisidėti prie 

i už „liaudies teises.” 
vių šviesuomenė darbo 
ilino. Tik nedidelis jos 
ius, kuriai neabejotinai 
kalinimas ar gyvybės 

pasislėpė į Vo-

■ rodytai 
22 i, M 
veikti J

ML

Pmiųd 
sislėpė 
aūrėtojiBimas> 
kaliniij Didžiulė dauguma 
tokių 
saujelė!

• dirbti įstaigose ir į- 
le, stengdamosi išsau- 

pakartaj^i’ ^as buvo sutverta 
lias afe?Pvos nePriklausomybės 

ir jy įfis' Daugeliui inteligen- 
"teko, žinoma, „pasispal-

■M

Aukštoj:/ 
kt. vieta

pasispal-
Deja, buvo atsitiki- 

kad kai kas net per 
prisidengė „raudonu- 
Per tuos metus mūsų 

ninkai ir ūkininkai su
su šviesuomene į žymiai 
lesnius santykius ir 
pasimokė iš savo dau- 
išlavintų brolių.

:o žodžiais, Kaune Prele^ 
[iausia raudono- sinius š 
s, todėl čia siau- ne, Zata 
įaisusis teroras, se ir fe 
.s kalėjimas bu- apie raita 
IX-tame forte, su bolšerį 
kamera buvo į- ir slaptai į 
stybės saugumo Klebonai ilševikų propaganda pa- 
0 požemyje.Dau- Vilijampš 
?ta lietuvių 1940 
m. 12 ir 13 die- 
aet birželio 15 ir 

kai bolševikai 
nūs su tremti- 
uviais. Tuo di-

amo lietuvių tarpe nė
jo. Pagal surastus vė- 
bolševikų dokumentus,

fortą ir b!
užtinkam □
krūmuos a je Lietuvoje k omunistų 
kų Lietai jos narių ir kandidatų 
kas dausai 
buvo spėin

priskaitoma tiktai 3,- 
Toje kompanijoje du 

lliu sudarė svetimtau- 
Lietuvių ten buvo net

įganda Lietuvoje buvo 
smarki, bet negudri ir

• Zeitung im Ost Gyvuliu jį nepaj§ge įtikinti.

apygardos vo- dama pa£'t 
aru Wulf fu. Jo 
pinanti 12,000 

kilometrų su 
mtojų, Komisa- 
žinėjęs po kra- 
ezgęs asmeninį 

vietiniais gy
rių būdu jis pa- < 
ro pasitikėjimą I mos uilypri 
usavį pasitikę- —

ūkininkai ir darbinin- 
liškiai matė, kad bolše- 
žodžiai ir visi gražūspievas, o te;

kytižuvyiti jaį skiriasi nuo darbų, 
kirtę miškus ■■ . darbininkų ir ūkinin- 

komunis-■ tams į prieip lepalankumą
miškus želdind. _____________
Lietuvos kelių' 
rinami keliai J 
atsiradusi du®

tams komisarai kaltino lie
tuvių šviesuomenę. Todėl ji 
buvo niekinama, pažeminama 
ir kitaip engiama. Raudonų
jų tironų kiršinimai pasili
ko bergždi ir šviesuomene 
tampriai vienijosi su darbi
ninkais ir kaimu. Bolševikai 
tuomet nutarė kuo daugiau
sia inteligentų kimšti į ka
lėjimus, arba išvežti juos iš 
Lietuvos. Pagaliau, buvo pa
vartotas ir masinis lietuvių 
trėmimas į Sibirą.

Ištrėmimai buvo taikomi 
visiems sluoksniams; gabe
no ūkininkus, amatininkus, 
valdininkus, profesorius, ka
rius ir 1.1. Visi jie buvo lai
komi „liaudies priešais”. Iš 
to jau galima spręsti, kodėl 
visi lietuvių tautos sluoks
niai taip uoliai ir vieningai 
prisidėjo istorinėmis birželio 
mėn. dienomis prie sukilimo. 
Pav., Vilniaus geležinkelių 
valdybos valdininkai sustab
dė tos svarbiausios įstaigo 
veikimą. Tą pat padarė pa
što ir telefonų valdininkai. 
Rezultate visas susisiekimas 
ir susižinojimas krašte taip 
svarbią rusams valandą buvo 
nutrūkęs.

„Pasispalvinti”, ir . „pasi- 
raudoninti” tekę beveik vi
siems. Jų tarpe būta pasi
šventėlių, dirbusių išimtinai 
savo Tėvynės išlaisvinimui iš 
bolševizmo. Dabar tenką ga
na dažnai išgirsti prikaišio
jimų vienam ar kitam už per 
uolų „pasiraudoninimą”. Vi
suomenė, pasak prelegento, 
turėtų susilaikyti nuo per 
drąsių savo sprendimų, ne
ištyrus kiekvieno atsitikimo. 
Vilniuje, pav., boševikus iš
vijus, buvo suimtas vienas 
lietuvis, tarnavęs GPU žval
gyboje. Tačiau jis buvo 
greitai paleistas, kadangi 
buvo įrodyta, jog jis, neva 
tarnaudamas čekistams, iš
gelbėjo daugeliui žmonių 
laisvę ir gyvybę. Panašių pa
vyzdžių Lietuvoje esą gana 
daug. Ištikimi bolševikų tar
nai visiems esą žinomi. Ben
drai imant, Lietuvos švie
suomenė kovoje prieš bolše
vizmą atliko garbingą vaid
menį, pareiškė baigdamas 
A. Bružas.

STAMPS RONOS

POSTAL SAVINGS
■ ' /or the Purchase of

UNITED STATES
IDIEIFrERiSSIE

SAVINGS BONDS

Kl. — Esu mašinistas lėk
tuvų dirbtuvėje. Kai karas 
baigsis, gal būsiu atleistas 
iš darbo. Kaip galiu pasi
ruošti tam laikui?

Ats. — Tvarkingai ir nu
statytu laiku pirki Apsau
gos Taupymo bonus. Tai 
duos jums tvirtą atsargą, 
kuri jums daug pagelbės 
ateityje, kai pasibaigs nepa
prasta valstybės padėtis. •*

Iš kokios didelės 
grupės vyriau- 
pastovaus bonų 
pirkimo?
Iš vidutines ir

didėjo pajamos. Ši gyvento
jų dalis gali geriausiai pa
sitarnauti — pirkdama bo
nus ir ženklelius, ji ne tik 
sumažins valstybės perka
mąją galią, bet ir padės ša
lies apsaugos programai, 
neleisdama pragyvenimo ka
štams kilti.

Radijo Paštas TEISMO BYLŲ ĮDOMYBĖS

i VYTIS ir ERELIS
New Yorkocs 

s jo rūpestis j ragina gyr£i-‘ 
nes ūkiui. Ū- ledų siuntimE^ 
są skiepijami iš anksto.

ūkininkavimo lendoriai turi 8 
etodai.” Visas į ne vėliau gino- 
ius, kuris lai-1 —.

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
aip, tai buvo tiesa. Net susipainiojusi Pilvučio gal-

esąs suimtas. Ties Eastern^1 turėjo tai pripažinti. Tačiau Kazelėko pasiuly- 
;ns darbai esądni (Jamaica^ bis dar sapnu atrodė.
ninkams esan-|mas gražus
nos dirbtinės j čia buvo tuš&r<i£ 
būdu esą ti-praveda poifflš? 
padidinti že- į, išlyginama ii

'ma medeliais.

-Bet kaip gi aš galiu pabėgti? Už durų stovi sar- 
. Jei jis nepastebės, tai kiti pastebės. Kaip aš per 
f?perlipsiu? Nušaus mane kaip zuikį.

" j -Klausyk. Šis kalėjimas stovi prie pat tvoros. Jo 
natai akmeniniai. Bet vienoj vietoj yra nelygi že- 
tarsi grabe, ii’ ten akmenys netvirtai laikosi. Juos 
ma išardyti ir pro pamatą išlysti. Tvora stovi pa- 
bum, į žemę neįkąstą. Kiek pasirausęs, išlysi pro 

| Batus ir pro tvorą sykiu.
- Bet man besikrapštant, pamatys sargyba ir ma
išus.

viiv/mn 'Pavojaus yra, bet jau tavo dalykas taip elgtis, 
■nepastebėtų. Pagaliau kuo čia rizikuoji? Rytoj vis- 
j 1 būsi sušaudytas.

.. lazelėkas kalba tiksliai. Verta pabandyti. Bet ar jis 
gpkauja?
r Kur aš rasiu tą silpną pamatuose vietą?
Kazelėkas nuvedė jį prie sienos ir pradėjo čiupinėti 
to pamatus. Kiek pagrabalioję, jie užčiuopė vieną 
®botą akmenį, kurį pajudinęs įsitikino, kad jis liuo- 
I Smarkiau pavartalioję, išėmė jį iš pamato, ku- 
tae liko skylė, pakankamai didelė žmogui išlysti. Pil
tis vos nesuklyko iš džiaugsmo. Jau buvo bebandąs 
'tuojau išlysti, bet už sienos užčiuopė vielotą tvorą. 
'Turėsi kiek darbo po tvora pasikasti, — tarė Ka
sas. —Jei neturi čia jokio įnagio žemei kasti, tai 
Sis tą darbą rankomis atlikti. Įkyrus darbas, bet 
iastis už viską brangesnė. Dabar viską jau žinai ir 
Iškis prie žygio. Aš turiu eiti. Mane čia atsiuntė ka
blias, kad mėginčiau tave prikalbinti priimti dvasi- 
taarnavimą. Aš apsiėmiau tai padaryti, bet žinau, 
lesi sukietėjęs bedievis ir tokiu trumpu laiku ne
šiu tavęs atversti. Tad sugalvojau planą duoti tau 
imybės pabėgti, kad paskui sugrįžtum į gerą ke-

ėdy Šventėms Dovani

APMASTYMAI
GONIAMS.....
DOVĖUS.......
AJAI.............
SKSMAI..........
MATAI...........
OVENA...........

NELĖ.......................... .
[storinė Apysaka, 5 tomai..
DIES DTBONIZACUA...

I ROMANAS...................
GA...................................
IUBCTI KATALIKAS....

[Išsakymus siųsti:

222 So. 9th St., Brooklyn, K
Hvutis ironiškai nusišypsojo.
'Aha! Tai tokiais sumetimais atėjai manęs išgelbė- 
Hebūtum Kazelėkas, jei į svetimą sąžinę nesibrau- 

k Bet vis dėlto geriau negu būti šnipu. Tačiau kas ta-

KI.
amerikiečių
sybė tikisi 
ir ženklelių

Ats. —
mažas pajamas gaunančios 
grupės, kur daugiausia pa

Pastaba: Apsaugos bonai 
ir ženkleliai pardavinėjami 
visose pašto įstaigose, ban
kuose bei taupymo ir paskoli
nimo draugijose. Galima ra
šyti tiesiog: Treasurer of the 
United States, Washington, 
D. C. Ženkleliai pardavinėja
mi ir daugumoje „retail” 
krautuvių.

Per Kauno radiją įvestas 
specialinis „radijo paštas”. 
Radiofonas paaiškino, kad 
šiais laikais, kai Lietuvos 
gyventojai negali laisvai su
sisiekti su sostine ir kai gy
venimas iškėlė daug įvai
riausių klausimų, radijas siū
losi atsakyti į įvairius už
klausimus, pav., dėl socialinio 
draudimo, dėl juridinių ne
aiškumų ir t.t.

Per „radijo paštą” vienam 
piliečiui buvo atsakyta į jo 
paklausimą, kaip būtų gali
ma išsirūpinti sau leidimą 
gauti Kaune butą. Paaiškin
ta, kad nuo š. m. spalių 
mėn. 1 d. niekam neduoda
ma leidimo atvykti Kaunan 
apsigyventi. Neturint gi lei
dimo apsigyventi, negalima 
gauti nė leidimo butui už
imti. Leidimai apsigyventi 
Kaune duodami tik atsi- 
kraustantiems tarnybon.

m. vienas 
nesutiko 

žmogaus,

Anglijos 
paskelbti 
apie kurį

1826 
teismas 
mirusiu 
nieko nebebuvo žinoma per
792 metus. Kadangi nebuvo 
įrodymų, teismas laikėsi at
sargios nuomonės...

RAUDONOJO TERORO MUZIEJUS
Per Kauno radiją buvo 

perskaitytas straipsnis iš 
laikraščio „Į Laisvę”, pava
dintas „Raudonojo teroro 
muziejus.” Bolševikai, sako
ma tame straipsny, pajungė 
lietuvių tautą ir griovė tau
tos kultūrą. Jie net visai 
norėjo sunaikinti lietuvių 
tautą, išblaškydami ją po Si
birą. Dabar privalome į- 
steigti raudonojo teroro mu
ziejų, kuriame b ūtų sudėta 
ir tiriama medžiaga apie 
terorą- nuo 1940 metų vasa
ros iki š. m. birželio 22 d. 
Toks muziejus jau steigia
mas. Jame būsią 3 skyriai: 
bolševikų santvarka (diagra
mos, žemėlapiai, medžiaga 
apie komunistinę tvarką, jų 
vadus, valdymo metodai ir 
t.t.); bolševikų nukankintų
jų sąrašai (jų paveikslai, 
atvaizdai, kankinimo būdai, 
bolševikų išvežtųjų ir be ži
nios dingusiųjų registracija,

aprašymai apie suėmimus ir 
siuntimo būdus — prekiniuo
se vagonuose, politinių kali
nių sąrašai, fotografijos, 
kankinimų aprašymai); lie
tuvių kova prieš bolševikus, 
(proklamacijos, aprašymai, 
paveikslai, kovų atvaizdai, 
partizanų veikla ir pan.)

Prie muziejaus steigiami: 
archyvas ir biblioteka. Ar
chyve bus sudėtos bylos, 
atsiminimai, atskirų piliečių 
parodymai ir kita medžia
ga, nušviečianti bolševikų 
nusikaltimus. Bibliotekoj bus 
surinktos (po 2 egz.) kny
gos, brošiūros, laikraščiai, 
atsišaukimai ir kiti to me
to leidiniai. Pasinaudoti bi
blioteka ir archyvu galės 
tie, kurie studijuos bolševi
kų režimo laiką. Iki šiol 
per 2-3 mėnesius jau nudirb
ta tiek, kad suregistruota 
veiksmų vietų 100, ištirtos 
kankinimų vietos Pravieni-

škėse, Telšiuose, Aukštojoje 
Panemunėje, Utenoje, Zara
suose, Ukmergėje. Nuotrau
kų tose vietose padaryta 
172, iš kurių bus padary
tas raudonojo teroro albu
mas.

Kitokios medžiagos surin
kta: sudegintų vietų atvaiz
dų — per J50, surasti 8 po
litinių kalinių ešalonų sąra
šai, 30 bolševikų atsišauki
mų. Įdomiausias eksponatų 
tarpe yra rastas Telšių ka
lėjime X kameroje metalinis 
dubenėlis su tam tikrais pa
triotiniais u žrašais, iškrapš
tytais dugne politinių kali
nių, data ir pavardėmis.

Indijoje anglų teismas 
1880 m. turėjo išspręsti to
kią keistą bylą:

Keturi asmenys nusipirko 
vieną katę ir visi susitarė 
būti savininkais vienos ka
tės kojos; vadinasi, kiek
vienas pirkėjas pasirinko po 
vieną koją. Kartą katė su
sižeidė vieną koją, kurios 
savininkas aprišo ją alie
juotu raiščiu, kurs netikė
tai užsidegė. Išsigandusi ka
tė šoko bėgti ir pateko į 
medvilnės sandelį, kuris pri
klausė visiems keturiems 
katės savininkams. Sande
lyje k ilo gaisras.

Nesužeistų katės kojų trys 
savininkai iškėlė teisme by
lą prieš katės sužeistos ko
jos savininką, reikalaudami 
nuostolių atlyginimo. Ap
skųstasis užginčino ieškinį.

Teismas šią keistą bylą 
taip išsprendė:

Katė negali naudotis su
žeista koja; ji ją buvo pa
kėlusi ir bėgo trim svei
kom. Šios trys kojos įnešė 
ugnį į medvilnę ir tik jos 
atsakingos už gaisrą, todėl 
tų trijų katės kojų savinin
kai turi atlyginti atsakovui 
visus nuostolius.

BOLŠEVIZMO SIAUBAS 
LIETUVOJE”

Vokiečiai įsake Belgijoje 
ir Prancūzijoje surašyti vi
są ten esantį JAV. piliečių 
turtą, kurį jie konfiskuosią.

Vokietijoj uždrausta žy
dams vartoti visus telefonus. 
Tik labai svarbiu reikalu gali 
panaudoti telefoną.

Brooklyn© miesto lanky
tojos slaugės praneša, kad 
pernai ir šiemet jos padidi
no savo patarnavimą pilie
čiams, kurie serga ir reika
lingi priežiūros.

Tokia antrašte knygelę šio
mis dienomis išleido A. L. R. 
K. Federacija. Ją parašė K. 
Baras, jau Lietuvoj pagarsė
jęs žurnalistas, pats savo aki
mis matęs bolševikų okupa
ciją ir kurį laiką gyvenęs jų 
valdomoj Lietuvoj, bet gale 
jų teroro priverstas palikti 
tėvynę ir kaip tremtinis gy
venti svetimoj šalyje.

Nedaug mes sutiksime lie
tuvių, kurie nesidomautų 
Lietuvos gyvenimu, kuriam 
tikram patriotui neskaudėjo 
širdis, kai Lietuva buvo su
trypta bolševikų okupacijos?

Lietuviai Amerikoje teirau
jasi žinių apie Lietuvą, vi
siems įdomu žinoti, kaip ji 
pergyveno tas siaubo dienas 
1940 m. birželio mėnesį ir 
bolševikų viešpatavimą. Au
torius šioj knygoj, apiman
čioj 64 pusi., kaip tik ir pa
tiekia pluoštą tų įdomių žinių. 
Jis pasakoja gyvai, gražia 
kalba, lengvu stiliumi, atpa- 
sakodomas ir savo paties 
pergyvenimus, o taip pat į- 
terpdamas pačių komunistų 
atsiliepimus apie buvusią 
Lietuvos santvarką, jų pla
nus ir aiškiai parodo jų iš
pūstus pažadus, apvilusius 
ne tik lietuvį patriotą, bet 
net patį lietuvį komunistą.

Knygoj parodomi, kokie 
buvo tie „liaudies seimo” 
rinkimai, kas ir kokius kan
didatus skyrė ir kaip „lais
vai” balsavo. Knygutėj ats
kiromis scenomis matomi, 
kaip per visokius mitingus 
buvo žlugdomas Lietuvos e- 
konominis gyvenimas ir kaip 
lietuviškieji komunistai pa
sidarė tik lėlės ir įrankiai 
Maskvos ponams lietuvišku
mui Lietuvoje palaidoti.

Aprašomieji įvykiai dau
giausia liečia pirmuosius bol
ševikų šeimininkavimo mėne
sius Lietuvoje. Vėlesnieji 
perduotieji įvykiai autoriaus 
patiekti iš žinių, susidūrus 
su vėlesniais tremtiniais Vo
kietijoj. Tačiau dėl „siaubo 
dienų” įvykių įdomumo kny
gelė nenustoja savo aktua
lumo. Ši knygelė turėtų pa
tekti į kiekvienus lietuvių 
patriotų namus, o platintina 
ir tarp tų, kurie vis tebe
galvoja ar tebekalba, nebe
tikėdami į savo žodžius, kad 
bolševikai nešė Lietuvai rojų.

Linkėtina, kad Amerikos 
lietuviai komunistai ją per
skaitytų ir sužinotų, kaip 
žiauriai buvo Lietuva kan
kinta tik vienų metų bėgyje 
Maskvos viešpačių viešpata
vimo. Šio leidinio pelnas ski
riamas ne leidyklai ir ne 
pačiam autoriui, bet labai 
kilniam tikslui — lietuviams 
tremtiniams šelpti. Knygelės 
kaina pigi, tik 35c. Ji gauna
ma „Amerikos” administraci
joje.

ve žino? Ar tas tariamas uolumas nebus tik kaukė, pro 
kuria slepiasi šnipo veidas? Man vis dėlto ne viskas čia 
aišku. Kad įėjai su sargo žinia, tai suprantu: kapelionas 
atsiuntė. Bet iš kur žinai apie tą neįmūrytą akmenį? 
Tik šnipas ir provokatorius gali tai žinoti.

Per Kazelėko veidą perėjo skausmo šešėlis.
— Taip ir žinojau, kad mane įtarsi. Ii’ kiti mane įta

rinėja, bet visai be reikalo. Aš ne šnipas, tik įsigijau 
kapeliono pasitikėjimą ir jis mane įpareigojo kiek ga
lint stabdyti revoliucijonierišką tarp belaisvių propa
gandą. Aš mėginau tai daryti, bet, neturėdamas iškal
bos, nieko neatsiekiau. Iš mano pastangų tik toks re
zultatas, kad jūs pradėjot mane įtarinėti šnipinėjime. 
Man tai labai skaudu, nes turiu jausmus kaip ir kiti, o 
gal dar gilesnius.

— Tai visa labai puiku, bet tai neatsako į mano klau
simą: kokiu būdu sužinojai, kad kalėjimo pamatuose 
yra liuosas akmuo?

— Dėl saugumo dabar negaliu to pasakyti. Kada 
vėliau sužinosi.

— Vadinasi, esi šnipas ir provokatorius. Tai aišku 
kaip ant delno.

Kazelėkas gūžtelėjo pečiais.
— Vadink mane kaip nori. Bet ar tamstai svarbu, 

kas siūlo išsigelbėjimą: šnipas, ar ne šnipas? Jei pa
bėgti nepavyks ir tave nušaus, tai galėsi mane ir šni
pu laikyti, bet koks čia tau skirtumas, jei viena valanda 
mirsi pirmiau? O kokia man iš to nauda? Taigi, mesk 
šalin tą tuščią klausimą ir imkis darbo. Daryk kaip no
ri. Turi gerą būdą išsigelbėti. Tiesa, jie gali pastebėti ir 
nušauti. Taigi, žinok, kaip elgtis. Pradžioje šliaužk kaip 
kurmis. Nušliaužęs kokią pora šimtų pėdų, pasileisk 
bėgti. Jei išgirsi šaudant, pulk ant žemės ir vėl šliaužk. 
Paskui vėl bėk. Na, jau pats susivoksi. Tegu Dievas tau 
padeda. Bet atsimink grįžti į gerą kelią. Tai būtina ma
no sąlyga. Na, lik sveiks. Man metas eiti.

Kazelėkas jau buvo beeinąs, bet Pilvutis jį sustabdė.
— Palauk!
— Ko nori? Ar kas dar neaišku?
— Man viskas čia neaišku. Aš vis negaliu tikėti, kad 

nuoširdžiai nori mane išgelbėti. Juk aš idėjinis tavo 
priešas.

Kazelėkas liūdnai nusišypsojo.
— Tu to nesuprasi, kol įsigysi krikščioniškos meilės. 

Dabar tu bedievybėj paskendęs ir nesupranti jokio 
aukštesnio tikslo, tik asmeninę naudą.

— Nors dabar jau neskystimauk. Kalbėk kaip vy
ras. Iš viso aš matau, kad nesi toks kvailas, kaip at
rodai. Kaip tik priešingai, tavyje daug gudraus suma
numo. Kad tik neveidmainiautum ir neskystimautum, 
tai beveik būčiau palinkęs tave sunaudoti revoliuci
nei propagandai.

— Nebūk vaikas! — nekantriai nukirto Kazelė-

kas. — Reikia gelbėt gyvybė, o jis tauškia nesąmones. 
Ar šiaip, ar taip, man jau laikas eiti. Su Diev! Linkiu 
tamstai pasisekimo, bet atsimink, kad mestum šalin 
tą bedievišką revoliuciją!

— Ne tik nemesiu, bet dar daugiau jai darbuosiuos, 
—atšovė Pilvutis. — Bet kai tapsiu Lietuvos revoliu
cijos vadu, tai už šį gerą darbą tavęs nepakąrsiu. Tik, 
žinoma, jei tikrai ištirsiu, kad nesi šnipas ir provoka
torius.

Kazelėkas tik ranka numojo ir nieko neatsakęs iš
ėjo. Taip juodu ii’ persiskyrė.

Nakties tyloje pasigirdo šūvis. Kiek palaukus, trink
telėjo antras, trečias, ketvirtas. Sukilo toks triukšmas, 
tarsi būtų įvykusios kautynės. Kažkas riktelėjo: kaza- 
ken! Ir tas dar daugiau sumišimo padarė. Belaisviai 
sugūžėjo į kiemą pažiūrėti, kas čia darosi. Sargyba šen 
ir ten mėčiojasi, negalima belaisvių nuo tvoros nu
varyti. Grasino šauti, bet tai nieko negelbėjo. Paga
liau pasirodė kulkosvaidžių komanda. Tai pagelbėjo. 
Belaisvių minia tuojau pakriko. Kiemas ištuštėjo ir 
tvarka greit sugrįžo, šaudymas pasiliovė ir stovykloj 
užviešpatavo paprasta nakties tyla. Tik aplinkui kalė
jimą siautė karštligingas sąjūdis. Ten bėgiota, kažko 
ieškota. Veikiai paaiškėjo, kad trūksta vieno belaisvio 
— Pilvučio.

Nieku būdu negalėjo suprasti, kaip jis pabėgo. Du
rys užrakintos, sargai savo vietose. Jiem nė galvoje, 
kad kas būtų pabėgęs. Nieko nematė, kad ir visą laiką 
aplinkui vaikštinėjo. Jie nė nesupranta, iš kur ir kam 
tas šaudymas prasidėjo. Paaiškėjo, kad šaudė sto
vintieji už tvoros sargybiniai. Viens tamsoj pamatė kaž
ką krutant ir paleido šūvį. Kiti dėl visa ko atsiliepė ir iš 
čia visas triukšmas ir prasidėjo. Ieškota miške, bet nie
ko nesurasta. Pagaliau susiprasta apžiūrėti kalėjimo 
pamatus ir tada viskas paaiškėjo. Vis dėlto pabėgėlis 
turėjo turėti sąmokslininkų. Tai palikta tolesniam išty
rimui, o tuo tarpu suorganizuota gaudytojų būrys. Jie 
išieškojo visus krūmus, tankumynus, rūsis ir pakran
tes — nieko nerado. Pagaliau, susiprato paleisti šunis, 
kad jo pėdsakus surastų. Nuo jų tai didžiausias Pilvu- 
čiui pavojus.

Suareštavo visą kalėjimo sargybą ir pradėjo tyrinė
ti. Užvaizdas parodė, kad vienas lietuvis belaisvis tu
rėjo kapeliono leidimą pasikalbėti su nuteistuoju dva
siniais reikalais. Užvaizdą, nieko bloga nenujausdamas, 
tą belaisvį į kalėjimą įleido. Jis ten išbuvo apie pusę va
landos ir išėjo. Tada užvaizdą apžiūrėjo kalėjimą ir vis
ką rado tvarkoj. Nuteistasis miegojęs. Kiti sargybiniai 
irgi nieko nematę nė negirdėję, kad kas būtų bandęs 
pabėgti. Kreiptasi į kapelioną, kad nurodytų, kuriam 
belaisviui jis davė leidimą su nuteistuoju pasimatyti. 
Kapelionas nurodė Kazelėką, pareikšdamas, kad tai

patikimiausias lietuvių belaisvis. Kazelėkas parodė, kad 
ilgai kalbėjęsis su nuteistuoju, negalėjęs jo atversti ir 
išėjęs, palikdamas jį kalėjime. Kazelėko parodymas su
tiko su užvaizdo paliudymu, ir jį paleido. Visa bėda su
versta ant Pilvučio: jis pats pasidarė skylę pamate ir 
pabėgo. Dėl visa ko buvo nubausta kalėjimo sargyba 
už nesaugų dabojimą. Deja, pervėlai — belaisvis jau 
buvo pabėgęs.

Nė šunes jo nesurado. Jie buvo suuodę pėdsaką. Jis 
nuvedė į balą ir ten pasibaigė. Pabėgėlio būta gudraus: 
jis numatė, kad gali panaudoti šunis ii’ įbrido į balą, 
kad šunes nutrauktų jo pėdsaką, nes šunes vandeny ne- 
suuodžia. Ką bedarysi. Teko pripažinti, kad pabėgėlis 
visus gudriai apgavo.

Pilvučiui pabėgus, daug kas stovykloj pakitėjo. Įve
dė griežtesnę drausmę ir akylesnę priežiūrą. Tarp be
laisvių atsirado daugiau šnipų. Lietuvių būrį išsklai
dė ir inteligentus išskirstė tarp svetimtaučių. Andrius, 
savo bausmę atsėdėjęs, jau nebegrįžo į senų draugų 
tarpą. Jį kažkur taip nugrūdo, kad niekam neteko jo 
matyti. Pagaliau stovykloj jau atsirado darbų. Vieni 
dirbo troboj ir kieme, kitus siuntė į laukus. Politiški 
mitingai ir diskusijos nutrūko. Visur užviešpatavo niū
rus prislėgtas ūpas.

Taip slinko dienos, mėnesiai, metai. Karas užsitęsė 
ilgiau, negu buvo manyta. Į kovotojų eiles įsitraukė vis 
naujos valstybės: Turkija, Bulgarija, Italija, Rumu
nija. Pagaliau pradėjo šnabždėti ir apie Ameriką. Tą 
žinią vokiečiai ko rūpestingiausiai slėpė, bet ji vistiek 
pasiekė belaisvių ausis. „Galinga Amerika stojo į karą 
— vokiečiams bus galas”, — viens kitą pašnabždomis 
džiugino.

Tačiau galas vokiečiams taip greit dar neatėjo. Dau
giau kaip metai praslinko, kol naujai suorganizuota A- 
merikos armija tiek išsilavino ir įsisiūbavo, kad galėtų 
suteikti vokiečiams mirtiną smūgį. Tuo tarpu belaisvių 
ausys godžiai gaudė šykščias apie amerikiečių žygius 
žinias, kurios slaptu keliu retkarčiais juos pasiekdavo. 
Belaisviai kažkaip surimtėjo ir prie kiekvienos progos 
slaptai tarėsi, planavo.

Lietuviai, kad ir buvo išblaškyti, bet retkarčiais dar
bo metu, ar šiaip kokiai progai pasitaikius, sueidavo 
po du, tris į būrį ir skubotai gautomis žiniomis pasi
dalindavo. žinių buvo nedaug, bet vis dėlto kai kam 
tekdavo nugirsti, kad ir Lietuvoj šis tas veikiama. Yra 
susidariusi Taryba, kuri rūpinasi Lietuvos atstatymu. 
Kalbama net apie nepriklausomybę, bet, vokiečiams 
Lietuvą bevaldant, toksai žygis kol kas buvo neįma
nomas. Tačiau ir vokiečių griežtumas kiek atslūgo. Jie 
jautė, kad karo iniciatyva slysta iš jų rankų, ypač A- 
merikai į karą įstojus.

(Bus Daugiau)
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Bayonne, N. J.
Lankėsi vyskupas

Lapkričio 28 d., buvo is
torinė diena šv. Mykolo lie
tuvių parapijoje. Tą dieną 
čia lankėsi J. E. vyskupas 
Boland, kurs atliko bažny
tinę vizitaciją ir suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą.

Vyskupas pasitiktas prie 
klebonijos 2 vai. popiet. Su
tikimo ir pagarbos ženklan, 
vyskupas apdovanotas gra
žių gėlių bukietu, kurį į- 
teikė jaunuolė Gloria Mack. 
Vyskupas buvo labai paten
kintas dovana ir nuoširdžiai 
padėkojo. Nuo klebonijos vy
skupas, lydimas prelatų, 
kunigų ir patarnautojų, žy
giavo į bažnyčią, kur prie 
durų jį pasitiko klebonas 
kun. Mykolas Kemėžis, lau
kęs su šventintu vandeniu ir 
kodylu. Choras galingai už
giedojo Ecce Sacerdos Mag
nus.

Procesijoje vyskupą lydė
jo prelatai Stanton, Lawlor, 
Doyle ir Mercolino, kunigai 
Simonaitis, Tralka, Zorski, 
Paris, Hresko ir Šernius.

Prie altoriaus klebonas at
kalbėjo maldą už vyskupą. 
Vyskupas paaiškino, ką rei
škia parapijos vizitacija, ap- 
sirengėjuodais rūbais ir at
laikė pamaldas prie katafe- 
lio už mirusius parapijiečius. 
Sugrįžęs prie altoriaus, 
persirengė baltai ir apžiūrė
jo Tabernakulą. Po to jis su 
teikė palaiminimą švenčiau
siuoju. Sutvirtinimo Sakra
mentą suteikė 61 asmeniui; 
šiose apeigose jam asistavo 
kunigai Šernius ir Hresko. 
Choras sugiedojo Veni Crea
tor.
- ""Suteikęs Sutvirtinimo sa
kramentą, vyskupas pasakė 
pamokslą apie Bažnyčios 
santvarką ir priėmė vaikų 
priesaiką nevartoti svaigalų 
iki 21 metų amžiaus. Padė
kojo vaikučiams už puikų 
egzaminą, o sesutėms pran
ciškonėms ir klebonui kun. 
M. Kemėžiui už gražiausį 
prirengimą.

Po to vyskupas smulkiai 
apžiūrėjo bažnyčią, altorius, 
indus, zakristiją, bažnyti
nius drabužius, klausyklą, 
krikštynyčią ir t.t. Sugrįžęs 
prie altoriaus vėl pareiškė 
savo viešą pasitenkinimą vi
skuo. Iš bažnyčios vyskupas 
išvyko vėl procesijoje. Cho
ras puikiai pasirodė varg. 
J. Burke vadovybėje. Vysku
pui išeinant, vykusiai su
giedota Vivat Pastor Bonus. 
Bažnyčia buvo perpildyta pa
rapijiečių. Daugeliui teko ir 
lauke stovėti. Bažnyčia vi
duje buvo gražiausiai išpuo
šta—skendo gėlėse. Visiems 
patiko gražioji giesmė „Mari
ja, Marija.”

Klebonijoje vyskupas per
žiūrėjo parapijos knygas, 
kurias rado visiškoje tvar
koje. Prie visų palydovų vy
skupas pareiškė klebonui di
džiausią pasitenkinimą įspū
dingu priėmimu, gražiu para
pijiečių pasirodymu, pavyz
dinga parapijos tvarka.

Vyskupo atsilankymą pa
rapijiečiai ilgai, ilgai minės.

nį, parapijos merginos ruo
šia gražų kortų žaidimo va
karą. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Newark, N. J.
Lapkričio 23 d. šv. Jurgio 

draugija minėjo savo gyveni
mo 50 metų sukaktį. Minėji
mas surengtas draugijos nuo
savam name, 180 New York 
Avė.

Paminėjimas buvo labai 
iškilmingas, dalyvavo apie 
800 žmonių.

Programą pradėjo dr-jos 
pirm. S. Augūnas. Merginų 
choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus; skam
bino p. Šlakaitytė. Sveikini
mo kalbas pasakė: komisi- 
jonierius John Keenan, tei
sėjas Unterman, mayoro at
stovas Silverstein, kunigai 
Ig. Kelmelis ir J. Simonai
tis, adv. Chas. Paulauskas, 
Ieva Trečiokienė, Dr. Kra- 
lik, J. Bujauskas ir keletas 
kitų. *

Rengimo komisijos pirm. 
Šribakauskas perstatė 10 na
rių, kurie priklauso prie dr- 
jos nuo pat įsikūrimo. Pub
lika juos sveikino gausiu 
rankų plojimu.

Draugijos pirm. S. Augū
nas ir Pr. šribakauskas la
bai daug pasidarbavo. Jie 
turėjo ir daug pagelbininkų. 
Garbė jiems už tokį gražų 
istorišką surengimą.

Dalyvė
Atviras laiškas

Š. m. lapkričio 28 d. „A- 
merikoj” parašyta bevardė 
korespondencija iš Newarko, 
kurioje mini mokinius, bai
gusius Kretingos gimnazi
ją. Apkaltina neveiklumu 
lietuviškose organizacijose, 
neplatinimu liet, spaudos ir 
t.t.

Jaučiuosi už tai skaudžiai 
įžeistas, nes kiek aš ži
nau, Newarke ir apylinkėj 
tik aš vienas teesu baigęs 
Kretingos gimnaziją.

Labai neaiškiai rašytojas 
bando pasakyti, kad moki
niai, baigę gimnaziją, viena 
kalba (suprask: lietuviškai) 
kalbėti nenorį, o kitos ne
moką. Gaila, kad rašytojas, 
pats, rodos, gyvenęs Lietu
voj, nežino, jog gauti Bran
dos Atestatą reikia mokėti 
bent 3 svetimas kalbas, iš 
kurių į vieną ypatingai 
daug domės kreipiama.

Nejaugi gimnaziją baigęs 
ir grižęs į Jungt. Am. Val
stybes jaunuolis turi pirmoj 
vietoj apie veikimą galvo
ti? Anot korespondento, 
gimnazija, atrodo, esahti 
pabaiga išsilavinimo, ne pra
džia. Man, gi, atrodo, kad 
toks galvojimas rodo nepa

žinimą mokslo platumo.
Gerb. korespondentui labai 

gerai žinoma priežastis ma
no neveiklumo: dieną dirbu 
išlaikydamas save ir padėda
mas tėveliams ir šeimai, 
kurie yra blogoj finansinėj 
padėty, nes rusai neleido 
nieko iš Lietuvos išsivežti. 
Likusį laiką praleidžiu va
karinėj mokykloj, bei ruoš
damas namų darbą.

Baigdamas norėčiau pa
stebėti, kad korespondentas 
ateity kritiškiau pažiūrėtų į 
tai ką rašo. Čia gi, vietoj to, 
kad apšviestų padėtį, kuri 
Newarke nėra viena iš ge
riausių, jis padaro šmeiži
mą, tikriausiai pats to neži
nodamas. »

Vincas Staknys-
Staknevičius.

Lenkai ir Vilnius

Baltimore, Md.
— Lapkr. 30 d. visi baž

nyčion atsilankiusieji gavo 
mišių knygeles (lotyniškai ir 
angliškai). Per 10 vai. mi
šias visi bendrai kalbėjo 
maldas, vienam kunigui va
dovaujant iš sakyklos. Pui
kiai pavyko. Vakare b uvo šv. 
mišių aukos aiškinimas pa
veikslais.

— Mirė Jonas Senkus, se
nas lietuvis, ilgametis šv. 
Jono Krikšt. dr-jos rašt., 
nesilaikęs prie lietuvių para
pijos.

— O. Karalienė sveiksta, 
bet vis dar ligoninėje. Daug 
pažįstamų ir kaimynų ją 
atlanko. Buvo atsilankęs ir 
kleb. kun. J. Lietuvnikas, 
Žako padedamas.

— Akelaičio 3 užpuolikai 
nubausti po 25 dol. J. K.

Philadelphia, Pa.

Anglų kalboje Penguin spe
cialioj serijoj išleista knygu
tė: „Poland”, parašyta W. J. 
Rose. Skyriuje išvardintam 
„The First Twenty Years” 
rašoma ir apie Lietuvą. Ten 
sakoma:

„Prieš 600 metų, Vilnius 
buvo didžiulės Lietuvos impe
rijos sostinė, kurioje, kaip is
torikai tvirtina, lietuviai te
sudarą aštuntą dalį gyvento
jų. Po unijos su Lenkija sekė 
svarbios permainos, daugiau
sia Katalikų Bažnyčios įta
kos dėka. Vilnius su laiku pa
sidarė lenkišku miestu kaip 
Breslau vokišku ar Štrasbur- 
gas prancūzišku. Mes matė
me Vilnių, kaip vyriausią len
kų romantinio laikotarpio 
judėjimo centrą po 1815 me
tų. Vienintelė kita svarbesnė 
pažymėtina Vilniuje įtaka, be 
19 šimtmetyje įvestų rusų 
elementų, buvo žydai, kurie 
sudarė didelę gyventojų dalį. 
Tokia padėtis, be abejo, buvo 
labai apgailėtina vadams at
gimstančios lietuvių tautos, 
kuri kartu su lenkais kovojo 
ir kentė carizmo jungą. Jie

Mirė Užumeckis
Lapkričio 28 d. 10 vai. 

vak. mirė Antanas Užumec
kis, graborius, įžymus lie
tuvis patriotas, uolus kata
likas. Palaidotas gruodžio 3 
d. šv. Kryžiaus kapinėse iš 
šv. Kazimiero par. bažnyčios.

K. Dryža

mesni giminės suruošė ati
tinkamą puotą, kurioje daug 
nuoširdžių sveikinimų ir lin
kėjimų pareikšta.

Ilgiausių metų!
Koncertas

Sausio 25 d. Jordan salė
je ruošiamas milžiniškas 
koncertas Lietuvai Gelbėti 
Fondui. Viešnia artistė bus 
solistė Ap. Stoškiūtė. Ren
gimo darbo priešakyje yra 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, 
adv. Jankauskas, Dr. Kapo
čius, Dr. Pr. Galinis ir vi
sa eilė veikėjų. Tikimasi 
labai didelio pasisekimo.

Providence, R. I.

Gruodžio 7 d. 4 vai. po
piet šv. Kazimiero par. sa
lėje Federacijos skyrius 
ruošia prašmatnų D. L. K. 
Gedimino sukakties minėji
mą. Kalbės kleb. kun. Jo
nas Vaitekūnas, rašytojas 
Ant. Vaičiulaitis ir „Ame
rikos” redaktorius Juozas 
Laučka.

So. Boston, Mass.
Glineckių sukaktis

Lapkričio 30 d. Jonas ir 
Sofija Glineckiai, „Ameri
kos” skaitytojai ir artimi 
rėmėjai, sulaukė vedybinio 
gyvenimo 20 metų sukakties. 
Ta proga dukrelės ir arti-

GAUNAMOS KNYGOS

Novena
Stebuklingo Medaliko no

vena bus užbaigta pirmadie
nį, gruodžio 8 d., 7:30 vai. 
vak. (angliškai 8:15). Tą die
ną mišios 6, 8 ir 9 vai. Pa
mokslus didžiausiu pasiseki
mu sako tėvas Gabrielius, 
pasijonistas. Pamaldos kiek
vieną vakarą 7:30 vai. lie
tuviškai, 8:15 angliškai.

3 mišios
Šį sekmadienį mišios bus 

8, 10:30 ir 11:45 vai. Vaikų 
medalikėlio įrašymas 3 vai.

Pramoga
Gruodžio 13 d., šeštadie-

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 MĄSTYMAI ................................................... 1.00
ŽYGIS Į NIKARAGUA ..'.......................................................... 35
SU MAGELANU APLINK PASAULĮ.................................. 25
PILIETYBĖS PAMOKOS........................................................35
PRANAŠYSTĖ. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C....................25
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ................................ 25
DORYBIŲ PERLAS ........ 25
KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMŲ. Kun. Dr. V. Podolskis .80 
JĖZUS KRISTUS ŠV. SAKRAMENTE.

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

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

KREIPTIS: „AMERIKA”, 222 So. 9th St, Brooklyn, N. Y.

Tikslas ir Privilegijos
Vienuolijų bendras tikslas 

yra siekti asmeninio šventu
mo, skleisti Kristaus karaly
stę žemėje, gaivinti ir palai
kyti tikėjimą katalikiškose 
tautose, steigti įvairiausias 
mokyklas ir jose jaunimą au
klėti Kristaus dvasioje, vesti 
įvairias gailestingumo įstai
gas. šv. Pranciškaus Seserys 
siekia tų tikslų lietuvių tau
tos naudai. Kadangi milžiniš
ki darbai reikalauja daug 
darbininkų, vienuoliai vieni 
jų atlikti negali; jiems reika
lingi pagelbininkai, ir tie pa- 
gelbininkai yra rėmėjai, ku
rie pasiima ant savęs pareigą 
remti vienuolijos darbus mo
rališkai ir materiališkai. Šv. 
Pranciškaus vienuolyno rė
mėjai taip pat yra suorgani
zuoti labai šventais ir kil
niais tikslais, būtent:

1. Palaikyti ryšius su šv. 
Pranciškaus Seserų vienuoli
ja ir ją įvairiais būdais šelp
ti.

2. Surasti stipendijų netur
tingoms, bet gabioms mergai
tėms, kurios nori siekti moks
lo seselių vedamoje akademi
joje.

3. Pagelbėti neturtingoms 
bet pašaukimą turinčioms 
mergaitėms į vienuolyną įsto
ti, suieškant joms dalį.

Remdami tokį darbą, visi 
bendradarbiai gauna dvasi
nių nuopelnų, būtent:

1. Kas dieną seserys kalba 
maldą už geradarius. x

2. Kas savaitę kalbamas 
rožančius geradarių intenci
ja.

3. Metų ketvirtyje laiko
mos šv. Mišios ir priimama 
Šv. Komunija už gyvus ir mi
rusius rėmėjus.

4. Per metus sykį atlaiko
mos pamaldos į Šv. Antaną 
per trylika antradienių.

5. Skirtomis dienomis pri
imama Šv. Komunija.

Amžiniems nariams prie 
minėtų maldų dar aukojama: 
Šv. Mišios Vėlinių dienoje ir 
per seselių metines rekolek
cijas šv. Mišios ir Šv. Komu
nija.

laikės nuomonės, kad Vilnius 
yra jų „šventasis” miestas, 
nors istorinis procesas visiš
kai padėti pakeitė. Dar vienas 
esminis dalykas atsimintina. 
Jei lenkai nebūtų sumušę bol
ševikų kariuomenę 1920 m., 
nebūtų buvę nei laisvos Len
kijos, nei laisvos Lietuvos. 
Kartą tai atsiekus, nebuvo 
galima, kad kitokia pretenzi
ja į Vilnių galėtų lygintis su 
lenkų. Mažiau kaip 10% lie
tuvių tėra mieste, o apylinkių 
gyventojai yra baltgudžiai ir 
lenkai. Būtų buvęs didelis po
litinis „gafas” Lietuvai gauti 
išplėstas sienas, kokių reika
lavo ekstremistai, lygiai kaip 
sienos prieš Lenkijos padali
nimą būtų buvę Lenkijos ne
laime.

„Duoti dideles mažumas 
prieš jų valią bet kokiai val
stybei sudaro didelio pavo
jaus visiems ir teatneša ne
laimę tiems, kuriuos tai lie
čia.
* „Kas faktinai šiame daly
ke nulėmė tai, žinoma Marša
lo Pilsudskio asmeniškas pri
sirišimas prie gražaus istori
nio miesto, kuriame jis užau
go. Naudojama akcija buvo 
priešinga Alijantų instrukci
jom, bet žmonės, kurie ėmėsi 
veikti žinojo, kas darytina 
geriau už Vakarų Europos 
valstybės vyrus.”

Su viršum pustrečio šimto 
puslapių knygutėje, palygina
mai trumpai apibudintu Vil
niaus klausimu, labai daug 
pasakyta ir atvirai atskleista 
lenkiška galvosena. Reikia 
manyti ligi dabar ji bus žy
miai pasikeitus. Vargiai da
bartiniu metu autorius drįstų 
tvirtinti, kad teisių į kitų tau
tų miestus turi tas, kas nu
gali karo lauke. Mums rodos, 
lenkiškas miestas palieka len
kišku nepriklausomai nuo to 
ar Vokietija ar Sovietai jį at
plėšia. Lygiai lietuviškas Vil
nius palieka lietuviškas ne
priklausomai nuo to, kad len
kai sovietus nugali. Tyčiotis 
iš Vakarų Europos valstybės I 
vyrų, kad želigovskiados 
„veikėjai” geriau nusimanė 
kas darytina Vilniaus krašte 
yra mažiausia neatsargumas. 
Mums rodos ir autorius ir gy
vieji Želigovskiados „veikė
jai” kaip tik visas savo viltis 
yra sudėję Anglijos ir Ameri
kos valstybių vyruose.

Grįsti savo teisę į Vilnių 
Pilsudskio asmenišku prisiri
šimu prie to miesto yra dide
lis pasityčiojimas. Pilsudskio 
prisirišimas nepalyginti su 
lietuvių tautos prisirišimu. 
Jeigu Vilnius buvo lenkų tam 
tikro laikotarpio romantizmo 
judėjimo centras, tai ką be
kalbėti apie lietuvius, ku
riems Vilnius buvo ir tebėra 
viskas.

Kas liečia lenkų statisti
nes žinias , Vilniaus krašte 
vra žinoma, kiek jos vertos. 
Todėl daugiau patikėtini ob- 
jektingesni statistiniai davi
niai nustatyti prieš lenkų o- 
kupaciją.

Taip tikrovė įrodė, kad di
delė nelaimė turėti ..išplėstas 
sienas”, todėl „išplėstų” sie
nų Lietuva ir nesiekė. Tas 
priekaištas geriausiai tiktų 
natiems lenkams ir tai nėra 
tik lietuvių nuomonė.

PADĖK MISIJONIERIAMS!

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

Ar žinai, kad misijų tikslas 
— Meilės misija!

Visus, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečame prisidėti prie taip 
brandaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
našto ženklelius. įvairius bli
zgučius, be vertes senus pini
gus, pasenusį auksą ir kitką, 
kurie kasdien ir kiekviename 
name, mokyklose ar įmonėse 
be vertės mėtosi.

Visa tai surinkęs pasiusk
Mission Club, Marian Hills 

Seminary, Hinsdale, Illinois.

NUOLATINE DRAMA

Keista gi ta žmogaus

Laikas eina nė kieno nesu
laikomas, nesustabdomas, ly
giai kai upių vanduo nesu
laikomai teka žemyn į priekį. 
Su laiku eina ir gyvenimas, 
eina, iki pasieks amžinybę. 
Praslinko mano gyvenimo di
džioji dalis; dairaus aplinkui. 
Kiek nyku ir skaudu. Persike
liu mintimi į daugybę žaizdų, 
kurias teko matyti, momen
to tikrumas, kurias reikėjo 
pergyventi. Jie buvo, šiandien 
nebėra. Juose įdėta daug ma
no dvasios jėgų, jie man te
belieka artimi, giminingi ir 
brangūs. Taip, jie praeityje. 
Koks gi artimumas su tuo, ko 
nėra. Tačiau artimi ir bran
gūs.
siela. Ji būdama, jeigu gali
ma taip pasakyti, vienam tar
škė bendrauja su tolima ir 
artima praeitimi. Sykiu sie
kia savo dvasios ranka atei
ties aukštybių.

Prisimenu tuos asmenis, su 
kuriais teko bendrauti; jų di
delės daugumos nebematau ir 
nebematysiu. Tos asmenybės 
su savitu būdu, temperamen
tu, jų veikla, gyvenimo ap
linkybės, neišvengiamos in- 
trygos dažnai man vaizduoja
si. Tas viskas praslinko lyg 
šešėlis ir daugiaus nebegrįš. 
Pasirodė valandėlei ir žuvo, 
panašiai kaip akmuo išmes
tas oran, pasirodo, krenta į 
vandenį ir nebematyti. Liūd
na. O to gyvenimo įvairu
mas! Jo kovos, nepasotintas 
amžinybės troškimas, kaip 
jie stebėtini, dramatiški! Jis 
(gyvenimas siekia amžiny
bės, o turi pranykti; norėtų

Mažiau Perlu
Visada Indija pardavinė

davo užsieniui daug brangių
jų akmenų. Šiuo laiku geriau
sias jos „kostumeris” yra 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, nes Anglijos prekyvietė 
šiai prekei beveik uždaryta.

Pernai Indija atsiuntė A- 
merikon įvairių brangakme
nių už pusę milijono dolerių. 
Daugiausia čia parduodama 
rubinų, o po to — safyrų, e- 
meraldų, deimantų ir perlų.

Pačioje Indijoje perlų da
bar mažiau reikalaujama. 
Daugiausia juos perka Indi
jos kunigaikščiai ir šiaip ne
paprastai turtingi žmonės.

NAUJA ANTALOGIJA

Knygų leidėjai New Yorke: 
Avon House Publish, išleido 
naują 930 puslapių Antalogi- 
ją, vardu: The Book of Med- 
ern Poetry, 1941. Tai yra rin
kinys anglų kalboje įvairių a- 
merikoniškų poetų eilėriščių. 
Po eilėraščių patalpintos 
trumpos poetų biografijos. 
Šioje knygoje atspausdinti du 
eilėraščiai, išeivijoj gerai ži
nomo poeto ir rašytojo, Ka
zimiero Vidikausko.

K. Vidikausko, Vyčių vete
rano, eilėraščius ir raštus ga
lima rasti įvairiuose katalikų 
laikraščiuose. Jis yra bendra
darbis katalikų lenkų, ukrai
niečių, ir esperanto kalboje 
leidžiamų laikraščių.

Jo eilės ir straipsnis apie 
Vyčių Sidabrinį Jubiliejų til
po keliuose lenkų ir ukrainie
čių laikraščiuose. Jis kiekvie
no veikėjo sukaktį atžymėda
vo eilėmis, atvykstantį ir iš
keliaujantį svečią iš Lietuvos 
sveikindavo, savo eilėmis at
žymėdavo ir visus lietuvių 
tautos vargus ir džiaugsmus, 
bažnyčios ir tautos darbuoto
jų gyvenimo kelius. Jo tilpu- 
sios eilės virš minėtoje kny
goje yra nemarus ir lietu
viams garbingas paminklas.

Ne vienas K. Vidikauską 
pažįsta iš jo raštu, bet asme
niškai, tai tik mažas būrelis. 
Jis atsidėjęs dirba kataliky
bei ir lietuvybei, bet gyveni
me — kuklus, be garbėtroš
kos. Visiems Vyčiams garbė 
turėti savo tarpe tokį vete
raną. Vyčių veteranų tarpe 
randame ir šiuos garbingus

ETOS ZI1
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vargų; atrodo bepranyks 
bet amžinai gyvas. .1 ---------

Kaipgi žmogaus gyveni] j) VALDYBA 
panašus į mūsų Nemuno ■ 
venimą. Nemunas, nesust( 
mas bėga, iki pasiekia 
čiąsias jūras, žmogus sk 
gyventi, kol pasiekia ai įjs susirinkimas, 
nybės slenksčio. Nemu (jovavo kun. J. Si- 
nyksta vandenyne; žmog 
gyvybę pakerta mirtis, i 
munas visas savo gyvybės 
gas siunčia į jūras, gria 
krantus, mėtosi į visas puiįnskas, ižd. kun. 
Pavasarį smarkus ir gs 
gas, vasarą ramus ir tyi 
bet jis palieka tas pats, 
vardas nesikeičia, jis tekUPra<^° ei^* ^r0" 
tekės, iki jūros stovės. . 1- .

Žmogaus gyvenimas pij jįyno” Paterso- 
įvairumų, jis keičiasi, bė įtfordo vyskupijų.

provincijos

, 1 i Maspetho 
įjoję įvyko Kų- 
;įės Rytų Provin-

nauja Provincijos 
jnn. kun. Norber
tą, sekr. kun.
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Toks gi 
sys turėt- 
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žmonių r
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jus, gyvenęs 242 perrink 
«.Bloomfield, Conn. 132,116 
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LIETUVAI

Ign. Paderevskio C?
Fondas

Savo mirusiam pianis įminga ir puošni į- 
ir valstybininkui Padere, atžvilgiais. Laukia-!, 
kiui pagerbti, lenkai Ai f__ - - -
rikoje įsteigė Paderevs imimo dalyvavimo. I 
Atminimo Fondą, kuriam 3S anksto nutarė! 
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jau sukelta 84,000 dol. 
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sukelti iki metų galo.
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Pašto viršininkas print Estate — Laisniuotas 

na, kad paštu draudžiai Brokeris 
siųsti svaiginamuosius gė i St., Woodhaven, N. Y. 
mus. Jei siuntiniuose bū^ 
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būtų jie konfiskuoti, o ~ 
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B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

GRABORIUS —
BALZAMUOTOJ  AS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

Duodame lengviems išmok

310 John Street 
Harrison, N. J.

JŪS NIEKUR NEG 
Kaip Petraičių 

M. PETRAITIEP
Jūs mokėsite už rakandi
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DR. MIKOLAINIS .

GŲ PROVINCIJOS 
UJA VALDYBA

Ižio 1 d. Maspetho 
ebonijoje įvyko Ku- 
enybės Rytų Provin- 
etinis susirinkimas, 
vadovavo kun. J. Si-

AMERIKA ‘ x 5
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bendrauti; jų di
ms nebematau ir

Tos asmenybės 
iu, temperamen- 
, gyvenimo ap- 
■išvengiamos in- 
i man vaizduoja- 
as praslinko lyg 
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niu laiku ypač uoliai rūpina 
si lietuvių tremtinių šelpi
mu ir Lietuvos nepriklauso
mybės gyvybinių rekalų rė
mimu.

Toks gražus jaunimo elge
sys turėtų susilaukti visuo
menės plačios paramos. Ma
lonu, kad jaunuomenė gi
liai atjaučia Lietuvos ir jos 
žmonių reikalus.

LAUKIA DARBŲ

tu-Mayoras La Guardia 
rėjo pasikalbėjimą su New 
Yorko respublikonų partijos 
vadu Curran. Nors ir nepra
nešta apie ką kalbėtasi, bet 
miesto valdybos tarnautojai 
spėlioja, kad tartasi apie tar
nybos vietų paskirstymą. 
Nuo Naujų Metų bus kelio
lika svarbių paskyrimų. Res
publikonai už savo paramą 
rinkimuose tikisi gauti kele
tą vietų savo žmonėms.

Galutinai paskelbtais davi
niais, mayoras La Guardia 
perrinktas trečiam terminui 
132,116 balsų dauguma. Už 
La Guardia paduota 1,186,- 
291 balsas, o už prokurorą 
O’Dwyer —1,054,175 balsai.

SLOVAKŲ SUKAKTIS
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1. Tai yra nu
boję įvairių a-

it Namus Dabar

Šiomis dienomis sukako 50 
metų, kai pastatyta New 
Yorke slovakų šv. Elzbietos 
katalikų bažnyčia. Sukak
ties proga popiežius atsiun
tė parapijiečiams palaimini
mą. Iškilmėse dalyvavo ir 
arkivyskupas Spellman, kurs 
savo žodyje apgailestavo da
bartinę liūdną Slovakijos pa
dėtį.

Per 18 metų slovakai ne
turėjo savo tautiečio kunigo, 
bet nuo 1909 metų jų dvasi
nius reikalus aptarnauja slo
vakai kunigai.

arba bolševikų valdomos 
draugijos.

„Konferenciją” atidarė adv. 
Vižlanskas, bet Bimba su sa
vo komisarais jam nebelei
do vadovauti susirinkimui. 
Sus-mo pirmininku pastaty
tas. Ig. Beeis, uolus Bim
bos pakalikas, kurs negali 
nė vieno taisyklingo sakinio 
sunarplioti. „Laikinasis” se
kretorius V. Michelsonas ir
gi nušalintas, o jo vietoj 
pastatytas J. Ormanas, Ma
skvoj komisariškus „moks- 
us” išėjęs.

Ir Beeis, ir Ormanas prieš 
birželio 22 d. uoliai talki
ninkavo naciams, klausyda
mi Maskvos įsakymų. Tada 
Maskva rėkė, kad vokiečių 
-anglų karas yra imperialis
tinis ir t.t. Abu tie ponai 
gyrė Lietuvos okupaciją, ku
rios vykdytojus Rusijos bol
ševikus pernai pasmerkė 
prezidento Roosevelto vy
riausybė. Bet lapkr. 30 d. 
„konferencijoje” abu šie kai- 
liamainiai jau drįso pasira
šyti rezoliuciją, kurioje pri
tariama prezidento Roose
velto politikai.

Ateis laikas, kai ir didžiau
si trumparagiai įvairiose 
draugijose pamatys bolševi
kų veidmainiavimą, nuolatinį 
kaukių kaitaliojimą.

Antra, gyrimasis 4,100 
narių labai ir labai silpno
kas. Šv. Jurgio dr-ja turi 
per 700 narių, bet jos, 
„delegatus” į bolševikų su
šauktą konferenciją išrinko 
dr-jos susirinkimas, kuria
me nebuvo nė 70 narių. Tas 
pats pasakytina ir apie 
Brooklyn© piliečių klubą, 
kurs turi apie 500 narių, o 
bolševikų šaukton konferen- 
cijon „delegatus” išrinku
siam susirinkime tebuvo 64 
nariai. Tad kur tie tūks
tančiai?

Laisvas Lietuvis

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo vyrų dr-jos 

metinis susirinkimas bus šį 
sekmadienį, gruodžio 7 d., 
tuojau po sumos. Bus ren
kama nauja valdyba. Visi 
nariai ir draugijai prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
atsilankyti. Bus pranešta 
baliaus atskaita. Laukiama 
naujų narių.

Balius
Lapkr. 28 d. par. salėje į- 

vyko šv. Vardo dr-jos sil
kių ir sūrių balius, kurin 
gausiai atsilankyta. Buvo 
svečių ir iš Maspetho, An
gelų Karalienės ir šv. Jur
gio parapijų. Gausiai daly
vavo ir moterys. Visi sma
giai laiką praleido. Vyr. šei
mininkėmis buvo p.p. And- 
rišiūnienė ir Karušaitienė; 
silkes paruošti pagelbėjo L. 
Juodytė.

Piniginiai laimėjimai
teko Ed. Vaičiuliui, T. Či- 
žauskui ir J. Klikūnui.

Draugija labai dėkinga 
siems atsilankiusiems.

Našlių susirinkimas
Šv. Monikos moterų našlių 

draugijos labai svarbus su
sirinkimas įvyks šį penkta
dienį, gruodžio 5 d., tuojau 
po vakarinių pamaldų Ap
reiškimo par. salėje. Visos 
narės prašomos būtinai da
lyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų.

Moterų našlių draugijos 
trečias metinis balius su į- 
vairia programa bus sekma
dienį, sausio 4 d. Prašome 
kitų draugijų tą dieną nie
ko nerengti.

R. Kąštienė, gyv. 409 
Hewes .St., sunkiai serga. 
Pažįstami prašomi atlanky
ti. Komisija

tu. Tuoj po mišių bus svar
bus susiirinkimas parap. sa
lėje. Parapijos vyrus kvie
čiame prisirašyti.

Moterų S-gos 24 kuopos 
metinės mišios bus šį sek
madienį, gruodžio 7 d., 11 
vai. Visos narės eis drauge 
prie Komunijos, o po mišių 
turės pusryčius. Valdyba 
kviečia visas sąjungietes at
silankyti.

Sąjungietės linki laimės 
Vizbarienės dukrelei ir žen
tui B. Mikais, apsivedu- 
siems lapkričio 29 d.

Rast.

RIMŠŲ PADĖKA

SANTYKIAI SU 
LENKAIS

JOS PASIRINKO GRAŽIĄ 
DOVANĄ

ati- są
Baltienei 

' puošnias 
vi- ‘staltiesę

PILIETYBES PAMOKOS

Adelė ir Jonas Rimšai, 
gyv. 691 Evergreen Ave., 
sulaukė vedybinio gyvenimo 
20 metų sukakties. Ta pro
ga jų namuose suruošta ne
tikėta pagerbimo puota, ku
ri praėjo labai gražioje nuo
taikoje.

Ad. J. Rimšai reiškia vie- 
padėką svočiai Jievai 

už puikų tortą, 
gėles ir gražią 

iš Lietuvos; pirš
liui Ant. Andriejauskui už 
malonų patarnavimą ir gė
rimus ; Šimkams iš Maspe
tho už piniginę dovaną; 
Laučienei ir K. Smetonie
nei už gėles; Pr. Milašaus- 
kui už vadovavimą vakaro 
programai; rengėjams su 
Šašiene priešakyje; p. Bal
tui ir visiems atsilankiu
siems už linkėjimus, o šeimi
ninkėms už skanius valgius.

Šią puotą Rimšai visada 
maloniai atsimins.

New York, N. Y.

Vyrų dėmesiui
Gruodžio 8 d. 8 vai. vak. 

Aušros Vartų par. salėje 
šaukiamas šv. Vardo vyrų 
draugijos steigiamasis susi
rinkimas. Visi vyrai kviečia
mi atsilankyti. Priimami 
nuo 16 metų amžiaus.

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

ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėjusią knygą—

„Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS

Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 
valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

„BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius Kainuoja tik 35c

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

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

SUNKIAI SERGA

Sofija Jurgėlienė, ats. 
kapitono P. Jurgėlos žmona, 
sunkiai serga ir jau antra 
savaitė guli Meadow Brook 
ligoninėje. Turėjo du krau
jo perliejimus. Gruodžio 4 
d. padaryta operacija.

SULIETUVINTA OPERA

Tik ką baigta išversti lietu
vių kalbon Bedrič Smetanos 
trijų aktų opera „Bartered 
Brj.de” (Parduotoji Nuota
ka). Šios operos muzika savo 
melodingumu labai panaši 
bei artima lietuvių melodi
joms. Tai yra viena iš aštuo- 
nių gražiausių Smetanos ope
rų. Tą operą dar šį rudenį 
pastatys scenon chicagiečiai.

Smetana yra vienas pasau
linių kompozitorių. Jis če
kams lyg paties dangaus at
siųstas kaip tik tuo metu, ka
da čekams buvo didžiausias 
išnykimo pavojus. Smetana, 
atgaivindamas savo tautos 
muziką, galima sakyti, atgai
vino ir savo tautą. Smetana, 
be atgaivinimo savo tautos

muzikos, dar sukūrė pasau
linio masto daugybę įvairių « 
muzikos veikalų ir aštuonias 
operas.

Čekų vargai ir kovos už 
savo būvį tokios pat,c kaip ir 
lietuvių kad buvo. Jų ir muzi
ka mums artima. Lietuviai, 
pastatydami B. Smetanos 
operą, padarys labai gražų 
darbą. Tą operą Vertė J. Ste
ponaitis. Tas pats autorius y- 
ra išvertęs dar ir šias operas: 
Student Prince, Bohemian 
Girl, Vagabond King ir 
Dream Waltz. — P. Ž.

Pilietybes Pamokos

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

Fordham universiteto Glee 
Club choras dalyvavo Šv. 
Teresės salėje, Brooklyne, 
kur paminėta Šv. Tėvo Le
ono XIII enciklikos „Re- 
rum Novarum” 50 metų su
kaktis.

patalpintos 
t biografijos, 
spausdinti du 
rijoj gerai ži- 
rašytojo, Ka- 
įsko.
3, Vyčių vete- 
i ir raštus ga-| 
uose katalikų 
s yra bendra- 
lenkų, ukrai- 
into kalboje 
ščių. 
lipsnis apie 
Jubiliejų til- 
i ir ukrainie- 
Jis kiekvie- 

:į atžymėda- 
stantį ir iš- 
iš Lietuvos 
eilėmis at- 

is lietuvių 
Siaugsmus, , 
s darbuoto- 
s. Jo tilpu- 
lėtoje kny- 
j ir lietu- 
iminklas. 
fidikauską 
bet asme- ' 
is būrelis.
kataliky- 

;t gyveni- jjj 
jarbėtroš- 
ms garbė 
okį vete- ft 
,nų tarpe 
arbingus

audokite dar esančio- 
gomis įsigyti namus 

is kainomis. Turime 
ir didesnių gražių me

namų sekančiose a- 
: Richmond Hill, 

ven, Cypress Hills,

E. Revukienė, gyv. Mas- 
peth, N. Y. ir E. Milukienė, 
gyv. Richmond Hill, N. Y., 
malonios „Amerikos” skai
tytojos, tą pačią dieną atsi
lankiusios administracijoje 
apmokėjo savo prenumera
tas ir užrašė savo arti
moms ir giminėms „Ameri
ką”, kaip Kalėdų dovaną.

Nuoširdžiai dėkojame E. 
Revukienei ir E. Milukienei 
už šį gražų žingsnį ir tiki
mės, kad daug „Amerikos” 
skaitytojų paseks juodviejų 
pavyzdžiu.

BOLŠEVIKŲ KAUKE

pie 1,000 doL mšS* New York, Ridgewood, 
aprūpintiems bt^ ish, Bay Ridge ir ki- 
Anglijoje, Švaaiij? Namus pamatyti nieko 
Švedijoje. “

GĖRDIAIDR  ̂
SIŲSTI

Nemokamos pilietybės pa
mokos duodamos kiekvieną 
pirmadienį YMCA name, 
kampas Marcy Ave. ir So. 
9th St., Brooklyne. Pamokų 
pradžia 9 vai. ryte ir 
vai. popiet. 1

Sukaktis
Šniūrai lapkr. 30 d. minė

jo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. Pokylis įvy
ko liet, demokratų klube. 
Dalyvavo ir kun. Jurgis Gu- 
rinskas, kurs pasakė svei
kinimo žodį, kviesdamas pa
laikyti lietuvių vieningumą.

Lenkų dienraštis „Nowy 
Swiat” lapkr. 12 d. paskel
bė adv. K. Jurgėlos straips
nį apie lenkų-lietuvių santy
kius.

Labai ilgam straipsnyje 
autorius n ušviečia tuos san
tykius ir nurodo, kad dabar 
būtų laikas išnagrinėti juos 
ir prašalinti nesusipratimus. 
Jis primeta lenkams infor
macijos šališkumą apie Lie
tuvą — jie per savo spau
dą ir žinių agentūras sten
giasi, kaip seniau, taip ir 
dabar, prikišti lietuviams 
provokiškumą.

„Mes siekiame Lietuvos 
nepriklausomybės, niekuo
met neišsižadėsime Vilniaus 
ir, jei oficiali Lenkija pri
pažins tuos siekius teisin
gais, neturėsime ginčų — 
būsime sąjungininkais ir bi
čiuliais, kaip senovėje, tik 
be unijos, kuri pas lietuvius 
nėra populiari. Dabar lenkų- 
lietuvių bičiulystė prie kryž- 
kelio. Mes ieškome tikrų 
bičiulių. Ar lenkai panorės 
laimėti sau bičiulius į šiau
rę Lenkijos?” — baigia 
klausimu adv. K. Jurgėla.

Iki šiol į šį įdomų straip
snį atsiliepė kažkoks Ka
minsky.

SUSIRINKIMAS

1:30

sky-Siuvėjų Unijos 54-to 
riaus priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruo
džio 10 d. 7:30 v. v., pilie
čių klube, 280 Union Avė. 
Visi nariai prašomi daly
vauti. Yra daug reikalų ap
svarstyti. Bus ir valdybos 
rinkimas. Valdyba

JUOKTIS SVEIKA

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas »
Laidotuvių Direktorius

Angelui Karalienes 
Parapija

Moderniška KoplyčiaPataikė
Marytė gavo darbą as

tronomo namuose. Atnešusi 
profesoriui arbatos apie vi
durnaktį, tėmijo, kaip tas 
žiūronu studijavo žvaigždes. 
Marytė nieko neišmanė apie 
tokius dalykus. Tik ji stai
ga pro langą pamatė puo
lančią žvaigždutę — ten, kur 
astronomas žiūronu žiūrėjo. 
Nusistebėjusi tarė:

— Kad ji šimts, pataikė! 
Šis senis turi pašėlusią akį 
taip toli šautuvu pataikyti.

Tik Vienas
Kaimietė: — Bėk, mergyte, 

ir pažiūrėk, ar vištos jau pa
dėjo kiaušinius.

Miestietė mergaitė: — Aš 
jau buvau. Yra tik vienas 
kiaušinis, kurį vištos vartoja 
kaip pavyzdį.

Ar aš turiu meluoti?
Motina: — Kokio obuolio 

tu nori, mano mielas vaikeli?
Vaikas: Aš noriu paties

didžiausio.
Motina:

ri būti mandagus ir imti ma
žiaus) jį.

Vaikas: — Ar aš dabar tu
riu meluoti, kad būčiau man
dagus ?

Neatsimena
Marytė: — Onut, aš labai 

atsiprašau, kad visai pamir
šau dalyvauti tavo suruošto
je gimtadienio pramogoje.

Onytė: —Nejaugi tikrai tu 
nebuvai?

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Lapkričio 30 d. piliečių 
klubo salėje įvyko bolševi
kų sušaukta lietuvių draugi
jų konferencija, kurion, kaip 
bolševikai giriasi, atsilankė 
102 atstovai nuo 35 drau
gijų, turinčių 4,100 narių. 
Šaukimo komisijos prieša
kyje bolševikai buvo pasis
tatę sau paklusnius asme
nis. Keletas patriotinių drau
gijų buvo suklaidinta. Dau
gumoje dalyvavo bolševiškos

Joseph GarszvaŠį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugija eis prie 
šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Po Mišparų bus pro
cesija, o po jos visos narės 
prašomos parapijos salėn į 
susirinkimą. Labai svarbu 
dalyvauti.

mos. Rašykite, telefo- 
le arba asmeniai kreip- 
tuojaus —

P. M a c h n 1 i s
Estate — Laisniuotas 

Brokeris
5St., Woodhaven, N.Y.
fl Virginia 7-1896

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pašto viršininką-5 Į1 
na, kad paštu 

? siųsti svaiginami 
mus. Jei siuntini^, 

rasta svaiginamą ____________________________________________________
būtų jie konfisi

siuntė^ lETUVIŲ rakandų krautuve 
Vertink darbą ir 1*

pats save.

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

mus. Jei siuntini, 
rasta svaiginamų ? 
būtų jie konfiskuok-. 9

Tel. HArrisonfi-^

Iš Albany, N. Y. prane
ša, kad 1942 m. pradžioje 
bus pašaukta 21,100 naujų 
darbininkų šalies apsigyni
mo programai vykdyti. Re
gistruotis valstybės darbo 
biuruose.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi ateiti ir 
užsimokėti mokesčius. Lau
kiami ir nauji nariai. Šį 
mėnesį yra Susivienijimo 
narių vajus. Daug palengvi
nimų duodama prisirašan
tiems. Visi lietuviai 
kai kviečiami.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

(Ašakūnas)

GRABORITV
BALZAJITOT^

Laisniuotas 
ir New Jersey val$"

310 John SW 

Harrison, N. J

katali- O, mielas, tu tu-

Brooklyn, N. Y.9 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
įteikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiij

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

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

13

Lapkričio 27 d. sukako 30 
metų, kai J. E. Bostono ar
kivyskupas O’Connell yra 
kardinolu.

Anglijoje valdžia uždrau
dė rodyti teatruose prieš- 
komunistinę filmą „Comrade 
X”. ši filmą pajuokia komu
nizmą ir Sov. Rusijos san
tvarką.

šiams labai nepatogu su to
kiais laiškais.

Šį sekmadienį tuoj 
Rožančiaus draugijos susi
rinkimo įvyks tretininkų su
sirinkimas. Nariai prašomi 
ateiti.

po Šv.

Parapijos laimėjimų vaka
rai būna kiekvieno antradie
nio vakarą Grand Paradise 
salėje. Visi prašomi ateiti

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.

Gruodžio 14 d. Šv. Vardo 
draugija eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių me-

Gatve, kuria einama „tuo
jau,” prieinama prie namų 
„niekad”.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



A M E R I K A Gruodžio - į KAIP

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

Prof. K. Pakštas 
Apylinkėje

Šią savaitę kelias dienas 
New Yorke lankėsi prof. 
Dr. Kazys Pakštas, Lietuvių 
Kultūrinio Instituto direkto
rius, atvykęs iš Chicagos. 
Jis čia atvyko iš Washing
ton©, kur turėjo visą eilę 
svarbių pasimatymų.

Laisves Diena NEMIEGA JAU 60 METŲ

VYSK. MOLLOY GRAŽIAI PAGERBTAS
Lapkričio 27 d. Waldorf- 

Astoria viešbutyje įžymūs 
žydų ir protestantų tikybi- 
ninkai, drauge su katalikais, 
suruošė privatišką pokylį 
Broklyno vyskupui Thomas 
E. Molloy pagerbti, minint 
jo vyskupavimo 20 metų 
sukaktį.
Vyskupui įteikta brangi do

vana — popiežiaus Pijaus 
XII paveikslas, papuoštas 
labai vertingais rėmais, ku
riuos nupirko teisėjas Louis 
Rabinowitz. Dalyvavo įžy
mūs rabinai, protestantų

ministerial. Sveikinimo kal
bas pasakė buvęs guberna
torius A. J. Smith, Wendell 
Willkie, prel. Belford, rabi
nas Wise ir kiti. Svečių 
skaičius buvo ribotas.

Vysk. Molloy savo kalboje 
pareiškė, kad taikai pasau
lyje įsiviešpatauti daugiau
sia kliudo tautinės aistros, 
neribota neapykanta, puiky
bė ir savimeiliškos viltys. 
Pažymėjo, kad gyvenime 
reikia daugiau vykdyti ti
krą tikėjimą .ir tikrą auklė
jimą.

Federantai parodė susirū
pinimo ir didesne „Ameri
kai” parama. Kalbėtasi apie 
reikalą suruošti, vakarienę, 
bazarą ar ką nors panašaus. 
Nutarta sausio 18 d. Apreiš
kimo par. salėje ruošti „A- 
merikos” vakarienę.

Vakarienės rengimo komi- 
sijon išrinkta: S. Subatienė, 
EI. Vaitekūnienė, Pr. Mila
šauskas, J. Paulauskienė, P. 
Šimkienė, K. Galčius, A. Pa- 
žereckienė, J. Gustavičienė, 
R. Pankevičienė, V. Žeman- 
tauskas, M. Brangaitienė, M. 
Kučinskas, A. Slivinskie- 
nė.

Apie šią vakarienę bus 
pranešta vėliau.

Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto leidiniams paremti pa
skirta 20 dol. Gautos kny
gos bus paskleistos tarp 
jaunimo.

Apylinkės seimelio reikalu 
sekr. M. Mikolaitis pranešė, 
kad kvietimai išsiuntinėti 
visoms draugijoms. Seimelis 
bus gruodžio 28 d., šv. Jur
gio par. salėje, 2 vai. po
piet.

Kitas Federacijos apskri
ties eilinis susirinkimas bus 
jau po Naujų Metų — sau
sio 30.

Pildydamas Kongreso nuta
rimą, prezidentas Roosevelt 
paskyrė gruodžio 15 d. „Tei
sių Biliaus” dieną. Tą dieną 
sukanka lygiai 150 metų, 
kai priimti Jungtinių Ame
rikos Valstybių konstituci
jos papildymai, kuriais už
tikrintos tikybos, spaudos, 
susirinkimų ir žodžio laisvės.

Gruodžio 15 d. viešosios 
valstybės įstaigos turės iš- 
kėlusios vėliavas, visur ruo
šiami susirinkimai minėji
mo iškilmėms.

MIRĖ

Marijona Marinas, 48 m. 
amžiaus, gyvenusi 884 Hart 
St., Brooklyne, mirė lapkri
čio 28 d. Wyckoff Heights 
ligoninėje, Brooklyne. Pa
laidota gruodžio 2 d. šv. Jo
no kapinėse. Liko vyras Jur
gis, brolis Vincas. Patarna
vo grab. Juozas Garšva.

Grasilda Peršonienė, 57 
gyv. 301 Water St., Cent
ral Brooklyne, mirė lapkri
čio 28 d. Palaidota gruodžio 
1 d. Alyvų Kalnelio kapinė
se. Liko sesuo Elzbieta Gra- 
nilienė, brolis Aleksas Ven- 
grys. Patarnavo grab. Mat
thew P. Ballas-Bieliauskas.

Lapkričio 26 d. Trenton, 
N. J., gyventojas Albert 
Herpin sulaukė 90 metų, ku
rie jam buvo labai ilgas am
žius, nes jau 60 metų, kai 
jis nėra miegojęs nė penkių 
minučių. Sakoma, kad jis 
nėra miegojęs nė vaikystė
je.

Herpin yra buvęs tirtas 
įžymiausių gydytojų, bet nė 
vienas jų nesurado jo nemi
gos paslapties ir niekas ne
galėjo jam pagelbėti. Jis yra 
ėmęs didžiausias dožas mig
dančių vaistų, bet nieko jam 
negelbėjo. Jis sakosi, kad 
tik vieną kartą tikėjosi tik
rai užmigsiąs. Tai buvę 1912 
metais. Bet ir tai neįvyko.

Herpin poilsio laiką pra
leidžia sėdėdamas kėdėje ar 
skaitydamas knygas. Jo kam
baryje visiškai nėra lovos. 
Jis yra didelis arbatos mė
gėjas. Kas savaitę jis išge
ria du svarus arbatos.

Fort Greene, Brooklyne, 
miesto namų statyba sulai
kyta neribotam laikui, nes 
trūksta geležies statybai.

LIETUVIAI PERKA
t

Šv. Jurgio Parapija

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

vengta...
preigos.
fjjjus parama 
(viltis.
j kliūtys.

i

i

IŠ FEDERACIJOS SUSIRINKIMO
L. K. Federacijos New 

Yorko apskrities mėnesinis 
susirinkimas lapkričio 28 d. 
Apreiškimo par. salėje buvo 
labai gasus. Dalyvių tarpe 
buvo apylinkės įžymieji 
veikėjai, kaip K. Krušins- 
kas, V. Daubaras, P. Mon
tvila, S. Subatienė, M. 
Brangaitienė, A. Pažereckie- 
nė, J. Paulauskienė, M. 
Skrodenis, M. Kučinskas, 
M. Mikolaitis ir kt.

Vadovavo apskr. pirm. D. 
J. Averka. Sekretoriavo 
darštusis M. Mikolaitis. 
Priimta galutinė D.L.K. Ge
dimino 600 metų sukakties 
minėjimo apyskaita. Minėji
mas puikiai pavyko. Išreik
šta nuoširdi padėka Dvasios 
Vadui, kun. N. Pakalniui, 
leidusiam pasinaudoti sale 
dykai. Likęs pelnas ($52.35) 
paskirtas „Amerikos” Naujo 
Intertypo Fondui.

Priimti galutini planai 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 24 metų sukak
čiai paminėti. Minėjimas 
bus vasario 15 d., sekma

dienį, Grand Paradise sa
lėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
nutarta pakviesti kun. Nor
bertas Pakalnis. Kviečiami 
chorai ir mokyklinė jaunuo
menė.

Federacijos centro pirm. 
J. Laučka turėjo išsamų 
pranešimą apie dabarties į- 
vykius, apie pastangas Lie
tuvos tremtiniams pagelbėti 
ir kitokius rūpesčius, ku
riems tinkamai išspręsti y- 
ra pasimojui Federacija. 
Kvietė ruoštis Lietuvai Gel
bėti Fondo vajui, kuris mū
sų apylinkėje turės būti 
pravestas netrukus. Keletas 
narių pasiėmė LGF ženkle
lių, kuriuos praplatins.

Pranas Milašauskas, veik
lus ir populiarus 1 ietuvių 
siuvėjų lokalo iždininkas,kal
bėjo apie reikalą atidžiau ir 
gyviau veikti vietinėse drau
gijose, kurios prieš daugelį 
metų buvo įsteigtos geriau
siais norais. Jo pranešimui 
parodyta nuoširdaus pritari
mo.

Pakvietimas
L. K. Susivienijimo 115 

kuopa gruodžio 14 d. mini 
savo gyvavimo 30 metų su
kaktį. Ta proga 6 vai. vak. 
šv. Jurgio par. salėje bus 
iškilminga vakarienė, kurion 
kviečiami visi kuopos nariai 
ir jų draugai.

Visi nariai pasirūpinkim, 
kad ši vakarienė gražiausiai 
pasisektų. Pasirodykim, kad 
115 kuopa verta 30 metų 
gyvavimo ir gražios atei
ties.

A. Spaičys, pirm.

RŪPINASI PAMINKLO 
STATYBA

Dariau - Girėno pamink
lui statymo fondas tęsia sa
vo veiklą. Lapkr. 2 d. įvy
ko fondą remiančių draugi
jų susirinkimas. Fondas į- 
kurtas 1939 m. spalių 29 
d. Ižde dabar yra 1,714 
dol. 38c., kurie gauti iš au
kų ir pramogų pelno.

Susirinkime nutarta galu
tinai susilaukti paminklo 
projekto. Vietos klausimas 
paliktas ateičiai, nors leidi
mas statyti paminklą Litua- 
nicos aikštėje jau gautas.

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn,A

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkti
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai.

Juozas Ginkus
495 Grand Street

, buvo vengta, kam 
pštasi, atėjo. Jung- 
įstybės neišvengė 

pasaulinio gai- 
3vo aliejaus gruo- 
' įpylė ir pasalingi 
jiniai valdovai, už- 
jungtinių Amerikos 
teritorijas, naikin- 

•;Sų laivus, mūsų 
ir užmušinėdami

:nes.
■as militaristai pa
akinti savo valsty- 
paskutiniu laiku 

ielį skurdą grynai 
" vadų gobšumo ir 
s Jungtinės Valsty- 
I iys japonams, kaip 
j pavojinga pasiduoti 

jėšiį gaujos val-
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Office
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j, alus iš 3 jų paskelbtu karu 
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I ■ KALĖDŲ ATVIRUTES- |
7$ Gaunamos lietuviškos ir angliškos. Gražus pasirinkimas,

DAUGIAU DŽIOVA 
SERGANČIŲ

Puiki Kalėdų Dovana
Aušros Vartų Marijos gipsinis paveikslas.

Kaina be persiuntimo 1 doleris.

Padovanoki Lietuvišką Maldaknygę Sj
Maldų Rinkinėlis..................................................$1.25 ir 1.50 V
Maldaknygė .................................................................. .v .75 $

M Rožių Lietus.................................*................................. 1.25 W
Jėzus ir Aš (jaunimui) ........................................$1.00 ir 50c

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

KREIPKIS:

Surinkti ir paskelbti da
viniai rodo, kad New Yorke 
ir kituose Amerikos mies
tuose šiemet džiova susirgu
sių skaičius žymiai padidė
jęs. New Yorke šiemet nuo 
sausio 1 d. iki lapkričio 15 
naujų džiovininkų atsirado 
8,355, kas yra 231 daugiau 
nei pernai. Per tą patį lai
ką New Yorke nuo džiovos 
mirė 3,343 asmens.

Džiova ypač plečiasi karo 
laikais. Nors Amerika tiesio
giai karan ir neįstojusi, bet 
karo liūdna aplinkuma jau 
paliečia ir šį kraštą.

Per paskutines šešias sa
vaites į Angliją nusiųsta 
iš JAV už 200 milijonų dol. 
maisto. Sakoma, iki kovo 
mėn. bus nusiųsta maisto už 
vieną bilijoną dol.

Marijona Buckus, 54' m., 
293 Marion St., Brooklyne, 
mirė lapkričio 24 d. 7 vai. 
vak. Kings County ligon inėj. 
Palaidota Philadelphijoj.

Tamošius Abraitis, 73 m. 
amžiaus, gyv. 155 So. 1 St. 
Brookyne, mirė namie lapkr. 
27 d. Palaidotas gruodžio 1 
d. šv. Jono kapinėse iš An
gelų Karalienės par. bažny
čios. Liko sūnūs Kazys, 
Guss ir Petras, dukterys 
Veronika ir Ona Purches. 
Patarnavo grab. Juozas Gar
šva.

Lapkričio 26 d. mirė 
Frank Correnti, 53 m. am
žiaus, gyv. 15-47 Minford 
Place, Bronxe. Palaidotas 
lapkričio 29 d. iš šv. Jono 
bažnyčios, šv. Reymondo 
kapinėse. Patarnavo grab. 
Shalins-Shalinskas.

Albina Bručienė-Majeriū- 
tė, 25 m. amžiaus, mirė lap
kričio 28 d. žydų ligoninėj. 
Gyveno 54-12 — 69th PI., 
Maspethe. Palaidota gruo
džio 2 d. šv. Jono kapinėse, 
iš Apreiškimo par. bažny
čios. Liko vyras Pranas, tė
veliai, brolis ir kiti giminės 
bei draugai. Patarnavo grab. 
Matthew P. Ballas-Bieliaus
kas.

IR INDĖNAI BUS KARIAI

Prieš 150 metų kelių indė
nų tautelių vadai buvo su
darę sutartis su Amerikos 
vyriausybe, laimėdami savo 
tautelėms neva nepriklauso
mybės teises. Tų tautelių 
palikuoniu yra ir dabar. Ne
seniai keli indėnai buvo pa
imti i kariuomenę, tačiau ne 
visi indėnai pritarė vyriau
sybės tokiam žygiui.

Iškeltoje byloje indėnų 
advokatai mėgino įrodyti, 
kad indėnų negalima imti ka
riuomenėn, nes prieš 150 
metų jiems pripažinta ne
priklausomybė. Tačiau fede
ralinis teismas kitaip į rei
kalą pažiūrėjo ir indėnų 
skundą atmetė. Indėnai jau
nuoliai turės eiti į kariuo
menę, kaip ir visi kiti ame
rikiečiai.

ŠILTAS LAPKRITIS

Ką tik praėjęs lapkričio 
mėnuo New Yorko apylinkė
je buvo vienas šilčiausių 
lapkričių nuo 1871 metų. 
Vidutiniška šiluma kasdien 
buvo 50 laipsnių. Tik du 
kiti lapkričiai pralenkę 1941 
metų lapkritį. Tai 1902 ir 
1931 metų lapkričiai.

Philadelphia, Pa. — 
Švento Andriejaus lietuvių 
parapija ruošia įsigyti nau
ją bažnyčią. Kleb. kun. Juo
zas Čepukaitis apie tai yra 
išsiuntinėjęs parapijiečiams 
tokio turinio laišką, kurio 
kelios ištraukos čia paduo
damos :

„Su didžiausiu dėkingu
mu Visagaliam Dievui ir vi
siems parapijonams prane
šu, kad, vykdydamas skait
lingo parapijos susirinkimo 
nutarimą, pasirašėme sutar
tį ir rankpinigius $1000.- 
00 iš naujos bažnyčios fon
do įteikiau perkamosios ba
žnyčios atstovams.

„Vardai visų, kurie yra 
įmokėję arba įmokės iki 
$100, bus įdėti į naują ker
tinį akmenį ir amžinai įra
šyti naujos bažnyčios prie
angyje. Kadangi dar reikia 
surinkti $8,500, o dar rei
kės pinigų dėl kai kurių pa
taisymų, nuoširdžiai prašau 
pasistengti paaukoti tinka
mą auką šiam brangiausiam 
mūsų reikalui. Visi, kurie 
galite, pasiryžkite įamžinti 
ne tik vieno vyro, bet ir 
savo žmonos, ir dirbančių 
vaikelių, vardus.

„Iš ekspertų patyriau, kad 
bažnyčia geram stovyje ir 
pataisymų mažai reikės. 
Langai kainavo $14,000, suo
lai $10,000, o vargonų eks
pertas pranešė, kad vargo
nai kainavo $18,000. Tokią 
bažnyčią šiomis dienomis 
pastatyti atsieitų virš $200,- 
000, o viską perkame tik 
už $15,000.

„Pagal sutartį galėsime 
užimti naują bažnyčią kaip 
tik surinksime reikalingą 
sumą. Jeigu paskubėsite, už 
kelių savaičių Dievą gar
binsime naujoje, gražioje ir 
patogioje bažnyčioje.”

Trumpos Žinios 
Iš Lietuvos

• Spaudos žiniomis, esą 
rengiamasi pastatyti pamin
klus žuvusiems nuo bolše
vikų teroro. Paminklai būsią 

,-statomi ne tiktai kapinėse, 
kur žuvusieji palaidoti, bet 
ir tose vietose, kur kanki
niai nužudyti. Kaune Rau
donasis Kryžius esąs suse
kęs daugiau kaip 100 vie
tų, kur nužudyti nekalti 
žmonės. Nužudymo vietų dar 
ir toliau ieškoma.
• Vilniuje pradėjo mokslo 
metus 49 pradžios mokyk
los su 420 klasėmis. „Dėl 
patalpų stokos” 22 mokyk
lose pamokos vykstančios 
tiktai pusę dienos. Esą ga
lima laukti, kad artimiausiu 
laiku atnaujinsiančios darbą 
ir gimnazijos.

NAUJĄ BAŽNYČIĄ
!>---------------------------- ----------------------------------------

• Vokiečių spauda iškelia 
nepaprastai aukštą krepšia- 
svydžio sporto klasę Pabal
tijo tautų tarpe. Laikraštis 
primena, kad lietuviai, lat
viai ir estai užima šioje 
sporto šakoje vadovaujamą 
vietą Europoje. Ypač prie 
krepšiasvydžio išsiplatinimo 
Lietuvoje prisidėję Amerikos 
lietuviai. Laikraštis pataria 
ir vokiečių jaunimui labiau 
susidomėti krepšiasvydžiu.
• Žemės ūkio produktų kai
nos „Ostlande” buvusios nu 
statytos, paimant pagrindan 
Rytų Prūsijos kainas. Nau
josios kainos esančios 40 
nuošimčių žemesnės nekaip 
Rytprūsiuose. Šios kainos 
galiosiančios mažiausia vie
nerius metus.
• Komisaras Lohse išleido 
įsakymą, pagal kurį vokie
čių kariuomenės reikalams 
gali būti rekvizuojamos pa
talpos žmonėms, gyvuliams 
ir kariniam įrengimams pa
talpinti. Už patalpas būsią 
atlyginama.
• Pasak laikraščių, visoje 
Lietuvoje du kartus per sa
vaitę laikomos pamaldos už 
bolševikų deportuotus lietu
vius.
® Kaip iš laikraščių maty
ti, visos Lietuvos ligoninės 
perpildytos vokiečių karių 
ar susirgusių rytų fronte.
• Kaune buvo susirinkę 
vokiečiai, priklausą Vokieti
jos nacionalsocialistų parti
jai. Provizoriniu šios parti
jos padalinio Kaune šefu pa
skirtas Cramer, vokiečių ko 
misaras Kaune. Susirinkime 
kalbą pasakė komisaras Ren- 
teln, kuris kalbėjęs apie 
„Dabarties ir artimiausios 
ateities klausimus.”
• Lietuvos bibliotekos va
lomos nuo bolševikinių kny
gų. Daug vertingų knygų 
bolševikai išvežė Sovietų Ru
sijon, o nemaža knygų su
naikino. Kai kurie Kauno 
centralinės bibliotekos sky
riai jau atidaryti.
• Lietuvos linų ūkis bol- 
š e v i k a m s viešpataujant 
smarkiai nukentėjo. Linai 
buvę vežami į Rusiją ir ūki
ninkams už linus buvo mo
kamos labai žemos kainos. 
Todėl ūkininkai linų mažai 
tepasėjo ir šių metų linų 
derlius mažiausiai vienu 
trečdaliu menkesnis kaip 
1940 metais.
• Lininkystės kooperatinės 
bendrovės „Linas” valdybos 
pirmininkas Dr. Kriščiūnas 
pareiškė, kad daugelį bend
rovės tarnautojų bolševikai 
išvežė Sovietų Rusijos gilu
mom Be to, už paimtą pre
kę bolševikai nesumokėję 
daugiau kaip 7 milijonus 
rublių.
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• Karo veiksmų metRu K.
niuje buvo sugriauta i Įjos pareiškimas yraniu j e buvo sugriauta ; ijos pareiškimas yra 
gadinta apie 300 nam šios laidos „A- 
džiosios gatvės betgi 
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Osth i Amerikos Apsigy- 
Lohse visą javų ir anl 0Dų ir ženklelių. Lie

Komisaras
iuuuse viBiį javų u aut unų ir zenKienų. Liie- 
prekybą Lietuvoje j lotinos neprivalo liū- 
Lietuvos kooperatyvų 
gai „7 
kymo pažymėtinas 
punktas. Jame pasaky 
komisaras turi teisę įj h per didelis.
kad visas javų derlit >[augįįm tamprion vie

ei sūnūs pašaukti 
Lietūkis”. Iš ši nei Tėvynės gynimo

ii. Gyvename tokius 
kad joks pasiaukoji-

tų atiduotas. Tačiai 
gamintojai gali pasil 
javus maisto ir sėklo 
kalams.

Prieš akis milžiniški 
gynimo darbai.
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nąjį tiltą atnaujinti.
panaikinsią važinėj imdutas Roosevelt gruo 
vekariais ir bus leid d. aiškiai pasakė 
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joseph vASTONiį-“:;-;1 

REand ufe™ suRANCT aras baigsis Amerikos 
Mortgages Loaned and Boi

VI 7- prašalinti iš pasaulic

Sąjungininkų laimėj i
496 Grand St, Brooklyn, 1 ok laimėjimaS iŠva 
Residence: J
87-34 90th St., Woodhaven, 1 rislėgtas tautas. Toki 

imas, grąžins ir Lietu 
isvę ir nepriklausomy

HAvemeyer 8 - 025(
RALPH KRUG

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AVEN į „Lietuvių Žinių
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kando lietuviai kata 
gruodžio 7 d. puikia

tariaus St. Gabaliaus 
stangomis suruošta 
is mitingas sėkmingi 
t Kalbėjo kun. K. Bj 
is. Lietuvai Gelbėt 

BAR & GRILL suaukota 555 do] 
eitai.
eš kelįas savaites C1 
le buvo kitas mitinga 

portuotų degtinių, #įsc )o labai žymūs asm 
-j . mitingo dalyvi 

skupesni. Jie suauko 
k pora šimtelių maži: 
niodžio 7 d.
J sakė, kad konkure 
lenaudinga?

Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKAS
RESTORANA

Gaminam valgius ame: 
niško ir lietuviško štili 
Čia taip pat galima g 
Amerikos išdirbimo ir

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeida

Savininkas 
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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