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riaušių bravorų. Parengimams pritart

Juozas Gi|į
495 Grand Street,

io konferencija bus 
ma pasaulio istori
jos reikšmė glūdi 

tame Roosevelto, 
o ir Stalino bendra- 
kime. Ji priklausys 
odžiai bus vykdomi

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Į neabejoja Ameri- 
aglijos vyriausybių 
s žodžiais. Jais pa- 
žosios tautos. Ar 
autų pasitikėjimas 
lis sustiprėjo po Te- 
įsitarimo ?
o negalima pasaky- 

Atsakė Lietuvos Pašl), lRuaifa neatsisakė 
innių sau padidini- 
irieštarauja Atlan
to dėsniams. Rusija 
o Lietuvos ir jos se- 
aimynių šiaurėje— 
ir Estijos. Visa ru- 
ganda tebevedama 
sietuvos pavergimą.

Šiomis dienomis Atlantic mask 
ity, N. J., savo posėdžius tu- 
j jo Jungtinių Tautų Pasal
os ir Atstatymo Adminis- 
•acijos nariai. Šią naują or- 
anizaciją sudaro 44 tautų 
ariai, bet jų tarpe nėra Lie- 
ivos atstovų. Ryšium su šia 
onferencija, New Yorko 
ietuvių Tarybos vardu pirm, 
un. N. Pakalnis buvo nu- 
iuntęs telegramą, išreikšda-

geiį-

no konferencija le- 
ams aiškią pražūtį, 
bet kokius galimu-

jjjg irai taikai su Vokie- 
)ma, jei susitarimą
partneriai ištvers 
yje). Pareiškimas 
atžvilgiu davė vil- 
tažosioms tautoms, 
.ebus paliekamos di- 
jmynų malonei.
no susitarimai skel- 
ims galą, bet jie ne- 

,. „ - pavergtų tautų a-
regarding the situate^ te afro deklaracija tuo 

daug ryškesnė — 
užtikrino Japonijos 

i sunaikinimą, bet ir

The Reverend Norbert Pakalnis, 
Chairman, Lithuanian AmericanGs 
259 North Fifth Street, 
Brooklyn, New York.

I have received your telegni.

Lithuania as a result of Nazi ots 
that the Minister of Lithuania k: 
in the work of the present Meet 
United Nations Relief and Rehahb įvergtų tautų išlais- 

Representation on the Coej s
at its present Session is limited to 
ments and authorities whose ph 
Agreement at Wshington onte — 4* — 
ing the Administration. This jirclint, kokie yra pas- 
Nations, signatories of the Jote šitarimai, mūsų, kaip 
1942, and the nations which haute iliečių, pareiga labai 
them in the prosecution of there! ąomis jėgomis remti 
is occupied with the establishmE; 
relief and rehabilitation requires 
may be most effectively met Toss 
procedures will be designed to & 
the relief needs of all areas lite

užgrobtų zemiii 'i- 
savininkams giąza-

MIRĖ KOMPOZITORIUS

Lapkr. 26 d. palaidotas New 
Yorko šv. Patriko katedros 
įžymus vargonininkas Pie- te 
tro Yon, kompozitorius ir 
chorų vedėjas, 57 metų am- —

ies karines pastan- 
ko greičiau susilauk- 
ro pergalės, čia nie- 
i būti perdaug!
mdami karines pas- 
r jose dalyvaudami 
iu ir dvasia, niekada 
ikime ir savo tėvų 
Tiekas, o niekas ne- 
-mums sielotis lietu
os gyvybe ir Lietu- 
•iklausomybės byla. 
- nei menki nepasi- 
nei laikini neaišku- 

>ali atstumti nuo aiš- 
lio: dirbti ir kovoti 
ivių tautos gyvybės 
s.

Lietuvaites į Vokietiją
Vokiečių kontroliuojama 

spauda praneša, kad 26 lietu
vaitės, daugiausiai nuo Šiau
lių ir nuo Vilniaus, sugrįžo 
iš Vokietijos, kur buvo išvy- 
kusios trijų mėnesių kursams 
mokytis vokiečių kalbos, 
mašinraščio ir greitraščio. 
Tą savo mokslą jos ėjusios 
Fuerthe, netoli Nuerembergo. 
Penkios iš jų parinktos toli
mesniam lavinimui — būti 
kitų mokytojoms. Numatyta 
ir daugiau tokių kursų: Stet- 
tine ir Drezdene.

Gyvuliams maisto kortelės
Pati Lietuvoje leidžiama 

nacių kontroliuojamoji spau
da skelbia, kad ir arkliams 
yra įvestos kortelės pašarui. 
Kortelės „P. 3” turi dar pa
žymėjimus „šiaudai”, „šie
nas”. « 

Svetimieji tunka
Vokiečių kontroliuojamoji 

spauda praneša, kad Ostlan- 
de, prie kurio naciai priskyrė 
ir Lietuvą, įvesta nauja tvar
ka tekstilės — drabužių pas
kirstymo, pagal kurią vokie
čiai valdininkai už pusę ku
ponų gaus drabužiams me
džiagos, kai vietiniai gyven
tojai už tą patį turės duoti 
pilnus kuponus. Be to vokie
čiams duodama teisė naudo
tis kuponais dar jų terminui 
neatėjus, net šešetą mėnesių 
iš anksto.

Vokiški kursai
Pereitą rudeny Kulautu

voje atidaryti vokiečių kal
bos kursai įstaigų tarnauto
joms vokiečių kalbos pasimo
kyti. Į juos siųstos mergaitės 
17-19 metų. Baigusioms ža
dėta darbas Lietuvoje...

Grobia jaunuolius
Vilniaus krašte šią vasa- 

paskelbta mobilizacijarą
1925 m. gimusių vyrų priver
stiniems darbams Vokietijo
je.

Tel. GRamarcy 7-7691

Dr. S. CHERNOFF,MJ).
223 Second Avenue,

New York, N. Y.
1 Piėmimo valandos 10—7:30 Pll
( Sekmadieniais 11—1:30 P AL

Vyrų ir moterų chroniškos j 

ligos, odos ir kraujo ligos, krau- j 
j jo tyrimo liudijimai vedyboms.' l|

žio 18-19 d. Brook- 
Tew Yorke įvyks „de- 
nių lietuvių” suvažia- 
Kokia demokratija 
dm o šaukėjams rūpi, 
iai parodo vardai 

> kurie stovi šaukimo 
ii* o priešaky. Tai Mi- 

naba, Abekas, šolom- 
riša jų pakalikų gru-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 1
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinio namu slėnu iš- * 

lyginimą, plasteriavimą, šaligat- X 
vių cementavimą ir kt darbus. *

293 MAUJER ST, j 
BROOKLYN 6, N. Y.

J" I žmonėms lietuvių 
į D*’ yvybė ir laisvė nieka- 

. )ėjo. Dabartinio karo 
e ir įpusėjus jie bai- 
1 žodžiais plūdo Roo- 

' ir Churchillą. šiandie 
itvirčiausi” demokra-

Naikina miškus
Vilniaus apskrityje yra 30 

lentpiūvių. Jos visos per
krautos darbu. Kai kuriose 
miškingesnėse srityse vokie
čiai išvedė net specialines ge
ležinkelio linijas, kad būtų 
parankiau sienojus pervežti. 
Vyksta baisus 
kų naikinimas.

Atima
Lietuvoje ir 

jos kraštuose 
pervesti jų žiniai visus mo
torinius vežimus, laivus, dau
gelyje atsitikimų, net ir ar
klių traukiamus vežimus. 
Yra pagrindo manyti, kad jie 
griežtą kontrolę nori uždėti 
siekdami užkirsti kelią pa
bėgti, pvz„ laiveliais per Bal
tijos jūrą, kaip tas jau yra 
atsitikę. Net ir norintieji kur 
nors geležinkeliu keliauti, tu
ri gauti iš okupacinės val
džios specialų leidimą.

Lietuvos miš-

viską
kituose Balti

namai įsakė

Istoriniai Roosevelto PasitarimaiBando auginti tabaką
Lietuvoje veikia tabako 

monopolis. Jam priklausą ta
bako fabrikai — „Aromatas” 
— Kaune ir „Patrimpas” bei 
„Zefiras” Vilniuje — esą mo
dernizuoti. Be to, esą stato
mi nauji tabako fermentavi
mo fabrikai: vienas Kaune, 
kitas Vilniuje. Esą, jie būsią 
neužilgo užbaigti.

Lietuvoje, esą, bandoma 
platesniu mąstu pradėti au
ginti tabaką ir tam esanti įs
teigta bandomoji tabako au
ginimo farma „Biviliai”.

Lietuvos ūkininkai taipgi 
raginami daugiau sodinti cu
krinių runkelių.
Nori apdumti lietuvių akis

Norėdami laimėti daugiau 
prielankumo, naciai Lietuvo
je organizuoja vadinamą kul
tūrinį bendravimą. Numato
ma, kad Lietuvą lankysią vo- 
kičių teatrai, orkestrai, meno 
parodos, garsesni rašytojai 
su paskaitomis. Atsakydami 
į tuos koncertus, Lietuvos 
partizanai ar tik neužgros o- 
kupantams granatomis...
Apie vokiečių išgabenamus 

lietuvius.
Jau 1941 m. rudenį vokie

čiai ėmė gabenti iš Lietuvos 
ūkininkus, paruošdami vietą 
vokiečių kolonistams Lietu
voje. Išgabenantiems lietu
viams buvo leidžiama pasiim
ti baldus, 30 svarų maisto 
asmeniui, 1 karvę, 1 kiaulę ir 
5 vištas kiekvienai šeimai. 
Net tų metų žiemą iš šakių, 
Vilkaviškio, Raseinių bei 
Tauragės apskričių, iš žemių 
arčiau Vokietijos, nežiūrint 
šalčio lietuviai ūkininkai bu
vo išgabenami.

Blogiausia, kad tokius iš- 
kraustymus vokiečių admi
nistracija atlieka ne pati, o 
verčia tai daryti vietinius 
(dažniausia lietuvius) valdi
ninkus, grąsindami, kad jei 
jie to nepadarys, bus nubaus
ti, kaip sabotažninkai.

1941 m. didelė ūkininkų 
grupė buvo iškelta iš Alytaus 
apskrities. Jie buvo surinkti 
Alytaus aerodrome ir laiko
mi lauke tris savaites, vėsia
me ore. Vietoje pažadėtų že
mių, po trijų savaičių tokio 
gyvenimo, vokiečiai atskyrė 
darbui tinkamus vyrus ir mo
teris ir nugabeno juos į Ky
bartus, į darbo komandas. 
Likusius 210 asmenų, silp
nus ir senus bei vaikus, nuga
beno į Radviliškį, kur bara
kuose ant durpyno jiems te
ko išgyventi visą žiemą. Ba
rakai gyvenimui nebuvo pri
taikyti ir daugelis žiemą sir
go.

Tai buvo ne pripuolami 
reiškiniai, o planingas užka
riautų tautų naikinimas. Ne 
veltui SS organas „Das 
Schwarze Korps” 1941 m. Nr. 
34 rašė: „Iš užkariautų tau
tų vokiečiams jokios naudos 
nėra. Geriausia jas stumti 
kuo toliau į rytus.”
Sunkumai Dotnuvos mokyk

lai
Nors buvo žinių, kad Dot

nuvos akademija yra užda
ryta, vis dėlto jos ūkis, ne
atrodo, kad būtų likviduotas, 
tik susiduria su daugeliu sun
kumų. Gauta žinių, kad ten 
yra laikoma 100 arklių, iš ku
rių gaunamas serumas. Tik 
nemažas sunkumas su paša
ru. Taipgi stinga maisto aka
demijos ūkyje laikomiems 
kralikams, balandžiams, viš
toms.

Ištruko iš bolševikų
Lietuvis Lapinskas, kilęs 

iš Panevėžio, buvo patekęs į 
Rusiją, iš kur jam pasisekė 
pasiekti Afganistaną, o to- 
liau-pateko į Lenkijos kari-

MIRĖ BUVĘS KARIUOMENES VADAS
Iš Stockholmo gauta žinia, 

kad Lietuvoje mirė generolas 
Galvydis — Bykauskas, bu
vęs Lietuvos kariuomenės va
das pasižymėjęs karys.

Bolševikų okupacijos metu, 
gen. Galvydis—Bykauskas 
buvo kalinimas.

Naciai yra susirūpinę viso
kiais galimais būdais pakel
ti ūkinę produkciją Lietuvo
je (žinoma, visų pirma siek
dami savo naudos). Tuo rei
kalu buvo Lietuvoje sušauk
ta Ekonominių Rūmų konfe-

rencija ir buvo sudaryta spe
ciali sekcija pramonės gamy
bai kelti Lietuvoje. Ekono
miniams Rūmams Lietuvoje 
vadovauja Dr. Pense.

Kadangi gamyba daug pri- 
| klauso nuo darbininkų aprū
pinimo, tai numatyta patik
rinti, ar darbininkai turi pa
kankamai maisto, drabužių 
ir tt. Taipgi numatyta kreip
ti daugiau dėmesio į darbi
ninkų profesinį paruošimą, 
transporto tinkamą organi
zavimą.

LIETUVOJ OLANDAI KOLONISTAI
*----------------—---------

Vokiečių kontroliuojamas 
Kauno „Ateities” dienraštis 
rugsėjo 15 d. paskelbė, kad 
vokiečių gen. komisaras Ren- 
teln pavedė Vakos dvarą o- 
landų kolonistų bendrovės 
pirmininkui M. Rost van To- 
nningen. šiame dvare būsią 
lavinami jauni olandų ūki
ninkai ir sodininkai, kuriuos 
vokiečiai atgabeno iš Olandi
jos.

Išėję Vakos dvare specia
lius kursus, jaunieji olandai 
būsią skiriami ūkių vedėjais.

Tonningeno atvykimo pro
ga, vokiečiai Kaune uždėjo 
du vainikus dviem nužudy
tiems olandams pagerbti. Vo
kiečiai skeltųa, kjčd du olan
dus kolonistus nužudę bolše
vikai.

ARBATOS UŽTEKS — 
SAKO J. G. VAŠKAS

A & P. arbatos bendrovės 
pirkimo skyriaus vedėju yra 
Juozas G. Vaškas, artimas 
„Amerikos” bičiulis. Jis daž
nai važinėja į Washingtoną, 
kur jam tenka dalyvauti ar
batos industrijos patarimo 
komisijoje.

Praeitą savaitę „New York 
Times” paskelbė Juozo Vaš
ko pareiškimą Associated 
Press žiniai. J. G. Vaškas nu
rodė, kad netrukus arbatos 
įvežimas pasieks visiškai nor
malios kvotos. Sąjunginin
kams laimint jūrų kovas, ar
bata iš Indijos ir Ceilono vėl 
atgabenama beveik norma
liai, kaip prieš karą.

VYSKUPŲ PAŠALPA LIETUVAI
f------------ -------------------------------------------

Washington. — J. E. arki
vyskupas Samuel A. Strich, 
Chicagos arkivyskupas ir Ka
talikų Vyskupų Karo šalpos 
Fondo iždininkas, pranešė, 
kad jų organizacijai šiais me
tais katalikai suaukojo $1,- 
292,800. Arkivyskupas pa
reiškė, kad niekad šio krašto 
istorijoj nebuvo tiek šalpos 
darbo padaryta, kiek šiuo lai
ku. Ateity tas darbas bus dar 
didesnis.

Didelė dalis tų pinigų, apie 
$855,954, buvo per Šventąjį 
Tėvą nusiųsta kenčiančioms 

šalims— Lietuvon, Graiki- 
jon, Malton, Kinijon, Lenki
jon, į kitas Baltijos valsty
bes. Taipgi buvo sušelpta pa
bėgėliai Prancūzijoje, Suo
mijoje, Anglijoje, Italijoje ir 
kitur.
Fondas taipgi parėmė labda

rą kariaujantiems vyrams, 
sušelpė amerikiečius Japoni
jos nelaisvėje, sąjungininkų 
karius belaisvius Italijoj, Vo
kietijoj ir kituose kraštuose, 
ir karo belaisvius Amerikoje, 
bei kitus katalikų fondus.

Nuteisė Mirti
Du Lietuvius

Spalių mėnesį vokiečių spe
cialus teismas Kaune nuteisė 
mirties bausme Kostą ir Vac
lovą Raginskus, kilusius iš 
Užugirio. Jie kaltinti laikę 
šautuvus ir amuniciją, kurių 
tarpe buvęs ir vienas kulkos
vaidis.

Einama Pirmyn

Nuo lapkričio 22 d. prezi
dentas Roosevelt turėjo visą 
eilę labai svarbių pasitarimų.

Lapkričio 22-26 d. prezi
dentas Kaire, Egipto sostinė
je, turėjo išsamius pasikal
bėjimus su Kinijos preziden
tu Chiang-Kaisheku ir An
glijos premjeru Churchilliu. 
Šiame pasitarime, kuriame 
dalyvavo diplomatiniai ir ka
riškiai patarėjai, numatytos 
priemonės Japonijos imperi
jai sutriuškinti. Karo tiks
lais prieš agresorius japonus 
pasirinkti šie:

1. Atimti iš Japonijos vi
sas Pacifike salas, kurias ja
ponai turi užgrobę nuo 1914 
metų.

2. Grąžinti Kinijai išplėš
tas Mandžiūrijos, Formozos 
ir Peskadorų teritorijas.

3. Išvyti japonus iš visų 
teritorijų, kurias jie pagro
bė smurtu ir jėga.

4. Užtikrinti Korėjai ne
priklausomybę.

5. Kovoti iki besąlyginio 
Japonijos pasidavimo.

Iš Kairo Kinijos preziden
tas su savo žmona tuojau 
grįžo atgal į Kiniją, o Roose
velt ir Churchill lėkė į Persi
ją, kur jie buvo susitarę su
sitikti . su Sovietų Sąjungos 
premjeru Stalinu.

Persijoje pasitarimai vyko 
sostinėje, Teherano mieste. 
Anksčiausiai atvyko prezi
dentas Roosevelt ir pradžioje 
apsistojo aAmerikos atstovy
bėje. Vėliau,^Stalino kvieti
mu, Roosevelt su savo arti
mais palydovais gyveno Ru
sijos atstovybėje. Churchill 
visą laiką buvo Anglijos at
stovybėje.*

Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino pasitarimai buvo lap
kričio 28-gruodžio 1 d. Pir
miausia pas Rooseveltą at
silankė Stalinas, ir juodu 
kalbėjosi 90 minučių. Kadan
gi Stalinas nemoka angliškai, 
o Roosevelt —. rusiškai, 
juodu kalbėjosi vertėjų 
galba. _ ,

Pasitarimų metu buvo 
lėtas pokylių. Vienas iš jų 
buvo Anglijos ministerio pir
mininko Churchillio garbei, 
minint jo 69 metų sukaktį. 
Keldamas vieną tostą, Stali
nas taip pasakęs: „Jei ne A- 
merikos karo gamyba, Jung
tinės Tautos nebūtų laimė- 
įusios karo.”

tai 
pa-

ke-

Pasitarimų užbaigoje, kon
ferencijos dalyviams išsis
kirsčius, paskelbtas bendras 
trijų pareigūnų pareiškimas, 
kuriame pažymėti šie pagrin
diniai dalykai:

1. Pasisakoma, kad visos 
trys šalys veiks drauge ka
re ir po jo būsimoje taikoje.

2. Susitarta dėl veiksmų 
prieš vokiečių karines pajė
gas „iš rytų, vakarų ir pie
tų”.

3. Visi trys pareigūnai pa
sisako suprantą savo atsako
mybę taikai pasiekti.

4. Bus siekiama „bendra
darbiavimo ir veiklaus daly
vavimo visų tautų, didelių ir 
mažų, kurių žmonės širdyse 
ir mintyse yra pasiaukoję, 
kaip mūsų žmonės, prašali- 
nimui tironijos ir vergijos, 
priespaudos ir nepakantos”.

5. „Jokia žemėje jėga ne
gali mus sulaikyti nuo sunai
kinimo vokiečių armijų sau
sumoje, jų povandeninių lai
vų jūrose ir jų karo indus-

i trijos iš oro” — sakoma pa
reiškime.

Pareiškimas baigiamas 
šiais žodžiais:

„Išsiskirstydami iš drau
giškų pasitarimų, mes su pa
sitikėjimu žiūrime į tą die
ną, kai visi pasaulio žmonės 
galės laisvai gyventi, nepa
liesti tironijos, pagal savo į- 
vairius troškimus ir savo są
žinę. Mes į čia atvykome su 
viltimi ir pasiryšimu. Mes iš 
čia išvykstame draugais tak- 
te, dvasioje ir siekime?’

Tokio turinio pareiškimą 
Roosevelt, Stalinas ir Chur
chill pasirašė Teherane gruo
džio 1 d.

Iš Teherano Roosevelt ir 
Churchill grįžo atgal į Kai
rą, kur gruodžio 4, 5 ir 6 d. 
d. turėjo pasitarimus su Tur
kijos prezidentu Inonu. Tur
kija yra, pagal seną sutartį, 
Anglijos sąjungininkė, ta
čiau iki šiol laikėsi neutralu
mo. Išleistas bendras pareiš
kimas rodo, kaip arti Sąjun
gininkų yra Turkija, kuri pir
mame pasauliniame kare bu
vo Vokietijos sąjungininkė.

Kur Roosevelt vyko iš Kai
ro, rašant šiuos žodžius ne
buvo skelbiama. Buvo gandų, 
kad jo sekantis pasimatymas 
turėjo būti su Japonijos vy
riausybės galva gen. Franco.Alžyras. — Anglijos ir A- 

merikos kariuomenės Italijo
je šios savaitės pradžioje 
pralaužė vokiečių gynimosi 
linijas kelyje į Romą.

Generolo Clark vadovauja
ma penktoji armija kalnuo
tose Mignano apylinkėse už
ėmė naujas vietoves, iš kur 
gerai matyti priešo strategi
nės pozicijos. Anglų apylin
kėje. Jos keli daliniai perėjo 
pora upių.

Amerikiečiams ir anglams 
Italijoje šiuo metu labai ken
kia blogas oras. Visur daug 
dumblo.

RUSĘ FRONTE PASIKEITIMAI
Londonas. — Čia nugirstas 

vokiečių kariuomenės vado
vybės pranešimas, kad ru
munų kariuomenė Kerčio 
fronte sunaikino rusų įsiver
žusius dalinius. Kovos buvu
sios per tris dienas. Nelais
vėn buvę paimta 2,000 rusų 
karių.

Iš Maskvos pranešta, kad 
Kievo fronte vokiečiai tan
kais ir kanuolėmis sustipri
no kontrapuolimus prieš ru
sus. Vokiečiai stengiasi perei
ti Dnieprą ir vėl užimti Kie- 
vą. Rusai prisipažįsta atsi
traukę iš Černiakovo, 12 my
lių į šiaurę nuo Žitomiro.Turku Karininkai

rug-
SUOMIAI RŪPINASI KAIMYNAISMiami. — Čia paskelbta, 

kad dar pernai Turkija į A- 
meriką atsiuntė apie 100 
rininkų. Apie pusė turkų 
rininkų jau yra grįžę į 
mus.

Pasilikę turkų karininkai 
studijuoja laivyno ir armi
jos inžineriją, cheminio karo 
priemones ir kt.

čia seniai Bimba su 
’O „armija” organiza- 
ųjų Rūmų piketavi-

Amerika neduotų 
Anglijai. Jie norėjo 
ergalės. Jie troško
komunistų viešpata- 
ropoje.
žmonės šiandie kvie- 
rikos lietuvius į „de- 
į” suvažiavimą.

ir jų 
susi- Stockholm. — Švedų laik

raščio „Dagens Nyheter” ko
respondentas iš Helsinkiu, 
suomių sostinės, rašo, kad 
Suomijoje labai rūpinamasi 
Baltijos valstybių politine ir 
karine ateitimi. Suomių laik
raščiai pažymi, kad vokiečiai 
negrąžino Baltijos valsty
bėms bolševikų išplėštos lais
vės ir nesą vilties, kad Są
jungininkai gins jas nuo bol
ševikų Rusijos.

Suomių laikraštis „Helsin- 
gin Sanomat” nurodo, kad 
Baltijos valstybės yra svar
bios visoms kaimyninėms

ka- 
ka- 
na-

valstybėms, o Estijos adresu 
taip rašo: „Mes negalime 
daug ką padaryti savo bro
liškai tautai, bet yra galima, 
kad ateityje bus tikimasi 
daugiau, negu tik noro pagel
bėti. Nežiūrint, kaip silpna 
ir nesaugi mūsų padėtis yra, 
ji negali-sulaikyti mūsų nuo 
kėlimo balso už mūsų broliš
kų tautų teisę gyventi”.

Submių žurnale „Kauppa- 
lehti,” spalių leidinyje, pub
licistas Rantakari parašė, 
kad Sovietų karo tikslai nėra 
pasikeitę nuo Petro Didžiojo 
ir Nikolojaus I laikų.

TILTAI SAUGOMI

dį pasakė Pittsburghe 
sėjo 2-3 d. d.

Šalia komunistinių 
valdomų organizacijų,
važiavime bus atstovų ir nuo 
politinių klubų, kurių nariai 
yra apsileidę savo pilietinėse 
pareigose. Koks bus atstova
vimas, galima pavyzdžiu pa
imti Brooklyno piliečių klu
bą.

Šis klubas turi per 400 
narių, o susirinkime, kur nu
tarta dalyvauti komunistų 
jormarke, dalyvavo tik 68 na
riai. Už siuntimą atstovų bal
savo 42 nariai. Vadinasi, ma
žiau nei 10 nuošimtis klubo 
narių išsprendė dalyvavimą. 
Ar ne demokratija?

Dešimties nuošimčių paja
mų Karo Bonams negana. 
Reikia skirti daugiau!

NAMAI-APDRAUH
Perkant ar parduodant Na- 
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas—jū
sų pasinaudojimui. *

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

86-56 — 85th St, Woodhaven, N. I 
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896 i

io 18-19 d. d. Brook- 
irinks didžiausi lie
tos priešai, savo tė- 
olių išdavikai ir — 
idinti tamsūnai. De- 
ė Amerikos lietuvių 
ė savo vieningą žo-

nę tarnybą ir dabar pasiekė 
Londoną.

Afganistano kalėjimas, 
kaip jis pasakoja, buvęs mie
lesnis už bolševikų laisvę. An
tanas Kirstukas, iš Rokiš
kio, ir dabar tebevargstąs 
Afganistane.

Gauta žinių, kad vokiečiai 
labai stipriai saugo visus 
Kauno tiltus. Nuo sutemos 
iki švintant draudžiama be 
atskiro leidimo ir privati
niais laivukais plaukioti.

Visų tiltų Lietuvoje apsau
ga paskutiniu metu labai su
stiprinta, ypač milžiniškas 
Lydavėnų tiltas per Dubysą 
saugomas.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

POPIEŽIUS PRAŠO MELSTIS

Švč. Paneles Nekalto Prasidėjimo šventės išvakarėse, 
Jo šventenybė Popiežius Pijus XII parašė Vatikano Vals
tybės Sekretoriui kardinolui Maglone laišką, kurį tačiau 
skyrė visai žmonijai. Popiežius vėl pakartotinai prašo mel
stis už taiką, grįžti prie Dievo, darant atgailą ir gyvenant 
pagal geras mintis.

Čia skelbiame įsidėmėtinas ištraukas iš popiežiaus laiš- 
-ko:

„Nenustojant žvangėti ginklams ir įsivyravus tokiai 
didžiai neapykantai, broliškas meilės balsas tyli, ar, vos 
bebandomas ištarti, tuč tuojau nuslopinamas...

„Nors ta milžiniška, iš tiesų, didžiausia iš visų, kurią 
['pasaulio istorija kada nors yra mačiusi, kova šėlsta kas
dien augančiu įniršimu, skleisdama nesuskaičiuojamas tra
gedijas bei griuvėsius žemėje, vandenyse ir padangėse, su 
nuliūdimu Mes matome daugelį tebegyvenant be jokios ato
dairos į savo pareigas Dievui. Jie nežino, laužo ir tyčiojasi 
iš šventų Dievo įstatymų.

„Tiesa, kiekvienas vaitoja paliestas šių dienų trage
dijų, sunkenybių ir, daugelyje vietų, baugios ekonominės 
būklės. Tiesa, daugelis gyvena nuolatinėje baimėje, bijo
dami esamų ir būsimų pavojų. Tačiau ne visi tos baisios 
priespaudos paliesti supranta, jog pati žmonija tas nelaimes 
ant savęs užsitraukė, kad dabar ji moka pabaudą, pabaudą 
už atsimetimą nuo Dievo ir Jo įsakymų.

„Todėl reikalinga visiems grįžti prie Dievo atgailos ir 
gerų minčių keliais. Viena Evangelija tegali vėl sujungti 
tautas, o tai yra dažnai pamirštama.

„Reikia visiems tikintiesiems, susijungus savo Dievo 
meilėje, pabusti, atnaujinti savo pačių tikėjimą ir dorybes, 
nuolatos melsti Dievą savo nuodėmių atleidimo ir steng
tis savo noru atliekamais atgailos darbais atitaisyti net ki
tų nuodėmes.

„Grįžkime iš naujo prie Panos Marijos. Mes trokšta
me, kad visi kreiptųsi į P. Mariją jos Nekaltam Prasidėji
mui pašvęstoje dienoje, kad tą dieną visame pasaulyje 
būtų kalbamos viešos maldos”.
Saw I - ■ ------- ■ —7

SIBIRO PABĖGĖLIO PASAKOJIMAI
LKF Spaudos Biuras susi

siekė su lietuviu J. Montvilų, 
kurs bolševikų buvo išvežtas 
į Sibirą, bet iš ten pabėgo, 
stojo į anglų kariuomenę ir 
dabar yra vienoj aviacijos 
mokykloj Kanadoje.

ai Lietuvą buvo okupavę 
evikai, J. Montvilas, kai

po*statybos specialistas bu
vo pakviestas dirbti „Lietu
vos Statybos Treste” ir tenai 
ėjo Tiekimo viršininko parei
gas.

1940 m. bolševikai nacio
nalizavo žymesnes Lietuvos 

L-įmones ir ūkius. Buvo nacio
nalizuota ir Montvilo gelžbe
toninės statybos kontora. Vi
si, kurie turėjo ką nors ben
dro su geodezija, buvo mobi
lizuoti prie „žemės reformos” 
kurią bolševikai dėl propa
gandos Lietuvoje bandė pra
vesti. Montvilas buvo paskir
tas Betygalos valsčiaus ma
tininku. Jam buvo duoti 8 
padėjėjai: 3 matininkai iš 
Gardino ir 5 studentai iš Kau
no universiteto.

—Reikėjo per mėnesį iš
parceliuoti 11,000 ha žemės 

_ po 10-8 ha. Matote, — rašo 
J. Montvilas, — bolševikai 
norėjo parodyti, kad jie atėjo 
padaryti „rojų” Lietuvoje. 
Lietuviai myli žemę, bet gau
ti žemę norinčių nebuvo per
daug. Ta, taip vadinama, že
mės reforma, buvo tai tikra 
operetė — buvo tokių links
mų momentų, kad net apsa
kyti sunku. Per vieną mėne
sį Lietuvos ūkiai buvo suar
dyti.”

Bedirbdamas Betygaloje 
Montvilas susipažino ir su 
Betygalos valse, komunistų 
partijos sekretoriumi Katku- 
žiauriausiu žudiku komunis
tų kankintoje Lietuvoje.

Užbaigęs darbą prie žemės 
matavimo, vėl nuvyko į Sta
tybos Trestą, šios įmonės va
dovybėje buvo 90% svetim
taučių, lietuviai buvo nu
stumti. Ir Montvilui pavyko

vietą gauti tik dėka užtari
mo vieno šaltakalvio, kurs 
anksčiau dirbo prie jo staty
bų ir kurs, pasirodo, buvęs 
komunistu. Tas šaltakalvis, 
pavarde Juškovas, turėjo di
delį balsą Lietuvos komunis
tų partijoje, bet privačiame 
pasikalbėjime su Montvilų 
jisai pareiškė, kad buvo su
klaidintas ir norėjo geriau 
dirbti prie tilto, negu sėdėti 
aukštoje vietoje. Jam užta
riant, Montvilas buvo paskir
tas Jurbarko cemento fabri
ko statybos vedėju.

Fabriko statybos planai 
buvo išdirbti dar prieš bol
ševikų okupaciją. Bolševikiš
koji krašto vadovybė tiek ne- 
siorientavo krašto sąlygose, 
kad buvo įsakiusi statybą va
ryti gruodžio mėnesyje- šal
tyje, kada toks darbas jokiu 
būdu neįmanomas. Sustab
džius fabriko statybos dar
bus, Montvilas buvo perkel
tas į Vilnių ir paskirtas „dar
bininkų butų kolonijos” sta
tybos vedėju. Bolševikų ad
ministracijos įsakymais sta
tyba buvo vedama tokiose 
aplinkybėse, kad Montvilas 
abejoja, ar tie namai iki šiol 
išsilaikė, ar jau sugriuvo.

Užrakintas fabriko zonoje
Kaip gerą specialistą bol

ševikai Montvilą priskyrė 
prie „Lėktuvų Fabriko Nr. 
504” statybos, kurio vieta bu
vo parinkta Vilniuje, Šeptic- 
kio g-ve Nr. 16. Fabriko są
mata siekė netoli milijono 
rublių. Dabar Montvilas bu
vo taip, kaip ir suimtas. Gy
veno užrakintas fabriko zo
noje, į miestą galėjo išeiti 
tik su sargyba. 1941 birželio 
mėn. prasidėjo areštai.

—Bolševikai su išgabena
mais lietuviais, — rašo toliau 
Montvilas, — elgėsi bestiališ- 
kiausiai. Aš esu tos tragedi
jos liudininkas ir neturiu žo
džių šiam barbariškumui a- 
pibudinti. Kultūringi žmonės 
su gyvuliais gražiau elgiasi,

Šiais metais dažnai girdė- j 
ti apie Kražių skerdynes, ku
rios lygiai prieš 50 m. buvo 
Lietuvoj.

Man teko atvykti į Kra
žius į penktus metus po mi
nėtų skerdynių, girdėti jų is
torijos kai kurias smulkme
nas ir matyti uždarytą, bet 
tebestovinčią vienuolių baž
nyčią, taip pat teberiogsantį 
sunaikintą seserų pastatą. 
Norėčiau su skaitytojais pa
sidalinti gautais įspūdžiais ir 
žinelėmis, kurios kitų nėra 
pamirštos.
stilinga, tačiau jos vidus — 
tai sunaikinimo vaizdas. 
Beje, ji oficialiai buvo 
das. Beje, ji oficialiai buvo 
laikoma uždaryta, niekam 
nevalia buvo į ją įeiti, bet po
licija kažin kaip nebekreipė 
į ją rimto dėmesio, žmonės 
gi, kas tik norėjo, galėjo baž
nyčią lankyti per šonines du
ris, ją apžiūrėti ir pasibiau- 
rėti rusų barbarizmo darbais.

Viduje nyku, griuvėsiai; 
nieko nepalikta sveiko, nesu-i 
griauta, nesutriuškinta; vien 
tik sienos sveikos žiūri ir liū
di, atmindamos buvusias bai
sias scenas. Ne tik altoriai, 
buvusios altoriuose figūros, 
bet ir mažosios, stovėjosios 
aukštai prie skliautų stovy- 
los sudaužytos, sutriuškin
tos. Bažnyčios grindys pilnos 
griūvėsiu, skulptūros pagra
žinimai —ir tie uolių pikto
jo tarnų nugrandyti.

Kražių bažnyčios uždaryti 
buvo atvykę 300 kazokų; tie
sa, namažas būrys, bet jie, 
pasikeisdami, turėjo nemažai 
darbo, iki iš gražios, puošnios 
bažnyčios padarė chaotišką 
griūvėsiu vaizdą. Griuvėsiai, 
piktas darbas, nykus vaizdas, 
gyvybės stoka — tas viskas 
pateikia savotišką nuotaiką 
skausmo, kažinko ilgesio, ne
apykantos ir piktų darbų pas
merkimo. Vienintelis daiktas 
primenąs gyvybę —tai balan
dėliai, kurie čia pasirinko sau 
buveinę ir ramiai skrajojo 
paskliautėse. Tačiau jų laks
tymo garsas primena dau
giau viršžemiškąjį pasaulį, 
negu šios žemės gyvybę, žo
džiu — visur nyku, skaudu, 
pasibaisėtina. Bažnyčia gi 
stovi apleista, joje nebesimel-

kaip bolševikai elgėsi su iš
tremiamais lietuviais; varė 
vaikus ir moteris, kaip be
teisius sutvėrimus, daužė ir 
vežė apdaužytus, sukruvin
tus. Mačiau daug tokių vaiz
dų. Vienas iš jų ir dabar kaip 
gyvas akyse: graži saulėta 
diena, pats vidurdienis. Mic
kevičiaus g-vėje, Vilniuje, 
važiuoja du sunkvežimiai. 
Ant vieno senas apie 70 m. 
kunigas, be kepurės, sukru
vintas ir jo trys sargai—če
kistai su granatomis ir šau
tuvais. Antrame sunkvežimy
je — gal 30 metų moteriškė 
su mažu vaikučiu ant rankų, 
kuriai nei reikiamai apsiren
gti neduota laiko.

Gatvėse verkė, meldėsi.
Tokių vaizdų buvo tūks

tančiai. Žmonės gatvėje ver
kė, meldėsi. Visi vežami į 
Naująją Vilnią. Ten miškas 
gyvulinių vagonų. Kas va
landa ešalonas išeina... Ka
zachstanas, Altajus, Kamčat- 
ka, Kirgizija... Susidarė įs
pūdis, kad virš 100,000 žmo
nių buvo išvežta.

Kokie žmonės buvo veža
mi? 1. Buvę policininkai ir 
jų šeimos, 2. šaulių sąjungos 
vadai, būrių vadai, jų šeimos, 
3. Kunigai ir katalikų veikė
jai, veikėjų šeimos, 4 Tauti
ninkai ir jų simpatikai, 5. 
Pramonininkai, bankininkai, 
6. Buvę dvarininkai, stambie
ji ūkininkai ir visi šviesesni 
Lietuvos patrijotai, kaip mo
kytojai, valdininkai, darbi
ninkai. Jie buvo bolševikiš
kojo imperializmo aukomis. 
Taip pat jie darė su latviais, 
lenkais, ukrainiečiais, suo
miais, estais.

(Bus daugiau)

džia žmonės, ji tik liudija 
priešo piktus darbus ir ne
doras užmačias.

Atvykęs į Kražius vakare 
gubernatorius įsakė bažnyčią 
uždaryti, žmones iš jos išvai
kyti; policininkai ir žanda
rai pliekė savo bizūnais ir 
kardais buvusias bažnyčioje 
moteris ir jas sužalotas, su
kruvintas vilko laukan; vy
rai, pamatę sukruvintas savo 
seseris, žmonas ir motinas, 
nebeiškentė ir pradėjo polici
ją atakuoti pagaliais, akme
nimis; išsivystė rimta kova. 
Gubernatorius išsigando, 
skubėjo lipti į viškus, prie 
vargonų, apskrities viršinin
kui įsakė stovėti su revolve
riu prie vedančių į viršų du
rų ir niekam neleisti eiti ant 
viškų. Tuo tarpu ten aukšty
bėse gubernijos valdytojas 
diskusavo su parapijos atsto
vais.

Jis pajuto esąs pavojuje; 
jeigu gi kiek lietuviškai su
prato, tai galėjo ir labai iš
sigąsti. Vyrai liepė jam ra
šyti protokolą, jog jis nakčia 
atvyko į bažnyčią, jog polici
ja žmones bažnyčioj mušo, 
sukruvino. Gubernatorius ra
šo, bet jam „nesiseka”. Tai 
plunksna sugenda, tai popie- 
rą rašalu aplieja, tai „nety
čiomis” pardreskia. Žmonės 
ėjo į miestelį surasti popie- 
ros, plunksnos, rašalo. Tokiu 
būdu protokolo rašymas tę
sėsi iki kazokų atvykimo. Tuo 
pačiu tarpu smarkios buvo 
diskusijos tarp pačių vyrų. 
Vieni apmaudos pagauti siū
lė gubernatorių mesti per 
langą, ant žemės, tuo būdu 
pasiųsti jį į teismą pas Die
vą už nedorą darbą. Kiti šal
čiau galvoj antie ji nepatarė 
tai daryti, numatydami liūd
nas pasekmes. Besiginčyjant 
atūžė raiti kazokai ir tuomet 
padėties ponu liko gubernato
rius, bet ne žmonės.

Gubernatoriaus .įsakymu 
ar Bažnyčios įstatymais be
sivadovaudamas, kun. Mažei
ka mėgino iš bažnyčios iš
nešti Švenčiausiąjį, bet mo
terys puolė ant kelių prie ku
nigo, jam surišo kojas, pačios 
gi pušką su Švenčiausiu Sa
kramentu nunešė ant alto
riaus. Ar moterys taip darė 
savo iniciatyva, ar kunigų 
pamokytos, negaliu pasakyti 
—nepasiteiravau.

Pasauliui susidomėjus Kra
žių įvykiu, turėjo būti forma
lus teismas ir jis įvyko Vil
niuje. Kražiečių atvyko gin
ti savanoriais garsiausieji

Rusijos advokatai iš Petrapi
lio, Maskvos ir Varšuvos. 
Karšta buvo Klingenbergui 
(gubernatoriui) tame teis
me. Advokatai be titulavimo 
„jevo prevoschoditelstvo”, 
kaip į paprastą pilietį krei
pėsi, klausinėjo, gaudė žo
džiuose — žodžiu, valkiojo be 
pasigailėjimo. Gubernatorius 
teisinosi, prakaitavo; žino
mas gi teisių ir įstatymų 
punktų žinovas juristas Žu
kauskas tik davė ir davė 
klausimus, iki klausiamąjį į- 
varė į ožio ragą. Po teismo 
visi gėrėjosi advokatų gar
bingu darbu, piktinosi Klin- 
genbergo žygiais.

Caras buvo siuntęs ištirti 
vietoj Kražių bylą (jeigu ma
no atmintis neklysta) Kan- 
takuziną. Jis nuo Orževskio, 
Vilniaus, Kauno ir Gardino 
apygardų vyriausiojo valdy
tojo, gavęs gerų kyšių, carui 
pranešė, kad „vsio blogopo- 
lučno” —viskas tvarkoj. Ca
ras, geriau painformuotas iš 
tikrų šaltinių apie dalykų 
stovį, išklausęs Kantakuzino 
pranešimo, rėžė jam į ausį. 
Nabagas tos sarmatos nega
lėjo parnešti ir nusižudė.

Krašto valdytojas Orževs- 
kis po Kražių skerdynių stai
giai sunegalavo ir greit pasi
mirė; spėjama, vėžio liga.

Važiuoja traukiniu Kražių 
apylinkės gydytojas Leonov- 
skis, rimtas vyras ir rimtas 
gydytojas. Tam pačiam kupė 
sėdi du ponu. Vienas jų krei
piasi į gydytoją sakydamas: 
„Matau, tamsta esi daktaras, 
tur būt, girdėjote apie krašto 
valdytojo ligą, iš kurios gy
dytojai nesugeba pagydyti. 
Kaip tamsta manai, kokia 
tai būtų liga.” Gydytojas sa
vo papročiu lėtai, rimtai sa
ko: „aš manau, jam yra Kra
žių skaudulys”. Po to nutrau
kė ponai kalbą ir tylėjo vi
są kelią. Paskui paaiškėjo, 
kad tie ponai buvo slaptos 
policijos aukštieji valdinin
kai.

Ir taip, po Kražių skerdy
nių krašto valdytojas mirė 
nuo tų pačių Kražių skaudu
lio.

Gubernatorius tapo perkel
tas į Viakos mažesnę guber
natoriaus vietą.

Kantakuzinas nusižudė.
Pasaulis sužinojo apie Ru

sijos valdžios žiaurumus.
Pačioj Rusijoj nupuolė a- 

petitas atiminėti katalikų 
bažnyčias.

Kražiai kentėjo, bet nevel
tui.

Meškuitis

“AMERIKOS”
DEŠIMTMEČIO
FONDAS

fflKO POETO A

IŠ SVEIKINIMŲ “AMERIKAI”
Gruodžio 1 d. sukako lygiai 

dešimt metų, kai eina „A- 
merika”. Ta proga susilauk
ta nuoširdžių sveikinimų, ku
rių dalį čia norime paskelb
ti, drauge reikšdami nuošir
džiausios padėkos visiems 
sveikinusiems ir aukoju
siems.

Štai sveikinimo laiškai ar 
jų ištraukos:

Mielas Redaktoriau,
Su džiugia širdimi sveiki

name Marianapolio vardu 
„Ameriką”, bemininčią savo 
dešimtmečio sukaktį.

„Amerika” mūsų tarpe vi
sados yra laukiamas svečias. 
Ją skaitydami, mes dar ge
riau matom, kad šiandien lie
tuviškoji spauda laisva tėra 
tik šioje šalyje ir kad tik čia 
spausdintu žodžiu galima at
virai kovoti už mūsų tėvų 
žemės Lietuvos laisvę.

Ta proga Jums dėkojam 
už tą nuolatinę paramą, ku
rios Marianapolis susilauk
davo ligšiol Jūsų laikraščio 
skiltyse.

Gyvai jausdami lietuviš
kos ir katalikiškos spaudos 
svarbą, prašome priimti ma
žą mūsų auką „Amerikai”.

Linkime ištverti!
Kun. Adomas Markūnas, MIC 

Marianapolio Vadovybės 
vardu.

„Amerikos” sukakties pro
ga prašau priimti ir mano 
menką penkinę. Po teisybei, 
„Amerika” visuomet man 
būdavo prie dūšios net tais 
laikais, kada Lietuvoje vie
ną kitą egzempliorių gauda
vau iš savo gerojo dėdės K. 
Krušinsko. Lietuvoje jauni
mas „Ameriką” tikrai la
biau mėgdavo, negu kitus 
laikraščius iš Dėdės Šamo 
pastogės. Nėra abejonės, 
kad „Amerika” yra pažan
giausias katalikiškas laikra
štis su patraukiančiu stiliu
mi ir tvirtu charakteriu. Ži
noma, tik nuolatinis redak
torius už tai yra atsakomin- 
gas.

Tad geriausi kareiviški 
linkėjimai „Amerikai”.

Jūsų
Pvt. Albinas Reneckis.

Dešimtį metų ištikimai tar
navus tikėjimo ir tautos rei
kalams, sveikinu ir linkiu, 
kad ateityje „Amerikos” a- 
paštalavimas neštų daug, 
gražių ir Dievui mielų vaisių.

Apaštalavime bendradarbis
Kun. Jonas Kidykas, S. J.

Viso Jums geriausio... Kad 
„Amerika” tuojaus nors du 
sykius į savaitę eitų.

A. Žiemys, 
Rochester, N. Y.

Linko varginga 
r. daugiau mėgusi 
'jjjnus, kaip pa
rbūtume turėję 
Lnigo Kazimie- 
Lrs gimė ketvir- 
|$3m. gruodžio 
I šiemet jis Lietu- 

į 50 metų sukak- 
I triuškinantieji 
L ratai jo dar ne

jau turėji 
nimo, tau 
nežiūrint 
dos, ėmė J 
tėlį „Jau 
mielai sk 
Tas slapt 
siekdavo 
bet net ii 
numeriai 
su orgar

Šių metų gruodžio 1 d. sukako 
lygiai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Malonu pažy
mėti, kad „Amerikos” nuošir
dūs bičiuliai nori šią sukaktį 
atitinkamai atžymėti. Gruo
džio 5 d. Brooklyne surengta 
iškilminga vakarienė, kuri pra
ėjo labai gražiu pasisekimu. 
Vietinės draugijos žada sukak
tį dar minėti, suruošdamos į-
vairias pramogas, kurių tikslas užtikrinti „Amerikai”’ 
aiškią ateitį.

Čia mums malonu su giliu dėkingumu pranešti,: 
kad auga būrys „Amerikos” bičiulių, kurie tampa „A- 
MERIKOS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO FONDO Rė
mėjais. Mes čia tęsiame Fondo Rėmėjij sąrašą, reikšda
mi gilų dėkingumą visiems aukojusiems ir būsimiems 
aukotojams. Dešimtmečio Fondas bus sunaudotas nau
jų mašinų pirkimo skoloms išmokėti. Kam tik sąlygos 
leidžia, kviečiame paremti Dešimtmečio Fondą.

Iš anksto dėkojame visiems būsimiems aukoto
jams.

Dešimtmečio Fondo Garbes Rėmėjai
Marianapolio Kolegijos Vadovybė $25.00
Brooklyn© Apreiškimo Par. Amžinojo Rož. D-ja 20.00 
Dominikas ir Veronika Rovai, Rochester, N. Y. 10.00 
Juozas Mačiulis, Woodhaven, N. Y. 10.00
Antanas Vaisiauskas, Cambridge, Mass. 10.00
Stepanija Zagreckaitė, Hoboken, N. J. 10.00
LRK. Susivienymo 134 kuopa 10.00
Apreiškimo Par. Gyv. Rožančiaus D-ja 10.00
Angelų Karalienės Par. Gyvojo Rož. D-ja 10.00 
Petras Montvila, Brooklyn, N. Y. 10.00

Dešimtmečio Fondo Rėmėjai
First Sgt. Vincas Trainis 5.00
Karys Antanas Vizbaras 5.00
Juozas ir Veronika Dailydai, Brooklyn, N. Y. 5.00
Povilas ir Marijona Rusai, Port Washington, N. Y. 5.00
Barbora Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y. 
Mr. ir Mrs. Louis Fiore, Portland, Me. 
Antanina Kivytienė, Maspeth, N. Y.
Pranas Milas, Brooklyn, N. Y.
Uršulė Šarkauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Petr. Stravinskienė, Brooklyn, N. Y. 
Anelė Tvaskienė, Brooklyn, N. Y.
N. N., Brooklyn, N. Y.
Ona Laukaitienė, Maspeth, N. Y.
Pranas ir Jozefina Gražiai, Brooklyn, N. Y. 
Sim. Cerebiejus, Maspeth, N. Y.
Moterų Sąjungos 24 kuopa 
Šv. Jurgio Par. Rožančiaus Dr-jos 
Brooklyn© Šv. Jurgio par. Sodalietės 
Moterų S-gos 35 kuopa, Brooklyn, N. Y. 
Angelų Karalienės Par. Tretininkai 
Motenj Sąjungos 30 kuopa 
Maspetho Parapijos Tretininkai 
Kazys Marcinka, Jersey City, N. J.
J. Kralikauckas, Newark, N. J. 
Juozas Lasker, Brooklyn, N. Y.
P. Grigienė, Richmond Hill, N. Y.
S. Z., Richmond Hill, N. Y.
N .N., Brooklyn, N. Y.
Al. Grigaliūnas, Blisville, N. Y.
M. Ulevičienė, Brooklyn, N. Y.
Marijona Paltanavičienė, Brooklyn, N. Y. 
J. Daukšys, Port Washington, L. I., N. Y. 
Marijona Tamašauskienė, Maspeth, N. Y. 
Fabijonas Saranko, Paterson, N. J.
R. Kalinauskas, Waterbury, Conn. 
Inž. Jonas Baltus, Brooklyn, N. Y. 
J. Miklaševičius, Brooklyn, N. Y. .
O. Keturakienė, Brooklyn, N. Y. 
Placidą žemeckienė, Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

Tegyvuoja „Amerika” am
žinai!

J. Kralikauckas,
Newark, N. J.

... Geriausi linkėjimai vi
sam „Amerikos” štabui —- 
nenuilstamai dirbti toliau.

Elena Vaitekūnienė, 
Hartford, Conn.

Sveikinu „Ameriką” de
šimtmečio proga. Siunčiu au
ką. Gerbiu žmones ir įstai
gas, kurios moka savo sko
las.

M. Papečkienė, 
Paterson, N. J.

Tegyvuoja „Amerika” taip 
gražiai ir toliaus!

A. Apanavičius, 
Elizabeth, N. J.
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fM kad Dangus pa
lp ašarą: į Vabalninką 
įkirtas klebonu kun. 

as (vėliau pranciško- 
įas šviesus žmogus ė- c 

ris raginti leisti Ka- i 
Ii mokslus. Ir 1908 m. i 

Tį nuvežė į Panevėžio 
fcasę mokyklą. Dabar 
blė knygas.

« kunigu, ar ne? 
pis Panevėžio moky-' 

Mėtinis buvo dažnas 
po lankytojas. Ypač 
fes kūrybos raštus ko 
jas perskaitė, kuriuos

Bet į rankas pakliu- 
|ai kokių „madingų” ta
kelių; jisai pritapt 
firiųjų — „Aušrininkų’ 
p ir jo širdyje susiu 
|i gimtinės atsivežtie; 
I įsitikinimai... Laime 
feė pradėjusi eiti „A 
Į Jau pirmąjį nume 
litęs jisai išsibraukė 

pkų, o toliau besks 
h prisidėjo prie at< 
fe ir jį nepaprastai s 

p šūkis „Viską atns 
i&istuje.”

1 jautė to geriausiai I 
| likus kunigu, bet 1< 
hiam mokslui nebu

= T-jis bijojo, kad vėl
... Geriausio Jums pasise- hjintų tikybiniai j 

kimo. Jei tik r .lėčiau, tai di- ii ir todėl, baigęs ke
desne dova’ . pasveikinčiau, dar nutarė pasvar

B. P. šilkauskas, 
Waterbury, Conn.

Nors maža auka prisidedu. 
Gal vėliau stipriau prisidė
siu.

Petras Navardauskas,
Waterbury, Conn.

NAUJI SVEIKINIMAI

Atsiranda lietuvių, kurie 
per šias Kalėdų šventes vie
ton įprastų sveikinimo kor
telių, kurias pavarčius daž
niausia numetama įkrepšį, 
yra nusistatę siuntinėti lie
tuviškas knygeles.

Kai kas jau kreipėsi į LK 
FS. Biurą ir jiems knygučių 
buvo pasiųsta.

’Jpora metų sprendė 
M klausimą, per di' 
i vaikus į mokykis 
nikė į darbą su orga 
lis. Pagaliau apsispi 
13 m. įstojo į kunig 
ifiją Kaune.

)tas veikimas voki 
okupacijos metu, 

įsidėjo baisus D 
u. Klierikas Žitkų 
lėtų pabuvęs semir 
turėjo važiuoti nare 
ii aprims. Šalia j( 
įgyveno vokiečių: 
Jautrios sielos jai 
dieną buvo priv 

hytis mušamų, 

Rtomų žmonių kly 
pi jisai-ir verkd 
Pdavosi... Bet dab
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Amerika” am-

| Vabalninko varginga 
būtų daugiau mėgusi 

||s malonumus, kaip pa-
L mes nebūtume turėję 

11poeto kunigo Kazimie- 
ijtkaus, kurs gimė ketvir- 
Ivaiku 1893 m. gruodžio 
ITaigi, šiemet jis Lietu- 
pvenčia 50 metų sukak- 

'x|ei viską triuškinantieji 
mašinos ratai jo dar ne
ko.
|o grėblio prie knygos
Ikų šeimą Dievas palai- 
I net aštuoniais kūdi- 
I Bet tuose namuose ir 
ks buvo kasdieninis sve- 
IGalus su galais sumesti 
I sunkoka. O jaunasis 
jukas rodė daug gabumų. 
J ir daugelis busimųjų 
tvos šviesuolių, iš mal- 
■ygės, iš „šaltinio”, jisai 
įbuvo gražiai išmokęs 
lyti. Jis turėjo švelnų, 
Idų balselį ir gražiai gie- 
iparapijos chore. Vasarą 
B.irten, kaip Tumas sako, 
penų mokslus ėjo, o žiemą 
iė mokyklą. Laisvu gi 
t bėgo į choro repetici- 
jar Mišioms patarnauti, 
mos neturtas neleido jam 
Įti norimo kunigo mokslo. 
Besi bent vargonininku jį 
kryti. Tėvai aptarė visą 
Ietį ir nusprendė-nėra iš 
paglostė motina nusimi- 
lo vaiko galvelę, įdavė 
blį ir pasiuntė prie šieno 
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L Nesirūpink vaikeli: 
pilis leido į pasaulį, Die- 
B ir dalelę skirs...
ibiam jaunuoliui atimta 
įs pasiekti mokslo buvo 
jus smūgis. Jis seniai jau 
b perskaitęs parapijinį 
gynelį. Sveikata jo iš ma- 
puvo menka. Ūkio dar- 
nekaip sekėsi. Beliko jam 
viena paguoda: išsiverkti 
įsimelsti... Ir kaip dažnai 
kodu abu darbu drauge 
lįum kartodavo...

j arytum, kad Dangus pa- 
; ėjo ašarą: į Vabalninką 
i o paskirtas klebonu kun. 
į niskas (vėliau pranciško- 
■ ). Tas šviesus žmogus ė- 
■ tėvus raginti leisti Ka- 
; ką į mokslus. Ir 1908 m. 
’ as jį nuvežė į Panevėžio 

urklasę mokyklą. Dabar 
užgulė knygas.
Būti kunigu, ar ne?

j Naujasis Panevėžio moky- 
i s auklėtinis buvo dažnas 
į ygyno lankytojas. Ypač 
j iliosios kūrybos raštus ko 
į visus perskaitė, kuriuos 

arado. Bet į rankas pakilų
jį lirkai kokių „madingų” ta- 
jii knygelių; jisai pritapo 
;i iekairiųjų — „Aušrininkų” 
; opelės ir jo širdyje susiū- 
j| vo iš gimtinės atsivežtieji 
i enti įsitikinimai... Laimei, 
j pasiekė pradėjusi eiti „A- 

itis”. Jau pirmąjį numerį 
1 rskaitęs jisai išsibraukė iš 
1 šrininkų, o toliau beskai- 

damas prisidėjo prie atei- 
linkų ir jį nepaprastai su- 
vėjo jų šūkis „Viską atnau- 
iti Kristuje.”
Jis jautė to geriausiai bus 
ekti likus kunigu, bet lėšų 
ilimesniam mokslui nebuvo, 
i to—jis bijojo, kad vėl ne- 
sinaujintų tikybiniai abe- 
jimai ir todėl, baigęs ketur- 
iasę, dar nutarė pasvarsty- 
.Per pora metų sprendė pa-

jau turėjo daugiau išsilavi
nimo, taigi pradėjo ir veikti, 
nežiūrint vokiečių priespau
dos, ėmė leisti slaptą laikraš
tėlį „Jaunimo Draugas”. Jį 
mielai skaitė ir paaugusieji. 
Tas slaptas leidinys netik pa
siekdavo apylinkės parapijas, 
bet net ir Žemaitiją kai kurie 
numeriai pakliuvo. Veikė ir 
su organizacijomis. Slaptame 
priešvokiškame veikime pa
laikė ryšį su Panevėžiu, iš kur 
ateidavo instrukcijų ir net 
proklamacijų. Kartą vos vos 
nepakliuvo į okupantų ran
kas. Bet pavojai jam nesuri
šo rankų. Jis taip giliai at
jautė kančias pavergtų žmo
nių. Viename eilėraštyje ji
sai rašo:

Vargų vargeliais užužėlę 
Dejavo miestai ir kaimai, 
Į vargo liūdną bakūžėlę 
Tik vien, kaip skurdžios su

tartinės,
Bekilo raudos iš krūtinės.

Džiovos ženklai jaunoj krū
tinėj

Kai 1919 metais buvo į- 
šventintas kunigu, nė pirmų
jų Mišių negalėjo atlaikyti 
tėviškės bažnyčioje, nes Va
balninke siautė bolševikai. 
Pirmasis paskyrimas buvo į 
Šančius. Kaip kiekviename 
priemiestyje, čia buvo daug 
skurdo. Du trečdaliai Šančių 
gyventojų buvo pabėgę į Ru
siją. Prasidėjo tremtinių grį
žimas. O jie atsivežė baisaus 
skurdo ir ligų... Nedaug šei
mų buvo be ligonio. Jaunam 
kunigėliui tekdavo po kokį 
dešimtį ligonių pėsčiam per 
dieną apeiti, porą laidotuvių 
atlikti, o dar kiti darbai: mo
kykla, organizacijos po karo 
besisteigiančios. Jis tyliai 
dirbo ir kentė:

Ne tiek gal giružei nugelto 
lapelių

Ir žemėn be laiko nukrito, 
Kiek ašarų man iš žydrių

jų akelių
Skruostais tylomis nusiri

to.
Pavargusiems jis išdalin

davo savo pinigus, net kar
tais ir drabužius. Belankyda
mas ligonis užsikrėtė šiltine, 
penkias savaites išgulėjo — 
ir vėl tie patys darbai. Įtem
pimas suardė sveikatą. Gydy
tojai ėmė jam kalbėti 
džiovos ženklus, poetas 
jaustis palaužtas.

Poeto sielos godos
Nors Žitkui gydytojai 

vo įsakę pakeisti vietą, 
jis vistiek ramiai laukė,
savaime sąlygos pasikeis. Pa
galiau 1921 m. buvo paskir
tas Pavasarininkų dvasios 
vadu, perkeltas prie katedros. 
Kurį laiką redagavo „Pava
sarį”, dar studijavo univer
sitete ir rašė į daugelį Lietu
vos laikraščių. Tame laiko
tarpyje išleido ir savo poezi
jos rinkinį: „Ašarėlės”. Čia 
tikrai atsispindi daug auto
riaus iškentėto skausmo.

„Rašiau, kaip jaučiau, kaip 
mokėjau, nieko nesistengda
mas,” — prasitarė jis kartą 
apie savo kūrybą. Bet kad 
jam teko pajusti vargelių ir 
pačiam būti gyvenimo naštos 
palaužtam, tai ir jo poezija 
— ašarota.

Džiovininkų sanatorijoje
Gydytojai ir draugai paste

bėjo, kad poetui tikrai kapai 
vaidenas. Jisai buvo išsiųs
tas į Tirolį, į Merano sanato
riją. Kančioje jis buvo pra
tęs paguodos ieškoti religijo
je.

Poetas pasidarė nepapras
tai jautrus kitų kančiai. Pa
žinau jį, kada iš sanatorijos 
grįžęs apsigyveno Antaliep
tėje, rūpestingoj vienuolių 
globoje, netoli plačių pušynų. 
Jo tauri siela spindėjo iš vei
do ir kiekvienas jautė, kad 
jei pasaulyje galima sutikti 
kančios nuskaidrintą, šventą 
sielą, tai tokiu buvo gyveni
mo palaužtas poetas. O jis 
tik rūpinosi, kaip kitiems ką 
gero padarius. Atsimenu, toj

apie 
ėmė

bu- 
bet 
kol
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Ingė vaikus į mokyklas ir 
Įtraukė į darbą u organiza- 
jomis. Pagaliau apsisprendė 

Noisi^^F Į913 m. įstojo į kunigų se- 
inariją Kaune.
Slaptas veikimas vokiečių 

okupacijos metu.
Prasidėjo baisus Didysis 
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NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Nauji taksų mokėjimai Karo Bonai ir ženkleliai Ka

lėdoms
Washington. — Pajamų 

komisijonierius Robertas E. 
Hannegan ragina visus mo
kesčių mokėtojus apsispręsti, 
ar jiems reikia išpildyti ori
ginalius ar papildomus „De
clarations of Estimated In
come and Victory Tax” prieš 
gruodžio 15 d.

Paaiškindamas, kad tiktai 
ribotas mokesčių mokėtojų 
skaičius turi išpildyti blan
kas, p. Hannegan pasiūlė, 
kad kiekvienas pats sau nusi- 
spręstų, ar jis to reikalauja
mas. Daug didesnis taksų mo
kėtojų nuošimtis neturi da
ryti jokių tolimesnių išpildy
mų, prieš darant metinių pa
jamų ir victory taksų prane
šimus, kurie turi būti įteikti

apylinkėj buvo neturtingas, 
bet gabus jaunuolis. Už veik
lą pavasarininkuose valdi
ninkai nušalino jį nuo vals
tybinio darbo. Nutarėme jį 
leisti į specialinius mokslus. 
Nebeturėdamas kur kitur 
kreiptis, būdamas dar klieri
ku, nueinu pas kun. Žitkų dėl 
to jaunuolio paskolinti. Ma
čiau, kaip jis, savų neturėda
mas, nuėjęs pas šeimininkus 
pasiskolino atnešė ir įteikė...

Pora nuotykių
Kartą išvažiavome laiveliu 

Šventosios upe. Ties Anta
liepte ji neplati, pakrantėse 
augančių alksnių šakos susi
siekia, sudarydamos puikius 
žaliuojančius vartus. Nei ne
pastebėjau, kaip srovė pa
griebė mano skrybėlę ir nu
nešė. Kun. Žitkus nenori, kad 
su juo išvykęs klierikas tu
rėtų kokių nuostolių. Jėga 
priverčia, kad paimčiau jo
skrybėlę, jam esą arti, jis ir nevėliau kaip kovo 15 d., 
be skrybėlės pareisiąs. Ne- 1944. Tačiau kai kurie taksų 
reikia sakyti, kad ant ryto- mokėtojai, kurie išpildė „de- 
jaus jam vėl grąžinau, kas 1_1 
jam priklausė. Vėl kitą die
ną, nežinau iš kur sugraibęs, 
jis atnešė 200 litų, spraudžia 
į delną ir šnekėdamas:

— Ne kokios esi sveikatos, 
reikėtų, kad kur pavažiuo
tum. Žinau, klierikai neturi
te iš ko...” žinojau, kad jam 
pačiam nelengva su lėšomis. 
Taip susijaudinau, ir tik kai 
prie žodžių prisidėjo mano 
ašaros, įtikinau, kad man tie 
pinigai nereikalingi ir kad jų 
negaliu imti.

Paskutiniu metu kun. Žit
kus buvo „Saulės” mok. se
minarijos kapelionu,, o vėliau 
garsiu religinių vadovėlių 
kūrėju, kurie buvo parašyti 
gyvu stiliumi, nauja dvasia 
ir buvo didelė dovana Lietu
vos vaikams, kaip eiliuotoji 
jo maldaknygė, išleista ma
žyčiams prieš pat bolševikų 
okupaciją.

Didysis poeto kūrinys.
—Kaip Jūs sukūrėte tokį 

gražų pavasarininkų himną, 
—paklausiau jo kartą.

— Gyvenant man Kaune 
buvome paskelbę konkursą 
tam jaunimo himnui. Termi
nas baigėsi, o matau, kad 
dar nieko neturime, už ko ga
lėtume lengva širdimi užsi
kabinti... „Pamėginsiu dar ir 
aš...”

Ir iš to mėginimo gimė 
giesmė, kuri žiebė ugnį dau
gelio Lietuvos jaunimo šir
dyse. Štai pavasarininkų 
himnas:

—Nauji laikai mums spin
di žiba,

Laisva galinga Lietuva!
Už bočių žemę ir tikybą, 
Štai plevėsuoja vėliava!

Petys petin, jaunime, 
Dvasią gaivinę, 
Drąsiai pirmyn: 
Mus šaukia Dievas ir Tė

vynė!
Gražiai jaunystė mūsų žy

di, ,
Neboja vėtrų, nė audros;
Mus idealai nuolat lydi
Blaivumo, mokslo ir doros.

Petys petin...
Nors griaus įniršusiai ne 

vienas
Ir mūsų darbus, ir mintis, 
Tvirti mes būsime, kaip 

plienas,
Ir bus tik mūsų ateitis.”

K. J. Prunskis

BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

klaracijas” rugsėjo mėnesį, 
turi savo dalį įmokėti gruo
džio 15 d., dėl kurių jiems 
bus vietinių Internal Reve
nue kolektorių prisiųstos sąs
kaitos.

Išpildyti deklaracijas prieš 
ar gruodžio 15 d. bus reika
laujama iš sekančių asmenų:

1. Ūkininkų, kurie turi pa
kankamai pajamų, kurioms 
reikia pranešimo ir kurie, pa
gal specialius teisės nuosta
tus, leidžiančius ūkininkams 
laukti iki gruodžio 15 d., ga
vo pratęsimą.

2. Asmenų, kurie pranešė 
rugsėjo mėn., bet nedaverti- 
no savo mokesčių daugiau 
kaip 20% ir kurie dėlto turė
tu išpildyti „papildomas de
klaracijas” išvengimui baus
mių.

3. Asmenų, kurie neprane
šė rugsėjo mėn., dėlto, kad 
jų numatomos pajamos tuo 
metu nebuvo pakankamos 
reikalauti prairėšimo, bet da
bar įeina į sekančias klases:

a. Bet kas, kuris tikisi per 
kalendorinius 1943 metus 
daugiau kaip $100 pajamų iš 
kitų šaltinių, negu algos, ku
rios yra apdedamos taksais 
ir kurie tikisi pakankamai 
pajamų, reikalaujančių pra
nešimų ($500 viengungiams, 
$1,200 — vedusiai porai, ar
ba $624 individualiam vedu
siųjų).

b. Bet koks viengungis as
muo, kuris tikisi algos dau
giau kaip $2,700 per metus.

c. Bet kuris vedęs asmuo 
ar pora, kurie tikisi indivi
dualiai arba sykiu daugiau 
kaip $3500 algos metams.

d. Bet kuris asmuo, kuris 
turėjo pranešti apie pajamas
1942 metams ir kuris tikisi
1943 metams mažiau pajamų 
nei 1942.

Gali būti, kad kai kurie 
taksų mokėtojai, kurie įteikė 
deklaracijas rugsėjo mėnesį 
ir užmokėjo pusę, dabar jau
čia, kad suma, kuriai jiems 
kolektorius prisius gruodžio 
mėn. sąskaitą, yra didesnė, 
negu jie privalėtų mokėti. 
Šie taksu mokėtojai taip pat 
vali paduoti papildomas de
klaracijas, pataisvdami savo 
ankstesnius apskaičiavimus 
ir iš naujo apskaičiuodami 
sumą dalies, kurią reikia mo
kėti gruodžio mėn. Tokiu at
veju Dapildoma deklaracija 
turi būti nalvdima sąskaitos, 
erautos iš kolektoriaus, kartu 
su pakvitavimu pakeistos su
mos gruodžio 15 dienai.

„Gruodžio 15 d. praneši
mas”. p. Hannecan pareiškė. 
..faktinai yra tąsa rugsėjo 
15 d. pranešimo. Abudu pra
nešimai yra pareinamieji 
žingsniai pastai „pay-as-vou- 
go” taksu rinkimo sistemą, 
pagal ..Current Tax Payment 
Act 1943.”

p. Hannegan taip pat pri
žadėjo, kad „Internal Reve
nue” ištaigos per visa kraštą, 
kiek bus galima, suteiks tak
su mokėtojams pagalbos de
klaracijų išpildyme.

Yra dvi svarbios priežas
tys, dėl kurių kiekvienas tu
rėtų duoti Karo Bonus ir Žen
klelius Kalėdų dovanoms 
šiais metais.:

1. Papildomi bilijonai turi 
būti įdėti į Karo Bonus fi
nansavimui nuolat didėjan
čių reikalų mūsų visuotiniam 
karui prieš Ašį. Su greitėjan
čiu karo tempu, didėja ir ka
ro kaštai. Rugpiūčio mėn., 
1943, yra vėliausias mėnuo, 
kurio išlaidos yra apskaičiuo
tos; Amerikos karo išlaidos 
jame siekė $7,500,000,000. 
Lygiuotis su mūsų stipriai 
augančiom militarinėm ope
racijom, padėti mokėti įren
gimams, kurie sumažintų 
nuostolius ir pagreitintų die
ną, kada laisvi žmonės galės 
vėl švęsti Kalėdas laisvam 
ir taikingam pasaulyje, — 
yra būtina, kad bilijonai do
lerių būtų dedami į Karo Bo
nus ir ženklelius šių metų 
gruodžio mėnesį.

2. Yra gyvybiniai būtina 
sumažinti vartotojų pareika
lavimų spaudimą į retas pre
kes. Paskutiniai (rugsėjo 
mėn., 1943) J. A. V. Komer
cijos Departamento apskai
čiavimai rodo, kad amerikie
čiai, po to, kaip užmokės tak
sus, bendrai savo kišenėse tu
rės $35,000,000,000 šiais me
tais daugiau, negu kad bus 
prekių ir patarnavimų, ku
rioms jie galėtų tuos pinigus 
išleisti. Jei šie doleriai bus 
išmesti į rinką pareikalavi
mui retų prekių ir patarna
vimų, jie gali iššaukti milži
nišką spaudimą ir tuo pakel
ti prekių kainas.

Gruodis paprastai yra auk
ščiausias detalinės prekybos 
mėnuo, šiais metais ameri
kiečiai turės daugiau pinigų 
išleisti per Kalėdų sezoną, ne
gu jie bet kada anksčiau tu
rėjo ir jei bet kas bandys 
pirkti viską, ką jie pajėgia 
pirkti, spaudimas į mūsų kai
nų struktūrą gali pasiekti 
pavojingą lygį, kai tuo tar
pu mūsų vartotojams prekių 
pateikimas būtų rimtai su
mažintas.

Karo Bonai yra ne vien tik
tai „Dovana Ateičiai” juos 
gaunančiam, bet jie yra taip 
pat dovana visiems mūsų ko
vojantiems vyrams ir visai 
tautai.

Dovana mūsų kovojan
tiems vyrams... — nes dole
riai, idėti į Karo Bonus šioms 
Kalėdoms, padės mokėti už 
ginklus ir įtaisymus mūsų 
kareiviams ir jūreiviams, ku-

riems tai reikalinga priartin
ti laimėjimo dieną.

Dovana tautai... — ne tik
tai dėl aukos karui, bet taip 
pat padėti palaikyti žemas 
kainas ir užtikrinti sveiką, 
pastovią Ameriką, kurios 
mes visi norime sau, savo 
vaikams ir sugrįšiantiems 
kovos vyrams ateities taikin
goms Kalėdoms.

Kiekvienas Karo Bonas, 
kurį jūs pirksite šioms Kalė
doms draugui, giminei, ar 
pats sau, suvaidins svarbią 
rolę, padėdami Amerikai pa
laikyti žemas pragyvenimo 
kainas.

Kainų pakilimo pavojus 
kyla iš to fakto, kad dabar 
žmonės turi daug daugiau 
dolerių savo kišenėse, negu 
yra prekių ir patarnavimų 
jais pirkti. Prašydamas rin
koje retų prekių, šis dolerių 
perteklius uždės didelį spau
dimą į kainų struktūrą ir iš
ardys kainų kontrolės pasi
sekimą. Tačiau jeigu mes 
tuos dolerius įdėsime į Karo 
Bonus, tai palengvinsime 
spaudimą kainų ir padėsime 
palaikyti žemas kainas. Pir
kimas Karo Bonų yra vienas 
iš svarbiausių dalykų, ku
riuos mes, kaipo individai, 
galime daryti pragyvenimo 
kainoms nuo kilimo sulaiky
ti.

Dovana ašies okupuotiems 
Europos žmonės... — nes kuo 
mes stipresni, tuo didesnės 
mūsų pastangos, tuo greičiau 
mes pasieksime pergalės — 
pergalės, kuri vėl leis jiems 
švęsti Kalėdas kaipo lais
viems žmonėms.

Taip, Karo Bonai yra dau
giausia apgalvota dovana 
1943 metų Kalėdoms.

O. W. L

Kalėdų pakeliai karo, belais
viams

Jungt. Tautų karo belais
viai, nepaisant jų laikinos 
nelaimės, tinkamai ir tradici
nėj dvasioj švęs Kalėdas, nes 
Amerikos Raudonasis Kry
žius jau prieš kiek laiko vi
sus paruošimus padarė. Kalė
dų giesmės bus giedamos, 
žvakės papuoš švenčių iškil
mes, bus lošimų ir visokių 
pasilinksminimų; visi gaus 
pakankamai tortų, saldainių 
ir kitų dovanų.

Maistas yra svarbiausias 
daiktas karo belaisviams ir 
todėl Raudonasis Kryžius 
daugiausia maisto parūpins. 
Daugiau negu 700,000 stan
dartinių Amerikos Raudono
jo Kryžiaus maisto pakelių, 
kiekvienas iš 11 svarų ir su 
specialiais Kalėdų ženkle
liais ir sveikinimais, bus da
linami Jung. Tautų karo be-

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS

„VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

„VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas 
ir deda įdomių straipsnių, žinių ir Ameri
kos ir užsienio.

„VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
„VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jaunimo 

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

Ignas Sakalas ir „VYČIUI” bendradarbiauja 
jo sukviesti įžymiausi literatai.

„VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų, tinkamų 
seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: „Tenelieka nė vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY
TIES”. Visi skaitykime „VYTĮ”!

„VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

„V A A I O

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

laisviams per Tarptautinį 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tą.

Šiuos 700,000 pakelių gaus 
jugoslavai, belgai, prancūzai, 
lenkai olandai, norvegai ir 
graikai Vokietijoj ir kitose 
ašies šalyse Europoje, o ru
sai belaisviai Suomijoj. A- 
part cigarečių, tabako ir sal
dainių, jie turi kenuotos mė
sos, pieno pyragėlių, cuk
raus, marmalado, muilo ir ki
tų daiktų.

Amerikiečiams belais
viams Europoje 10,000 spe
cialių Kalėdų pakelių buvo 
pagaminta ir išsiųsta į Ge- 
nevą išdalinti. Apvynioti gra
žia Kalėdų popiera, ir kiek
vienas turi kenuotos vištos, 
tortų, riešutų ir vaisių, „pea
nut butter”, sūrio, marmala
do, kavos, šokolado, cigare
čių ir 12 spalvotų žvakių ir 
dvi nosines. Junior Red Cross 
prie tų pridėjo 10,000 galvo
sūkių, ir jie jau išsiųsti į Ge- 
nevą, kaipo Kalėdų dovanos 
Amerikos karo belaisviams.

„Gripsholm” laivas, išplau
kdamas iš šios šalies praeitą 
rudenį, turėjo reikmenų A- 
merikos karo belaisviams To
limuose Rytuose. Išvežta To
limiems Rytams 140,000 
maisto pakelių, kurių kiek
vienas svėrė 13 svarų; juose 
buvo visokių reikalingiausių 
daiktų. Dalį tų reikmenų gaus 
belaisviai ir sulaikyti asme
nys Filipinuose, kitus- belais
viai kitose Japonijos okupuo
tose vietose.

Pinigai šiems maisto pa
keliams buvo pristatyti Jung. 
Valstybių Armijos ir Laivy
no, įvairių valdžių ir tauti
nių šalpos organizacijų, ki
tus reikmenis pristatė Ame
rikos Raudonasis Kryžius, 
Y. M. C. A. ir National Ca
tholic Welfare Conference ir 
fereralė valdžia.

A. R. K.

Mariąiiapolis
Padėka geradariui

Gruodžio 5 d., sekmadieni, 
šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje, New Britain, Conn., 
šv. Mišių metu, klebonui ku
nigui Matui Pankui, TT. Ma
rijonų Geradariui, maloniai 
sutikus ir parėmus, buvo pa
daryta rinkliava Marianapo- 
lio kolegijai palaikyti.

Tos rinkliavos proga pa
mokslus sakė TT. Marijonų 
rėmėju skyrių organizatorius 
ir Marianapolio High School 
Principalas kun. Dr. Vincas 
Andriuška, MIC.

Per rinkliavą šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje 
Marianapolio kolegijai buvo 
sudėta $475.00.

Marianapolio Kolegijos va
dovybė vpač džiaugiasi maty
dama, kad New Britain šv. 
Andriejaus lietuvių parapi
jiečiai suprato šios vieninte
lės visoje Amerikoje katali
ku lietuviu mokyklos reika
lingumą ir ją taip gausiai pa
rėmė šiais mokyklai neleng
vais laikais.

Drauge Marianapolio Ko
legijos vadovybė šiuomi reiš
kia lietuviška nuoširdų ačiū 
visiems, kurie savo aukomis 
prie šios rinkliavos prisidėjo, 
o vpač šv. Andriejaus para- ' 
uiios klebonui kun. Matui 
Pankui, kuris parodė savo 
nuoširdumą, kurio rūpesčiu 
ir nalankumu kolegija susi
laukė šios reikšmingos para
mos.

Jums dėkingi, 
Kolegijos vadovybė

KARDINOLAS SKUNDŽIAS

Milano, Italijoje, kardino
las Schuster skundžiasi, kad 
naciai apiplėšė jo arkivysku
pijoje bažnyčias. Nuo šiol ka
talikų bažnyčiose nelaikoma 
Švenčiausiojo, nes bijoma, 
kad vokiečių kariai neišnie
kintų.

Dabar yra Tautinio Karo 
Fondo vajus. Gausiai parem
kime, paskirdami savo auką.O. W. I



AMERIKA

Philadelphijos Žinios
ATSILANKIUS KLUBE

APIE SPROGIMĄ

Pasakojimai iš Easton’o di
džiojo sprogimo.

Prieš keletą savaičių Eas
ton, Pa., įvyko baisus gaso 
sprogimas, kurs sukrėtė vi
są miestą ir apylinkę. Dabar 
korespondentui teko progos 
pasikalbėti su kun. P. Gar
mų, Eastono klebonu, kurs 
viską pergyveno ir dalyvavo 
nelaimės vietoj.

Sprogimas atsitiko sekma
dienio rytą, 5 vai. Daugumas 
ilsėjosi ar miegojo. Kai spro
go, tai visi buvo pakelti iš 
miego, nors būtų didžiausi 
miegaliai. Sprogimas buvo 
kaip šimtas pakartotinų ne
girdėtų ir nesuprantamų per
kūnų. Baisusis sprogimas 
mieste ir apylinkėj pajudino 
namus, sukraipė duris, išdau
žė langus, numetė nuo langų 
paveikslus, nuplėšė stogus 
ir tt. Kilęs gaisras švietė 
tamsoj taip išgąstingai ir bai
siai, kad atrodė kaip visas 
miestas jau be išsigelbėjimo 
paskęs liepsnose ir dūmuose.. 
Šiurpiausia valanda buvo, kai 
valdžia įsakė visiems gyven
tojams bėgti ko greičiausiai, 
nes buvo laukiama, kad nuo 
karščio sprogs ir kitas gaso 
tankas. Kas galėjo, visi sku
binosi iš savo namų, viską 
palikdami, kad tik savo gy
vybę išgelbėtų, nes antras 
sprogimas būtų daug baises
nis ir žalingesnis.

Iš ligoninės ligonys buvo 
vežami greitosios pagelbos 
automobiliais, kad tik būtų 
visi išgelbėti.

Prie nelaimės vietos tuoj 
/ 1 Buvo nuskubėjęs ir kun. Pr. 

Garmus, kurs, rizikuodamas 
savo gyvybę, tarnavo sužeis
tiems darbininkams. O čia 
pat liepsnos kaitino kitą pil
ną gaso tanką,-jei jis sprog
tų, tai visus į padanges iš
keltų. Už tokį pasiaukojimą 
kun. Garmus laikraščiuose 
buvo vadinamas herojum.

Ankstybosios pamaldos ir 
lietuvių bažnyčioj buvo nu
keltos, kol praėjo pavojus. 
Bet atėjus į bažnyčią, bažny
čios durys rastos sugadintos 
nuo sprogimo, stogas sulau
žytas. Ir kaip visi karštai 
meldėsi, kai po pavojaus vėl 
galėjo dėkoti Dievui, kad dar 
jų namai išliko nepaliesti. 

•■V Ką. Kaštonas tą rytą pergy
veno, tai tik patyręs gali pa
sakyti.

ŽUVĘS KARYS LIETUVIS KAPITONAS

Karys Juozas Nausėda, 
1619 S. Front St., buvo pa
rašiutininkas. Bet nelaimė 
pasitaikė liepos 4 d. Juozas 
žuvo be fronto. Jis buvo iš
ėjęs karo tarnybon 1942 m. 
liepos 1 d. Iškilmingai palai
dotas buvo iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Velio
nis jau buvo pasižymėjęs ka
rys. Ilsėkis ramybėj ir tegul 
Dievas suteikia ištvermės Ta
vo mamytei ir visiems arti
miesiems.

40 V AL. ATLAIDAI

Šv. Kazimiero parapijos 
metinė šventė — 40 valandų 
atlaidai — įvyksta gruodžio 
12, 13 ir 14 d. d. Tai didžia
jai šventei ir malonių laikui 
visi ruošiasi. Vieni puošia 
bažnyčią, altorius, kiti ieško 
gėlių, treti lavina savo bal
sus, kad ko gražiausiai gar
bintų savo Dievą Altoriaus 
Sakramete giesmėmis ir mal
domis. Mokyklos vaikučiai 
visada ypatingu būdu atlie
ka savo pareigas — garbės 
klūpojimus ir bendras mal
das, o ypač procesiją, kuri 
yra pažymėtina ir gražiau
sia atlaidų užbaigimo valan
da. Tas dienas bažnyčią lan
ko šimtų šimtai parapijiečių 
ir iš tolimų vietų, iš kurių 
kitu metu negali atvykti. Tai 
yra tikra šventė.

Nereiktų pamiršti, kad tie 
atlaidai yra įgyjami tik tuo
met, kai atliekama išpažintis 
ir priimama šv. Komunija. 
Todėl gražiausiai ir sėkmin
giausiai praeina atlaidai, kai 
eilių eilės eina prie Dievo sta
lo, prie klausyklų, šiuose at
laiduose to ir laukiama.

Pranas Jankauskas seniai 
tarnauja Dėdei Šamui. Jis 
išėjęs specialius inžinerijos 
mokslus, pakeltas kapitonu ir 
jau karo frontuose. Jis pir
masis turi eiti su savo ka
riais.

Pranas Jankauskas gimęs 
1913 m. birželio 17 d. Baigęs 
aukštesnę mokyklą ir inžine
rijos Kolegiją, buvo paimtas 
kariuomenėn. Jis yra vedęs 
lietuvaitę Oną Baikauskaitę 
iš mainų apylinkės, kuri ta
čiau dažnai ir Philadelphiją 
aplanko ir mėgsta šv. Kazi
miero parapiją. Kap. Prano 
tėveliai gyvena 228 Mountain 
St. Sveikiname savo parapi
jos kapitoną ir linkime sėk
mingai vėl sugrįžti pas savus, 
su taikos ir laimėjimo bei ge
resnio rytojaus žiedais. Mū
sų maldos lydi Jus, Kapitone. 
Pasisekimo!

Gruodžio 5 d. katalikų iš
laikomas karių ŪSO Bene
dict Club buvo atidarytas vi
siems lankytojams. Jis jau 
švenčia 2 metų savo veikimo 
sukaktį.

Čia galėjai matyti visokių 
visokiausių gražybių ir pa
silinksminimų mūsų kariams. 
Vienas naujausių — tai susi
tikimas su savo artimais bei 
pažįstamais. Tam tikslui yra 
įtaisytas žemėlapis, kuriame 
pažymi, iš kur esi, ir kitas 
iš ten atėjęs, tuoj pažiūri, ar 
nėra jo kaimynės vietovės 
karys ir taip gali susitikti ir 
pasikalbėti.

Lankytojus gražiai priėmė 
klubo tvarkdarės ir supažin
dino su visomis klubo praš
matnybėmis. Kai kurios mer
gaitės ir paveikslus ėmė ir 
kitokių pasigražinimo „dory
bių” išmoko. Lankytojus šau
niai linksmino Hallahen kat. 
mok. mergaičių orkestras.

Vytės labai patenkintos 
tuo apsilankymu ir susipaži
nimu su klubu. Vyčių 3 kuo
pa planuoja turėti savo die
ną, kai galės padžiuginti a- 
tostogaujaučius karius.

J. E. Kardinolas iškilmin
gai pašventino Šv. Marijos 
koplytėlę. Jo Eminencija ap
lankė klubą ir susipažino su 
jo veikimu.

MIRĖ

TAIKOS VALANDA

Ko daugiau bonų išpirk
siu!, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Jau antri metai, kai Lietu
vos Vyčių 3 kuopa organizuo
ja šventąją valandą už taiką

ir karius. Ir šiemet ji bus 40 
vai. atlaidų metu (gruodžio 
12 d. 2-3 vai. popiet.) Orga
nizatoriai kviečia kiekvieną 
dalyvauti šioj maldos ir atsi
dūsėjimo valandoj. Pirmiau
sia kviečiamas parapijos jau
nimas, mergaitės, jaunieji 
berniukai, kurie gal neužilgo 
ir patys bus kariai ir kiti už 
juos melsis. Juk kiek daug 
pernai jaunimo meldėsi už ki
tus, jau šiemet mes už juos 
melsimės, nes jie kariauja.

Kviečiame ypatingu būdu 
brolius ir seseris tų, kurių 
artimieji karo lauke ar Ame
rikos karinėse pajėgose. Ka
rių, marinų, jūrininkų ar la
kūnų žmonos labiausiai kvie
čiamos dalyvauti tose mal
dos ir susitelkimo pamaldo
se. Mes žinome, kad ir mo
tinos ir visi kiti prisidės prie 
tos šventosios valandos palai
kymo. Valandai vadovauti 
pakviestas kunigas svečias.

A. a. Marijona Mikolėnie- 
nė, 429 Dudley St., atsisky
rė su šiuo pasauliu gruodžio 
3 d. Ji ilgai ir sunkiai sirgo. 
Padaryta operacija nebega
lėjo išgelbėti jo gyvybės, nes 
liga buvo įsisenėjusi.

Jos dukrelė ir vyras uoliai 
ir rūpestingai slaugė savo 
ligonį. Mirė — užmigo jų a- 
kivaizdoj, maldas kalbant. 
Ji ilgai sirgdama ir pasiren
gė mirčiai labai gerai. Daž
nai priimdavo komuniją ir 
melsdavosi, pasivesdama Die
vo valiai. , . ,,

Tegul Aukščiausias priima 
jos sielą amžinam gyvenimui 
laimėje - dangaus linksmybė
se.

Iškilmingai palaidota Šv. 
Kryžiaus kapinėse iš šv. Ka
zimiero par. bažnyčios gruo
džio 7 d.

KAS CHESTERYJ, PA.?

BUVO NOVENA
-------------------e------------------ ---------------------------- --------- --------

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.
t

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $

Novena ir bendra malda už 
taiką į Nekaltą Švč. P. Mari
jos Prasidėjimą buvo nuo 
lapkričio 29 d. rytais, o pas
kutinės trys dienos vakarais. 
Gruodžio 8 d. meldėmės už 
taiką pagal popiežiaus norą.

LAIMĖJO FUTBOLE

Gruodžio 4 d. buvo Phila
delphijos miesto čempijonato 
rungtynės tarp West Catho
lic High school komandos ir 
viešųjų mokyklų Northeast. 
Abi komandos narsiai kovo
jo, bet laimėjo katalikų mo
kyklos futbolininkai — 21-0. 
Jie dar nė vienų rungtynių 
šiemet nebuvo pralaimėję.

Rungtynių pasižiūrėti su
sirinko apie 30,000 žmonių. 
Jaunuoliai, taisyklingai ko
vodami, lavinasi, mokosi 
tvarkos, ištvermės ir užsigrū-
dina pergyventi laimėjimus 
ir pralaimėjimus, čia ir yra 
visų sportininkų žaidimų au
klėjanti reikšmė, kad turi iš
mokti klausyti švilpukų, ka
da jie nenori ir kaip nenori, 
bet kad teisėjas pasakė, tai 
ir turi būti taip, o ne kitaip.

f

Gruodžio-December 10,

A. L TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

riui, p. Cordell Hull. Pareiš
kime, lygiai kaip ir telegra
moje, išreikštos mintys nea
titinka tos pesimistiškos nuo
taikos, kuri apėmė dalį mūsų 
visuomenės po Maskvos Kon
ferencijos; bet mes esame į- 
sitikinę, kad nusiminimui 
rimto pagrindo nėra. Mask
vos susitarimų rezultate, Lie
tuvos reikalas nėra pablogė
jęs.

Vykdomasis Komitetas pa
sinaudojo ta proga, kad į 
Chicagą buvo atvykęs Lietu
vos įgaliotas ministeris p. P. 
Žadeikis, ir pasikalbėjo su 
juo apie Lietuvos vadavimo 
prospektus.

Pasikalbėjime buvo visų 
išreikštas noras labiau ko
ordinuoti Amerikos lietuvių

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Netoli nuo Philadelphijos 
Chester Pa., yra būrelis gy
venančių lietuvių ir dar dau
giau jų ten atkeliauja dirbti 
įvairiuose valdžios fabrikuo
se. Dauguma jų yra susipra
tę lietuviai ir geri katalikai, 
nes išlaiko savo parapiją — 
Vilniaus Aušros Vartų, turi 
lietuvių klubą ir tt. Kada lie
tuviai Philadelphijoj pirko 
bombonešį, tai ir Chesterie- 
čiai prisidėjo.

Dabartiniu laiku tik kele
tas yra tokių, kurie veikia 
prieš lietuvių daugumos no
rą ir skelbia lietuvių vardui 
negarbingus pranešimus, da
ro neva susirinkimus, kad ga
lėtų viešai pasirodyti, kad 
jie jau atsižada lietuvių ir 
Tėvynės Lietuvos. Bet gali
ma džiaugtis, kad tokių „nu- 
lietuvėjusių” skaičius mažė
ja, mat senieji „iškeliauja”, 
o jaunieji nebeseka savo su
klydusių ir nelaimingų lietu
vių pėdomis.

Patriotingieji lietuviai su
taria ir dirba Lietuvos ir A- 
merikos pergalei ir visų lais
vės laimėjimui. Didžiausia 
lietuvybės palaikytoja yra 
parapija. Čia ir lietuviški pa
rengimai, vaidinimai, pamal
dos daromi, iš čia ir maldos 
eina už visų laimėjimą. Di
džios dvasios ir energijos 
kun. kleb. E. Paukštys dirba 
ramiai ir giliai religinimo ir 
lietuviškumo darbą.

Lapkričio 28, 29 ir 30 d.d. 
buvo 40 vai. atlaidai, žmonių 
lietuviškas tikėjimas pasiro
dė dar gyvas. Nors visi dir
ba ir sunkiau ateiti į bažny
čią, tačiau jie nepamiršo ir

Jau gera valanda, kai spau- Po trijų valstybių užsienio 
doje buvo paskelbtos rezo- ministerių konferencijos 
liucijos, kurias priėmė Ame- Maskvoje, Vykdomasis Ko- 
rikos Lietuvių Konferencija mitetas, apsvarstęs jos pas- 
Pittsburghe. Amerikos Lietu- kelbtus nutarimus, priėmė ir 
vlų Tarybos sekretoriatas, be išsiuntinėjo spaudai pareiški- 
to, neilgai trukus po Konfe- mą. Be to, jisai pasiuntė te- 
rencijos, išsiuntinėjo trumpą legramą Valstybės Sekreto- 
jos darbų santrauką visiems 
delegatams, kurie buvo pri
davę savo adresus. Šiaip per 
kelias savaites visuomenė ne
girdėjo apie tai, ką Amerikos 
Lietuvių Taryba veikia, ir kai 
kam galėjo susidaryti įspū
dis, kad ji „ilsisi”. Bet tai 
netiesa. Amerikos Lietuvių 
Taryba ir ypač jos įgaliotas 
Vykdomasis Komitetas dirbo 
be paliovos ir yra atlikęs ne
mažai darbo.

Didžiausias neatidedamas 
darbas, kurį ALT Centrui pa
liko Pittsburgh© Konferenci
ja, buvo sutvarkyti jos re
kordus. Ką Konferencija at
liko per dvi dienas, ėmė kone 
du mėnesiu laiko surašyti. 
Konferencijos protokolas 
kartu su rezoliucijų tekstais,
delegatų sveikinimų ir auko- pastangas karui laimėti ir 
tojų sąrašais, sudaro storo- Lietuvai laisvę atgauti, su
ką apie 65 puslapių knygą.

Konferencijos priimtos 
lietuviškos rezoliucijos buvo 
išverstos anglų kalbon ir nu
siųstos Valstybės Departa
mentui į Washingtoną ir į 
kitas įstaigas.

ALT Vykdomasis Komite
tas tuoj po Konferencijos ė- 
mė svarstyti praktiškus pla
nus tiems darbams, kurie bu
vo numatyti pateiktoje kon
ferencijai ir jos patvirtinto
je veikimo programoje. Visoj 
eilėje posėdžių, Vykdomasis 
Komitetas svarstė Lietuvos 
šelpimo organizavimo reika
lą, politinės akcijos proble
mas, informacijos biuro stei
gimo sumanymą ir t. t. Buvo 
susirašinėta šitais klausimais 
su kitų kolonijų veikėjais ir 
tartasi su organizacijų ats
tovais.

Pagaliau, kad diskusijos 
eitų sparčiau, buvo sušauk
tas Chicagon pasikalbėjimas, 
kuriame, be ALT Vykdomojo 
Komiteto narių, dalyvavo 
Lietuvių Tautinės Tarybos 
atstovai, Didžiojo New Yor- 
ko Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas ir specialios new yor- 
kiečių komisijos įgaliotinis. 
Posėdžiai buvo laikomi lap
kričio 20 — 24 dienomis, da
lyvaujant kai kuriuose jų ir 
vietiniems kitų organizacijų 
atstovams.

Diskusijų centre stovėjo 
Informacijos Centro steigi
mo ir Jungtinio Šelpimo Fon
do organizavimo problemos. 
Pirmoji pavyko beveik galuti
nai išspręsti. Tam tikra ko
misija iš new-yorkiečių yra 
įgaliota trumpu laiku pateik
ti Informacijos Centro planą 
ir finansinę sąmatą.

Lietuvos šelpimo reikalą, 
deja, pasirodė esąs labiau 
komplikuotas, nes čia tenka 
ne tiktai suderinti įvairių mū
sų grupių veikimas, bet ir sąlygos, nepakankamos susi 
atsižvelgti i tam tikrus įsta
tymų reikalavimus - formalu
mus. Diskusijos šiuo klausi
mu tebeina.

Amerikos Lietuvių Taryba 
tuo pačiu laiku neapleido ir 
Lietuvos ateities klausimo.

darant glaudesnius ryšius 
tarp įvairių mūsų visuomenės 
grupių ir tarp ALT Centro 
ir kolonijų. Šiuo paskutiniu 
klausimu, Vykdomasis Ko
mitetas tikisi galėsiąs netru
kus paskelbti konkretų pla
ną.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas

SUOMIU ŠVENTE

dalyvavo savo lietuviškos pa
rapijos didžiausioj šventėj. 
Svečiai pamokslininkai pagy-

vino ir dar labiau sustiprino 
jų katalikišką lietuvišką dva
sią. Kun. P. Garmaus pasa
kytas pamokslas visus nu
teikė melstis už taiką ir tu
rėti vilties į laisvą ir garbin
gą Lietuvą.

Neseniai Chesteryje įvyko 
ir tragiškas įvykis. Viename 
restorane buvo nušautas iš 
kalėjimo išbėgęs kalinys, 
kurs buvo apsiginklavęs. Jis 
šovė į policininką, bet nepa
taikė, tai policininkas jį nu
šovė. Ir koks supuolimas: 
plėšikas buvo nužudęs lietu
vį policininką ir plėšiką nu
šovė lietuvis policininkas Va
siliauskas iš Tamaqua, Pa. 
Plėšikas visą laiką slapstėsi 
tarp darbininkų ir taip no
rėjo išvengti savo likimo...

Pas Fotografą
Fotografas: Ar tamstai b 

tus taip pat nutraukti?
Fotograf uo j amasis: N 

Batai tegul pasilieka ant k 
jų-

Sąžiningas žmogus
—Vytai, jaunasis Kudrei 

čius yra sąžiningas žmogui
— Kodėl tamsta to klaus
— Jis nori imti mano du 

terį.
— Taip. Garantuoju, tįj^įzaičio ne

paėmęs dukterį... ją tamsflį^ A. 
netrukus grąžins. Jis nė vir, - 
no svetimo daikto nėra paqį 
savinęs...

Pirm laiko sužinojo
Seselė mokykloj klaus|^e koniu- 

mažos mergaitės:
— Kaip vadiname vię 

kur kunigas atnašauja s 
Mišias?

— Altorius.
— Gerai. Kas tenai įvykp?ana aPs^-us 

ta? Uangi draugi-
— Toje vietoje visi žml aPje septyni 

nes permaino savo pavardes tai susirinki- 
Įįas. Renkant 
į Ambrazaitis 

d4įj. Kairio 23 
rmunistai pra-

Gruodžio 6 d. yra Suomijos 
tautinė šventė.

Suomija — tai 134,588 kv. 
mylių kraštas, besitęsiąs nuo 
Ledinuotojo vandenyno, nuo 
poliarinės srities, iki Baltijos 
jūros Suomių įlankai pietuo
se. Gyventojų Suomija turi 
3.863,753.

Suomija yra šviesus kraš
tas, gyventojai kultūringi, 
blaivių papročių, stipriai de
mokratinių nusistatymų, ta
čiau paskutinių keletos mėne
sių Suomijos istorija yra gy
vas pavyzdys, kaip Rusijos 
imperializmas galėjo tautą 
prieš savo norą nublokšti į 
nriešingą liogerį.

Šventės proga, tenka reikš
ti vilties, kad Suomija, nusi
kračiusi dabartinės nacių o- 
kupacijos ir apsisaugojusi 
nuo Rusijos pretenzijų, vėl 
džiaugsis laisvu gyvenimu.

Laikykis karo darbų

Dabartiniu metu labai 
daug darbininkų apleidžia ar 
keičia savo darbus dėl įvai
rių priežasčių bei pablogėju
sių dėl karo sąlygų. Šis be
galinis darbų keitimas lėti
na gamybą, nes suradimas 
ir apmokymas pakaitos yra 
beveik neįmanomas. Šiandien 
darbininkai sutinka daug 
kliūčių — netinkamos darbo

siekimo priemonės, netiku
sios gyvenimo sąlygos, nepa
kankamos priemonės vaikų 
priežiūrai ir t. t.

Vyriausybė, darbininkai, 
pramonė ir apylinkės visuo
menė gerai supranta šias 
kliūtis ir bando nugalėti jas. 
Bet tuo tarpu yra būtinai 
reikalinga, kad kiekvienas 
suprastų savo asmenišką at
sakomybę laikytis karui nau
dingo darbo. Amerikiečiai, 
vyrai ir moterys, turėtų jus
ti, kad jie turi ir savo dalį 
darbų keitimo nugalėjime — 
todėl, ar jie būtų karui nau
dingame darbe, ar pozicijoje 
padėti fabriko ir apylinkės 
prisitaikymui, jie privalo 
Laikytis savo Karo Darbų ir 
Padėti Kitiems tai daryti.

Lenkai domisi

Pastaruoju laiku Londono 
lenkai ima daugiau dėmesio 
kreipti į lietuvių spaudą. 
„Dzien Polski” spalių 26 d. 
įsidėjo ištrauktas iš „Drau-

SAVO ORGAF
[.gijoje komu- 
L rinkimus

j buvo šv. Jur- 
įjriij susirin- 
I rinkta dalis 
J dveji metai, 
u vadovauja 
Jhijai. Aiškiai 
y vadovybe šv. 
J-ilniausiai pa- 
,inbrozaičio ne-

jie mobili- 
išpirminin- 

| nelaimė, kad 
-;ksta.

[keleiviais su
kas. Kadangi 
Luktas atviru- 
hūsų laikraštį 
ko ir demo-

įgi draugi-

Gudrus
— Prašau, Jurgeli, 

spanguolių kisieliaus. Tol 
skanus, kad atsivalgyti neg ^rinkimus, jie 
Įima — vaišina teta savo 
minaiti.

— Ačiū, tetule, daugiau n $ ir tą. 
telpa.

— Paimk nors mažą šauk 
telį, — prašo teta.

— Na, šaukštelį, jei jis s 
dabrinis, tai galiu paimti 
kišenių ir parsinešti namo

Išgalvojimas
— Man labai patinka ši' 

pyragaičiai... jie toki gražu 
Bet sakyk, kūma, kuo ji 
juos taip išmarginote?

— Šh.. niekam neišsižio
— Kaip?
— Ugi galvos šukėmis. ■

Didžiausias pavojus I
Mokytoja: — Kokis d 

džiausiąs pavojus automob 
liniukams?

Darata: — Policija.

rietimo į savo 
arką, nes ži-

draugijos de- ‘ 
jėgoms reikia 
Slankyti su- ' 
as kitaip mes 
siekti savo ke
is turime. Jei- 
tjus metus Šv. 
įjos nariai už 
išmetė J. Kairį 
dės, o šių metų 
is pats žmogus 
iii gauna 23 bal- 
triminimas vi

zitinio nusista- 
m šv. Jurgio 
p reikia budėti, 
iii skverbiasi 
i tą organizaci- 
ir kitokiu būdu 
•i komunistinio 

Pranas Bekampi liniuką Susivie- 
________  _ m pinigų, ten

■ butiniai pasi- 
’ >. Šv. Jurgio 

■ • -j pnaturtinga ir 
nemaloniai skamba'‘03en^m^a’ 

tyra momentas 
■ įsikopti į jos 
įvaldyti tuos

go”, „Naujienų” ir iš Skot 
joje einančio „Išeivių Drai 
go”. Nors kai kurios viete 
J161T1S 1—_    —_— 
primindamos Liet, skriaud 
ir Vilniaus pagrobimą, b( 
jie stengiasi painformuo 
skaitytojus, ką lietuviai ma 
no apie lenkus ir jų siekiui

Spalių mėnesį Amerikoj 
pastatyti 8,362 nauji lėktų 
vai.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavaiauskas t
LIETUVIS GRABORIUS <

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

NullUdlmo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVTŲ RADIO PROGRAMA 
Trečladlenj 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

+ — •

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

tūkstančiu 
Aukščiausi 
ganizacijos 
Komunisl 

Gruodžii 
kos Lietu1 
susirinkim 
renkama ė 
bos. Va] 
vienbalsia 
deda didži 
ir jų pake 
dyba išrii 
rado ir k 
į komunis 
tai „Lieti 
nusistatyi 
Laiškas t

Kaip 
Klube k< 
žiausio ii 
susirinkii 
Svarstani 
į bolševik 
tus, kalbi; 
timą ir j 
bėjo iš i 
ir agitab 
iš virš k 
narių da]

Už siu 
munistų 
vo 42, p 
riai.

Suprai 
didžiuos] 
klubas p 
renciją 
Jurgio < 
54 skyri 
pasiuntė 
se demo 
žmonės' 
neduoda 
organiz? 
po viso 
konferei

„MALI

Ką ti 
bai nau 
talikui 
knyguti 
lavimas 
nurody 
saulion 
kaina ! 
kite: 
Ninth 1

Kazys

M U O
tmokytojo sūnaus krik: 
He. Apie vidurnaktį a 
.šeimininku, paskui su 
'! tamsą. Jie tiek buvc 
Lias neišėjo sulaikyti, 
■porą sykių nakties ts 
į Bet aš jau buvau 

h per kaimyno tvorą į 
pi padidino mano k 
hip spygliuota viela pi 
pu priešas, šokęs į i

• į< teko griūti, buvau
• | paskui aš atsidūriau 
į litai supratau, kad jis 
llliairėn, paskui į dešii 
d-o žmoną, bet niekas r 
į i miškas. Aš supratai 
i r Aš čia dabar buvai

išaugusiu, ir klaus 
pso, kuris būtų anap 
bosimą. Medžių viršū 
Išnaktelę, lingavosi ve 
Hk tiek prasiblaiviu 
Ri švarko apikaklę, 
h Atsiguliau po medi 

•šs pataikiau tiesiog : 
tol rudieji gyventoja 
•iprie kito medžio. Ne 
štoaiman nedavė už 
Ai mano medžio ir bū 
oliavau tamsoj; tai š(

LAIDOTUVIŲ litai apsirengusios, į
DIREKTORIUS neišplaukusios ur

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pą

Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai: Kreipkitės 
diena ar naktj.

tipai, ir man bi 
Odinės šoka su nie 
^ žemėje dar vien 
H linksmintis. Niek 
lJ?ie undines, kurios 

labai keistą sko] 
l ^us meilužius. A 
Prausiasi žemėje 1 
p kaip miega medži
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valstybių užsienio 
konferencijos 

Vykdomasis Ko- 
psvarstęs jos pas
itarimus, priėmė ir 
o spaudai pareiški- 
, jisai pasiuntė te- 
7alstybės Sekreto- 
jrdell Hull. Pareig
iai kaip ir telegra- 
ikštos mintys nea- 
j pesimistiškos nuo
ri apėmė dalį mūsų 
ės po Maskvos Kon- 
i; bet mes esame į- 
kad nusiminimui 

grindo nėra. Mask- 
irimų rezultate, Lie- 
kalas nėra pablogė-

n 
Ratai
jų.

nasis Komitetas pa- 
> ta proga, kad j 
buvo atvykęs Lietu
kas ministeris p. P.

ir pasikalbėjo su 
Lietuvos vadavimo

lis.
albėjime buvo visų 
s noras labiau ko- 
i Amerikos lietuvių 
is karui laimėti ir 
laisvę atgauti, su- 

glaudesnius ryšius 
rių mūsų visuomenės 
r tarp ALT Centro 
ijų. šiuo paskutiniu 
i, Vykdomasis Ko- 
tikisi galėsiąs netru- 
kelbti konkretų pla-

ikos Lietuvių Taryba 
kdomasis Komitetas

MTŲŠVENTE
ižio 6 d. yra Suomijos 
šventė.
ija — tai 134,588 kv. 
raštas, besitęsiąs nuo 
>tojo vandenyno, nuo 
ės srities, iki Baltijos 
įlomių įlankai pietuo- 
rentojų Suomija turi 
i3.
ija yra šviesus kraš- 
rventojai kultūringi, 
papročių, stipriai de
nių nusistatymų, ta
iku tinių keletos mene- 
mijos istorija yra gy- 
zyzdys, kaip Rusijos 
lizinas galėjo tautą 
ivo norą nublokšti į 
;ą liogerį.
ės proga, tenka reikš- 
s, kad Suomija, nusi- 
i dabartinės nacių o- 
is ir apsisaugojusi 
sijos pretenzijų, vėl 
is laisvu gyvenimu.

lykis karo darbų

irtiniu metu labai 
rbininkų apleidžia ar 
avo darbus dėl įvai- 
žasčių bei pablogėju- 
karo sąlygų. Šis be- 
darbų keitimas lėti- 
ybą, nes suradimas 
kymas pakaitos yra 
eįmanomas. Šiandien 
ikai sutinka daug 
— netinkamos darbo 
nepakankamos susi- 
priemonės, netilai- 

enimo sąlygos, nepa- 
3S priemonės vaikų 
ii ir t. t.
isybė, darbininkai, 
i ir apylinkės visuo- 
■rai supranta šias 
’ bando nugalėti jas.
tarpu yra būtinai 

;a, kad kiekvienas 
savo asmenišką at- 

»ę laikytis karui nau- 
arbo. Amerikiečiai, 
moterys, turėtų jus- 
jie turi ir savo dalį 
dtimo nugalėjime — 
jie būtų karui nau- 
darbe, ar pozicijoje 

abriko ir apylinkės 
ymui, jie privalo 
savo Karo Darbų ir 
itiems tai daryti.

enkai domisi

loju laiku Londono 
la daugiau dėmesio 
į lietuvių spaudą, 
blski” spalių 26 d. 
trauktas iš „Drau-

TOS ŽINIOS
ME SAVO ORGANIZACIJAS
raugijoje komu- 
kišo rinkimus

1 d. buvo šv. Jur-
emsytj? >s narių susinn- 

ame rinkta dalis
7JU 

terį
au dveji metai, 
zaitis vadovauja 
Iraugijai. Aiškiai 
jo vadovybe Šv. 

ąi pilniausiai pa-
netnkuj, Ambrozaičio ne- 
nosveti^ k komunistai. A- 
saW hams jie mobili-

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Bayonne, N. J

mesti iš pirminin- 
bet nelaimė, kad 

f5® § ‘pavyksta.
maz08E§> virinkime komu- 
- Kaip po pakeleiviais šu

te vienas. Kadangi 
,s šauktas atviru- 
ter mūsų laikraštį 
sirinko ir demo- 
lonių gana apstus 
t kadangi draugi- 
so apie septyni 
nių, tai susirinki- 
menkas. Renkant 
, J. Ambrazaitis 
rieš J. Kairio 23 

shmis,bjL ia komunistai pra- 
linko rinkimus, jie 
ė kvietimo į savo 
jormarką, nes ži- 
terakiš ir tą.
jio draugijos de- 
ns jėgoms reikia 

. , reikia lankyti su- 
, nes kitaip mes 
en netekti savo ke
turias turime. Jei- 
dvejus metus Šv. 

-fch ingi jos nariai už 
pyragaiL • mų išmetė J. Kairį 
Bet sahi į ikystės, o šių metų 
juosėk e tas Pats žmogus 

■ ija ir gauna 23 bal
ta priminimas vi- 
lokratinio nusista-

, : onėms Šv. Jurgio 
fc tad reikia budėti, 

Mobfc-Knistai skverbiasi 
kad tą organizaci- 
u ar kitokiu būdu 
prie komunistinio 

)arbininkų Susivie- 
ur yra pinigų, ten 
ii pirmutiniai pasi- 
adovus. Šv. Jurgio 
įja gana turtinga ir

-Gailį 
ta? ' 
_~^ri 

nės pernai

minaiti

—Aflįfeį 
telpa.

dabricis, į?

-Mle

dmĖ ei

Dante:-': 
h

laimėjo klube 
d. buvo Ameri- 
Piliečių Klubo 
kuriame buvo

didžiumoj iš komunistų 
pakeleivių. Kai tik val- 
išrinkta, tuoj aus atsi- 
ir laiškas su kvietimu

tūkstančius, kaip jie užvaldė 
Aukščiausios Prieglaudos or
ganizacijos turtus.
Komunistai

Gruodžio 3 
kos Lietuvių 
susirinkimas,
renkama didesnė dalis valdy
bos. Valdyba patvirtinta 
vienbalsiai senoji, kuri susi
deda 
ir j U 
dyba 
rado
į komunistų šaukiamą neva 
tai „Lietuvių demokratinio” 
nusistatymo konferenciją.. 
Laiškas buvo priimtas...

Kaip visur, taip ir ALP 
Klube komunistai nuo ma
žiausio iki didžiausio atėjo 
susirinkiman mobilizuoti. 
Svarstant klausimą, ar siųsti 
į bolševikų jormarką delega
tus, kalbėjo visa eilė už siun
timą ir prieš siuntimą. Kal
bėjo iš abiejų pusių rimtai 
ir agitatyviškai. Susirinkime 
iš virš keturių šimtų klubo 
narių dalyvavo vos 68.

Už siuntimą atstovų į ko
munistų konferenciją balsa
vo 42, prieš balsavo 26 na
riai.

Suprantama, komunistai 
didžiuosis ir šauks, kad ALP 
klubas prisiuntė į jų konfe
renciją delegatus. Bet šv. 
Jurgio draugija ir kriaučių 
54 skyrius ten delegatų ne
pasiuntė. Tose organizacijo
se demokratinio nusistatymo 
žmonės lanko susirinkimus ir 
neduoda tiems akrobatams 
organizacijų vardus terlioti 
po visokias priešlietuviškas 
konferencijas.

Dalykų Temytojas

—Gruodžio 4 d. mirė Pra
nas Lukaitis. Palaidotas gr. 
7 d. Mišias atlaikė klb. kun. 
M. Kemėžis.

—Gruodžio 8 d. iškilmingai 
pašventintas karių garbės 
sąrašas.

—Kun. Dr. A. Bružo vesta 
novena turėjo gražiausio pa
sisekimo.

—Nuolatinė novena būna 
trečiadienių vakarais: 7:30 
vai. lietuviškai, 8:15 vai. an
gliškai.

— Parapijos salė šiuo me
tu atnaujinama. Aikštelėje 
įtaisyta vieta jaunimui žais
ti basket-ball.

—Šiomis dienomis įtaisyta 
nauja, graži bažnytiniams rū
bams spinta.

Įdomūs paveikslai
Šį sekmadienį, gruodžio 12 

d., 7:30 vai. vak., K. Motu
zas ir J. Valaitis rodys judo- 
mus paveikslus iš Lietuvos 
gyvenimo, iš dabartinio karo, 
iš lietuvių gyvenimo ir t.t.

Visi kviečiami gausiai 
silankyti.

Baltimore, Md

at-

23

MALDOS APAŠTALAVI
MAS”

go", M 
joje aaaį
go".IW mga, o seni miršta, 
jiems 
prinmte.

ik ir yra momentas 
ms įsikopti į jos 
ir užvaldyti tuos

Ką tik iš spaudos išėjo la
bai naudinga kiekvienam ka
talikui kun. J. Kidyko, S. J. 
knygutė — „Maldos Apašta
lavimas.” Joje labai aiškiai 
nurodyta, kaip galima ir pa- 
saulionims apaštalauti. Jos 
kaina 50c. Užsakymus siųs
kite: „Amerika”, 222 So. 
Ninth St., Brooklyn 11, N. Y.

no apie $

Spalių £ 
pastatyti $ 
vai

Kazys Jankauskas

rėm mokytojo sūnaus krikštynose, Sle- 
iemyje. Apie vidurnaktį aš susipykau 
asu šeimininku, paskui su jo svečiais ir 
Blog į tamsą. Jie tiek buvo supykę ant 
id niekas neišėjo sulaikyti. Ir tiktai mo- 

L,Įįr iona porą sykių nakties tamsoj pakar- 
*’' (vardą. Bet aš jau buvau už mokyklos 
gjjpfj lipau per kaimyno tvorą į laukus. Tas 

vigubai padidino mano kelnių kišenę. 
— au, kaip spygliuota viela piovė mano kel 

iš bučiau priešas, šokęs į ataką per už-

sykių teko griūti, buvau tamsoj įsmu- 
rą. 0 paskui aš atsidūriau visiškai tam- 

i «ške. Kai supratau, kad jis mane įviliojo, 
IT ;al, kairėn, paskui į dešinę, pašaukiau 

> kytojo žmoną, bet niekas man neatsakė.
buvo miškas. Aš supratau, kad tamsoj 
lįsiu. Aš čia dabar buvau tarytum vi-

' teas. Ilgą laiką stovėjau po kažkokiu me- ' m n 1 1 1 i « i •• ■« i 1^-1 z-» i i Z—« i «-» t i i «-» V, ■*--* •»irne čiajšaugusiu, ir klausiausi, ar neiš- 
ūo so, kuris butų anapus miško. Bet 

' iktai ošimą. Medžių viršūnėse, ir naktį, 
& aigi, naktelę, lingavosi vėjas. Buvo čio- 

a, o šiek tiek prasiblaivins, ir pusėtinai 
įstačiau švarko apikaklę, į rankoves su- 
akas. Atsiguliau po medžiu į samanas, 
masis pataikiau tiesiog į skruzdėlyną, 
lė, kad rudieji gyventojai miegojo. Šo
kėjau prie kito medžio. Norėjau pailsėti, 
iko garsai man nedavė užmigti: tai kaž- 
ivo iki mano medžio ir būdavo taip arti, 
matydavau tamsoj; tai šokdavo prie ki- 
Į baltai apsirengusios, į šiltus kraštus 
mį dar neišplaukusios undinės. Tarp jų

N.^

i juodi tipai, ir man buvo pikta, kad 
os undinės šoka su niekšais velniais, 

l ilėmūsų žemėje dar vieną karą, o patys

tap’

'šką linksmintis. Niekad nebemėgstu 
iu apie undines, kurios, kaip ir mote- 
i turi labai keistą skonį ir išsirenka, 
o, kokius meilužius. Aš geriau pasi- 
kaip rausiasi žemėje kurmis ten per 
udęs, kaip miega medžiuose paukščiai,

daug kariuomenės stovyklų, 
kur nemažai ir lietuvių karių. 
Kai kurie jų atvyksta ir į mū
sų bažnytėlę. Paminėtinas 
Vytautas Raudonaitis, brook- 
lynietis, kurs jau tris kartus 
buvo atsilankęs, nors jo sto
vykla yra už 135 mylių. Duok, 
Dieve, jam laimingai svei
kam sugrįžti pas savo tėvelį 
į New Yorką.

Baltimoriečiai gruodžio 
d. turėtų paminėti a. a. kun. 
J. Lietuvninko kunigystės 
auksinį jubiliejų. Nors jis yra 
miręs, bet jo darbai kalba į 
mūsų sielas. Jis mylėjo baž
nyčią, mylėjo Lietuvą, mylė
jo lietuvių katalikišką spau
dą. Jis savo pamoksluose 
daug ragindavo šelpti Lietu
vą ir remti katalikišką spau
dą. Be jokių sunkumų galė
tume tinkamai paminėti jo 
kunigystės auksinį jubiliejų- 
pasimelsti už jo vėlę ir užsi
sakyti metams už 1 dol. 
„žvaigždę”, mėnesinį laikraš
tį.

J. Karalius

Los Angeles, Cal
Girdime, kitose vietose šal

tis ir sniegas kankina, o pas 
mus dienos metu vaikščiojant 
tenka užuovėjos ieškoti — 
per šilta. Čia dabar taip šilta, 
kaip rytuose birželį.

Netoli Los Angeles yra

Iš susiorganizavusio Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus laukiame darbų. Daug 
ką galėtume nuveikti, jei šio 
šilto krašto lietuviai nebūtų 
atšalę Lietuvos atžvilgiu.

J. K. M.

Atsakomybės

Prieš ar gruodžio 15 d. tam 
tikra žmonių grupė yra rei
kalaujama išpildyti deklara
cijas numatomų 1943 metų 
pajamų ir įmokėti dalį taksų. 
Daugumoje yra paliesti ūki
ninkai; pagal įstatymą iš jų 
nebuvo reikalaujama praneš
ti rugsėjo 15 d., kaip kad iš 
kitų taksų mokėtojų buvo 
reikalaujama, bet jiems buvo 
duotas laikas iki gruodžio 15 
d.

Kitos dvi grupės taip pat 
turi pranešti: 1) asmens, ku
rių pajamos pareikalavo pra
nešimo rugsėjo mėn., bet ku
rių pajamos dabar pakanka
mai didelės ir reikalauja pra
nešimų; ir 2) asmens, kurie 
nedavertino savo taksų, ka
da jie pranešė rugsėjo mėn. 
ir dabar turi papildomai pra
nešti, kad išvengtų bausmių.

NAUJI LEIDINIAI

„Lithuanian Bulletin” išlei
do pulk. K. V. Griniaus stu
diją „Lithuania in a Post
War Europe as a Free and 
Independent State”. Tai an
glų kalba paruoštoji pulki
ninko kalba, pasakyta Pitts- 
burgo konferencijoje. Knyge
lė turi 30 pusi., gražiai išleis
ta. Spausdinta „Amerikos” 
spaustuvėje.

Minint auksinį jubiliejų 
Šv. Trejybės parapija Wilkes 
Barre, Pa. išleido gražų savo 
jubiliejinį leidinį su skonin
gu, aukso spalvos viršeliu, 
su gausiomis iliustracijomis, 
įžangoje J. E. vysk. W. J. Ha- 
fey žodis.

sapnuodami skridimą į šiltus kraštus ir tarpais 
per sapną suklykdami. Šią naktį man dainuoja ne 
tiktai medžių ošimas, bet ir seni kamienai, pats 
tyliausias daiktas miške. Ir aš tikrai nežinau, ko
dėl girdžiu garsus ir miško takeliuose, tarytum 
žinočiau, kur jie čia yra ir tarytum jais keltųsi 
į naujas vietas skruzdėlių ištisi miestai. Be to, 
man rodos, kad čia kur nors yra koks akmuo ir 
kad prie jo žaidžia jauni velniukai su vilkiukais 
ir lapiukais. Arba man kas nors atsitiks dieną 
arba tuos regėjimus sukelia gerai filtruota kar- 
čioji. Man pasidaro per sunku būti tokiu daug 
jaučiančiu, aš kratau galvą, kad sumažėtų deg
tinės įtaka. Ir vis dėlto aš labai norėčiau visada 
būti tarp šitų miško gyventojų ir šitų garsų ir 
nieko nežinoti nei apie save, nei apie Dievo pa
saulį. O dabar koks mano gyvenimas? Aš sėdžiu 
prie kažkokio medžio atsiskyręs nuo gamtos, kaip 
mėnulis nuo saulės, ir kaip jis vienišas klaidžio
ju. Bet kai aš vėl būsiu tiktai paprastas gamtos 
daiktas, koks nors augalas ar žemė, ar vandens 
litras okeane, — man nebus taip bloga kaip šian
die. Žmogaus gyvenimas yra paprastas vijimasis 
Dievo, kuris laikinai mums įdavė sąmonę.

Kad Dievas dabar mane paverstų pušim, kuriai 
nebūna taip jautru ir šalta kaip žmogui.

Labai ilgai viešpatauja prieš mane tamsa. Aš 
sėdžiu ir sėdžiu atsirėmęs į medį. Apžiūrinėju, 
tyrinėju tamsą, matau joje daugiau, negu gali 
matyti paprastas žmogus. Kai pradėjo švisti, vis
kas pasikeitė. Tik pušų ir beržų kamienai sken
dėjo migloj pavargusios žemės antklodėj. Migloj 
buvo ir kalnelis, ir akmuo netoli manęs. Vis dėlto 
aš nujaučiau, kad jis čia turi būti. Jis tiesiog ir 
tamsoj kvepėjo savo nepaprastu senumu. Į aprū
kusį mišką atėjo saulė, šoko į beržų šakas, kurios 
dabar buvo geltonos ir nuo saulės ir nuo rudens. 
Saulė nučiuožė pušų spygliais ir rasotais vora
tinkliais, kurie buvo surišę miško žoles. Paskui 
aš pastebėjau, kad sėdžiu netoli vieškelio. Man 
reikia grįžti į miestelį ir ramiai išsimiegoti. Man 
reikėjo eiti į pietvakarius, aš nuėjau į priešingą 
pusę. Tur būt, velnias mane pastūmėjo eiti į 
miestelį ne tuo keliu. Bet kol kas dar nebuvo nie
ko įvykę, aš ėjau greitai, norėdamas apšilti, per
šokau į patogų takelį šalia vieškelio, ėjau, kar
tais atsisukdamas į akmenį, kuris vis man pasi
rodydavo tarp medžių ir vis nenorėjo atsilikti 
tolumoj. Norėjau apšilti. Aš beveik tekinas bėgau 
ir vis galvojau apie savo širdį, kuri kažką nujautė

Iš patiektų duomenų ma
tyti, kad parapijos nuosavy
bė dabar siekia $145,500.00. 
Dabartinis parapijos klebo
nas kun. J. K. Miliauskas gra
žiai tvarko lietuviškos visuo
menės, besigrupuojančios a- 
pie Šv. Trejybės bažnyčią, 
reikalus.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Cleveland, Ohio___šv. Jur
gio par., moterų rekolekcijos, 
gruodžio 17-19 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba, O. F. M.

K. Glinskio sukaktis

Vienas iš labiausiai nusi- 
pelnusių žmonių kuriant Lie
tuvos teatrą buvo Kastantas 
Glinskis, miręs 1938 m. gruo
džio 3 d.

Jau būdamas Petrapilio 
Mažojo teatro aktoriumi pa
dėjo lietuvių vaidintojų bū
reliui. 1919 m. jis buvo par- 
kviestas į Vilnių ir čia jam 
buvo pavesta organizuoti 
nuolatinį profesinį teatrą. 
Organizuojant teatro mėgė
jus, darbas buvo pradėtas 
plačiu mastu, bet viską nu
traukė lenkų įsiveržimas.

Vėliau K. Glinskis daug 
pasidarbavo Kauno valstybi
niame teatre besirūpindamas 
aktorių judesių, mostų, vei
do išraiškos, balso dailumu.

K. Glinskis buvo žymus re- 
žisorius ir aktorius.

Mobilizuoja darbams

Lietuvos vyrai ir mergai
tės, gimusieji 1926 ir 1927 
metais, nacių mobilizuojami 
priverstinai darbo tarnybai 
vokiečių dar valdomuose Ru
sijos plotuose. Ir vyrai, ir mo
terys turėsią tarnauti dvejus 
metus. Jų padėtis būsianti 
tokia, kaip dirbančių Vokieti
joje.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

. Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS

Chicago. — Šv. Jurgio pa
rapijoje gruodžio 24 d. 6 v. 
v. ruošiamos lietuviškos kū
čios, su lietuvių įprastais kū
čių valgiais.

Parapijos neturtingieji 
kviečiami nemokamai daly
vauti drauge su visais.

ramos ar tai straipsniais, ar 
jį užsisakant. Adresas:

„Nepriklausoma Lietuva”, 
6634 Third avenue, Rose
mount, Que, Canada. Kaina 
metams $1.50.

Moksleiviai Londone.

Kanados lietuviai

Patrijotiškai nusiteikusie
ji Kanados lietuviai turi va
ryti gana kietą spaudos kon
kurenciją su bolševikų spau
da. Raudonoji spauda gauna 
paramų iš slaptų fondų. Ka
nadoj komunistai spausdina 
laikraštį lietuvių kalba.

Patrijotinės lietuvių gru
pės leidžia laikraštį „Nepri
klausomoji Lietuva”, multi
plikuojamą parašius mašinė
le. Tas laikraštis vertas USA 
lietuvių susidomėjimo ir pa-

Daugiau kaip 20 Londono 
lietuvių vaikų lanko lietuvių 
kalbos pamokas. Norinčių 
būtų daugiau, bet Londone 
lietuviai gyvena labai išsis
klaidę ir vaikams į pamokas 
suvažiuoti sunku.

Moksleivių sekcijai vado
vauja mok. R. Bulaitytė. 
Prie Londono lietuvių para
pijos veikia ir lietuvių kal
bos kursai suaugusiems. Jų 
vedėja — p. Prapuolenytė.

Popiežius Vatikano rūmuo
se maitina kiekvieną dieną 
20,000 Romos varguolių.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyerS -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

ir buvo liūdna. Tolumoje aštrią melodiją išrėkė 
švilpukas, pasigirdo ratų bildesys. Iš šono, pro 
medžius lėkė greitasis. Aš buvau netoli geležin
kelio. Kai išėjau į jį, čia vėl buvo tuščia, ir tiktai 
stulpų bėgimas į tolumą rodė, kad čia yra vieta, 
pro kurią dažnai pralekia reikalų ir nerimasčio 
vejamų žmonių vagonai, traukiami suspaustų ga
rų. Kur vieškelis ritosi per bėgius, stovėjo prie 
geležinkelio maža rami būdelė. Ji atrodė tuščia, 
bet arčiau priėjęs pastebėjau, kad durys užrakin
tos, neužkaltos ir kad ant langų kabo švarios už
uolaidos. Atsisėdau ant suolo prie būdelės, kur 
dabar šildė saulė. Visa nugara atsirėmiau į sieną. 
Ėmė snaudulys. Sėdėjau užsimerkęs ir spren
džiau: o kur dabar manoji būdelė? Aš ten vienas 
pats nakvodavau vasaros naktimis, o dieną sė
dėdavau prie stalo kelio meisterio raštinėj.

Paskui į šitą kiemelį atėjo mergina, ir man bu
vo gaila, kad ji vilkėjo miestiškais drabužiais. 
Tarytum duktė kokios nors geležinkelio darbi
ninko negalėtų būti labai paprastai apsirengusi! 
Pamačiusi mane, ji nenustebo, nenusigando ir ra
kino duris. Man laikas grįžti į miestelį. Aš ramiai 
atsistojau ir einu.

— Negaliu atrakinti durų, — ji pasako. Aš tu
riu grįžti ir jai padėti. Paimu iš jos rankų raktą. 
Durys atsidaro taip lengvai, taip patogiai atsira
kina. Bet man gražu, kad ji pašaukė. Valandėlę 
stovime prie atrakintų durų.

— Nežinau, kas daryti, — juokiuos. — Stoviu. 
Štai kokia kišenė. Netyčia suplėšiau drabužius į 
vinį jūsų tvoroj.

— Negali būti. Vakar tamsta buvai krikštynose 
pas Jurgėnus. Gal ten nepasisekė tamstos drabu
žiams.

— Tas pagaliau nesvarbu. Bet iš kur tamsta 
žinai apie mane?

— Jurgėnienė mano draugė. Aš buvau susiti
kusi ją miestelyje, kur ji šiandien visą rytą ieško
jo Jono, vėlybo vasarotojo iš Kauno. Tamsta pas 
mus esi lyg gervė, atsilikusi nuo kitų. Tamstą 
daugelis pažįsta, nes esi čia svetimas ir dažnai 
ūliavoji.

— Dabar man reikia žinoti, kas esi tamsta?
— Akmens duktė. Pilnas mano tėvo titulas — 

remonto darbininkas Akmuo.
— Akmenį aš mačiau ir jūsų miške. Tamsta 

prie jo nenueini?

— Pavasariais. Netoli jo yra lakštingalų krū
mai.

— Buvo dar visiškai tamsu, kai aš jau žinojau, 
kad netoli manęs yra akmuo. Aš, tur būt, ne ak
menį, bet tamstą nujaučiau.

Ji nukabino nuo durų spynelę ir paima ją į del
ną, apžiūrinėja.

— Tikras varliukas toji spynelė. Nepanaši? —
— Nežinau. Aš žiūriu, kad tamstos rankos labai 

mažos, — paimu spynelę nuo jos delno, paimu 
ranką. — Kaip bus su mano drabužiu? Aš nega
liu toks grįžti į miestelį.

— Užsuk pas Jurgėnienę.
— Jurgėnienė nepabėgs. Kad taip tamsta leis

tum pabūti man šitoj būdelėj. Kadaise ir aš esu 
buvęs geležinkelio žmogus. Mane kartais traukia 
į buvusį gyvenimą. Turiu pasakyti, kad prieš še
šerius metus aš gyvenau šitoj būdelėj.

— Prieš trejis metus čia nebuvo jokios būde
lės. O šitą pastatė mums. Daugiau niekas čia ne
gyveno.

— Gal būt. Prisipažįstu, kad aš gyvenau kitoj,' 
labai panašioj į šitą. Juk žinai, kad melavau, ieš
kodamas svarbių priežasčių čia ilgiau pabūti su 
tamsta, su mišku...

— Pabūt su manim? Tarytum mes seni pažįs
tami, tarytum būtum čionai atėjęs nepirmą sykį. 
Vyras labai dažnai būna joukingas. Tamsta da
bar ir stovi kažkaip persimetęs, vienas petys že
miau už kitą...

— Viena akis žvaira.
— Gal būt.
— Tuojau pat eičiau iš čia, jeigu ne ta padidė

jusi kišene, Galiu aš tikėtis, kad padėsi i bėdą pa
kliuvusiam ?

— Kaip artimas artimam galiu padėti.
Į galą ji pradeda man nepatikti. Mesti kokį žo

dį ir eiti sau. Bet man reikia pamatyti būdelės 
vidų.

— Prieš minutę man rodėsi, kad aš čia dėl 
tamstos būnu, dabar man rodos, kad tiktai dėl 
būdelės, dėl praeities laikų.

Šitaip aš pasakau, sėdėdamas būdelėje prie 
lango, užsimetęs ant pečių jos tėvo paltą. Mergina 
yra kitame kambaryje ir sako iš ten:

— Tamsta čia sėdi dėl kišenės. Juk tas daug 
natūraliau.

(Bus daugiau-
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„Amerikos” dešimties me
tų sukaktis paminėta gruo
džio 5 d. Brooklyn© Apreiški
mo par. salėje iškilminga va
kariene. Erdvioji salė buvo 
pilna „Amerikos” skaitytojų 
—bičiulių, kurių tarpe buvo 
atvykusių ir iš toliau — kun. 
St. Raila iš Philadelphijos, 
Izabelė Rovaite iš Rocheste- 
rio ir kt. 1

Pasidžiaugtina, kad vaka
rienė pradėta laiku, kaip 
skelbta — 6 vai. Jos atida
rymo žodį pasakė Kazys Kru- 
šinskas, „Amerikos” leidėjų 
vadovybės ir „Amerikos” de
šimtmečio sukakties minėji
mo komiteto pirmininkas. 
Maldą sukalbėjo kun. N. Pa
kalnis. Programos vedėju pa
kviestas „Amerikos” redak
torius.

Sveikinimo ir „Amerikos” 
įvertinimo kalbas pasakė 
kun. M. Kemėžis, kun. St. 
Raila, Juozas P. Mačiulis 
(vienas pirmųjų „Amerikos” 
steigimo pionierių), Iz. Ro- 
vaitė (Rochesterio lietuvių 
par. choro vedėja, socialinė 
inspektorė), adv. K. Jurgėla, 
kun. Pr. Aukštikalnis, S. J., 
Lietuvių Tautinės Tarybos 
pirm. pik. Kazys Grinius, Ku
nigų Vienybės Rytų Provin
cijos pirm. kun. P. Lekešis, 
kun. J. Balkūnas, Kazys P. 
Vilniškis (pirmasis „Ameri
kos” redaktorius ir adminis
tratorius, dabar gyvenąs 
New Havene), kun. Thomas 
Chase, kun. N. Pakalnis, kun. 
Ant. Masaitis. „Amerikos” 
administratorius Danielius J. 
Averka pranešė apie gautus 
sveikinimus, kurie buvo pa
lydėti piniginėmis dovanomis 
(jų vardai skelbiami Dešimt
mečio Fondo Rėmėjų sąraše)

Uždarymo žodį pasakė kun. 
Juozas Aleksiūnas, „Ameri
kos” dešimtmečio minėjimo 
komiteto garbės pirmininkas. 
Jis dėkojo visiems komiteto 
-nariams uš- gražų darbą ir 
kvietė lietuvių katalikų vi
suomenę dar stipriau remti 
savo laikraštį — „Ameriką”.

Muzikalinę dainų progra
mą, muz. Jono Jankaus vado
vybėje, skoningai ir nuošir
džiai išpildė Genovaitė Vitai- 
tytė ir Lionė Juodytė. Duetu 
jos sudainavo O, Lietuva nu- 
-mylėta; Plaukia sau laivelis; 
Valia, valužė; Supinsiu 
dainužę ir Šventė. G. Vitaity- 
tė solo dainavo Myliu aš ta
ve ir Kur bakūžė samanota, 
o L. Juodytė — Svyrūnėlis 
ir Bernužėli mano brangus. 
Visi dalyviai jaunas solistes 
palydėjo šiltu pritarimu.

Labai maloni staigmena vi
siems vakarienės dalyviams 
buvo Rūtos Averkaitės piano 
skambinimas. „Amerikos” 
administratoriaus Danieliaus 
ir Jadvygos Averkų 9 metų 
dukrelė paskambino du kūri

nius. Jaunoji Rūtelė — daug 
žadanti muzikai pajėga. Visi 
jai karštai linkėjo gražiausio 
pasisekimo muzikos pasauly
je.

Dalyvių tarpe, be jau minė
tų kalbėtojų, buvo kun. K. 
Paulonis, kun. V. Masiulis, 
inž. P. Barzilauskas su žmo
na ir kiti. Kad šis „Ameri
kos” gyvenime svarbus įvy
kis būtų ilgiau minimas, čia 
dedame sąrašą jos dalyvių, 
alfabetine tvarka:

Kalboms pasibaigus, visi 
vakarienės dalyviai sudarė 
didžiulį chorą — ir drauge 
dainavo; vadovavo muz. J. 
Jankus, o pagelbėjo Juodytė 
su Vitaityte. Gyvai skambėjo 
lietuvių liaudies dainos, kaip 
Pragėriau žirgelį, Atskrend 
sakalėlis, Ar aš tau, sese, ne
sakiau, Kai aš turėjau kaime 
mergelę, Ant kalno karklai 
siūbavo...

Vakarienė baigta malda ir 
Lietuvos himnu.

Kun. J. Aleksiūnas, Ant. Andrišiū- 
nienė, J. Adams, B. Adams, B. Ado
maitienė, Anast. Arlauskas, Ant. An- 
drišiūnas, Rūta Averkaitė, J. Aver- 
kienė, D. J. Averka, V. Abraitis, P. 
Adomaitis, J. Ambrozaitis, R. Ambro- 
zaitienė, W. Ambrose, E. Ambrose.

Kun. J. Balkūnas, Petras ir Teresė 
Barziliauskai, J. Butkus, Burienė, 
adv. S. Briedis, K. Budris, Anna 
Block, Elzb. Brusokienė, M. Brangai- 
tienė, Ona Blažaitienė, A. Bartkus, 
Katr. Beganskis, U. Bacevičienė, Ona 
Bagdonas, J. Bagdonas, Ona Barkiūtė, 
Ona Brazinskienė, Eleonora Bartke
vičiūtė, Mr. ir Mrs. Ch. Brecker, Rose 
Baksa, M. Baranauskienė, Magd. Bar- 
kus, K. Baltrušaitis, K. Balkūnaitė, 
J. Baltai, A. Baciuška, St. Butkus;

Kun. Thomas Chase, N. Civinskie- 
nė, S. Cerebiejus, J. Čepaitis, M. Ci- 
bulskienė, U. čižauskienė;

K. Dumblienė, J. Dobrow, muz. Pr. 
Dulkė, Mar. Dulkienė, Anna Dutko,
O. Dobrovolskienė, J. Dumčius, Vla
das ir Izabelė Diliai, K. Dobrovolskis, 
Magd. Foldmanienė;

Pik. K. Grinius, Jieva Gustavičienė, 
Fr. Gajauskas, Mrs. Garnis, Anna Ge
nis, B. Gagas, An. Garliauskienė, Te
resė Gandesh, A. Gadeikis, Elzb. Gu
dienė, A. Grigaitė, P. Grigienė, K. 
Garšvienė, Fr. Gricius, Petr. Galiaus- 
kas, Suz. Gudaitienė, Anna Grigaliū
nas, Mary Gajauskas, Juozas P. Cin
kus, K. Galčius, Roz. Gudzinskienė, 
Viktorija Gražulienė, Anna Gelžinis, 
J. Gražienė; . <

Jeva Jankienė, muz. Jonas Jankus, 
Elena Jurgėlienė, adv. K. R. Jurgė
la, Lionė Juodytė, J. Abrozaitytė-Jol- 
kovski, M. Jankeliūnas, Anelė Jon- 
dzienė, Adomas Jezavitas, W. Janns, 
Walter Janns, R. Janulis, Mik. Jur
kūnas, M. Junevičienė;

Kun. Myk. Kemežis, K. Krušins- 
kai, Ona Keturakienė, A. Kivytienė, 
Elzb. Kašėtienė, M. Karaktinas, O. 
Kuzinskienė, Ella Katilienė, Justina 
Klant, Kazys Kundrotas, Rožė Kašė— 
tienė, T. Kubilienė,, K. Kairys, Pr. 
Kurienė, P. Kuras, Ona Kazlauskie
nė, T. Klimas, R. Kasper, Juozas, Kon 
stancija, Eugene ir Martha Karpus, V. 
Kisieliauskas, Ant. Kazlauskas, O. 
Klimas, O. Kručienė, O. Karušaitle- 
nė, Klikūnas, Ona Kulienė, Marga
ret Kairis;

Kun. P. Lekešis, Izabelė Laučkie- 
nė, Ona Laukaitienė, K. Len, J. Lau
rinaičiai, O. Laidienė, Pr. Lauraitis,
P. M. Liberiai, Sof. Lauruškaitė, Ona 
Ligmont, Jonas Ligmont, St. Luko
šius, Nat. Lukošius, Juozas B. Lauč- 
ka;

Kun. V. Masiulis, kun. A. Masaitis, 
J. R Maslauskai, Pr. Milas, H. Ma- 
sechūk, Mackevičienė, J. M. Miklo- 
sevičiai, J. M. Mikolaičiai, M. Masai-

tienė, Anna Matonis, Eva Milukienė, 
T. Mažonienė, M. Mickevich, P. J. 
Montvila, Teresė Montvilaitė, Juozas 
P. Mačiulis, M. Motuzienė, M. Miko- 
laitis, K. Masaitis, J. Mackevich, Mrs. 
Martin, Joseph J. Mitchell, M. Mar
kevičius, M. Milenskienė;

Ona A. Nagin, Anna Nevinskas, 
Valeria Očikas, J. Očikas;

Kun. N. Pakalnis, kun. K. Paulo
nis, Pranas Petrulis, Ona Petrulienė, 
Ona ir Stasys Pociai (New Jersey 
lietuvių radijo vedėjai), S. Pažerec- 
kas, Ant. Pažereckienė, Julia Paže- 
reckaitė, Pr. Puskunigis, A. Pawluk, 
Elena Pocevičienė, Marcelė Palutis, 
V. Pūkas, Ona Petrulionienė, Mrs. 
Pestinik, Ant. Pečkaitienė, D. Paw- 
low, Ona Petrauskas, R. Pankevi- 
čienė, J. Paulauskienė, M. Putinienė, 
R. Plioplienė;

Izabelė Rovaitė, Ant. Riaubai, M. 
Ražanauskas, Pr. Ražickienė, Ona Ru
gienė, Ona Rimidis, M. Rimkus, R. 
Ruginis, H. Randazzo, M. P. Rusai, 
Edna Rokas, J. Rempė, M. Rauba, A. 
Ribikauskas, Mary Rūkas;

St. Subatienė, Ona Sijevičienė, F. 
Stumbris, Alb. Szablevicz, C. Savi- 
čiūnas, Veronika Stelmokienė (pir
moji atvyko j vakarienę), M. Ska- 
barkas, Petronėlė Starkiūtė, Ona Si
dabras, Anna Spitkovich, Mare. Stel- 
mok, Mr. ir Mrs. George Strogis, Jr., 
Jurgis Strogis, Sr., Mary Strogis, 
John V. Strogis, Nellie Strogis, Char
lie Shimanskas, Ona Sheputis, Mar. 
Stankevičienė, Viktorija Stankevi
čius, John Stankevičius, J. Staškienė, 
K. Slivin, K. šarkas, Mrs. K. Seilius, 
Marė Sliedarienė, Elena Skarulienė, 
Kaz. Skarulis, L. šerkšnis, Fr. Sa
bas, Eugene Stremikis, P. Šimkienė, 
Jokūbas ir Morta šertvyčiai, V. 
Stumbris, W. Shimėnas, John ir Pau
lina Simen, Julija Skarulienė, Elzb. 
Senkus, U. šarkauskienė, P. Stravin
skienė, A. Stanionis, A. Spaičys, J. 
Skarulis, St. Stumbris;

J. ir M. Tumasoniai, Mr. Tamošai
tienė, Anna Trainis, Anelė Tvaskienė, 
Mary Tautkus, Ona Teiberiūtė,, J. 
Tursa, Simon Tenis, M. Tamošauskie
nė;

Marijona Ulevičienė;
Kazys ir Elena Vilniškiai, Mary Vit- 

kowski, V. Vitkus, P. Vismontaitė, 
Kaz. Virbalis, Gen. Vitaitytė, M. Var- 
neckis, Emilia Varneckis, V. R. Va- 
lantiejienė, V. Vaičiūnas, M. Vizba- 
rienė;

A. Yasvin, A. Yocis, A. Yuška, Mrs. 
J. Yanushka, Eva Yavens, Mrs. A. 
Wood;

Stella Zostataitė, Joseph Zeidat, 
G. Zovytė, Aldona Zinis, Blanche Zei
dat, A. Ziper, Placidą žemeckienė, O. 
žarniauskienė,, V. žemantauskas, J. 
židanavičius, St. Zagreckaitė, J. že
maitaitis, K. žudžius, M. Zajankaus- 
kienė, Karolina Zaukus, Elizabeth 
Zailskas;

DARBŠČIOS ŠEIMININKES

PIRMAS - DIDŽIULIS - ĮDOMUS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

BAZARAS
Sekmadienį Gruodžio — Dec. 12, 1943

PARAPIJOS SALĖJE
568 — 570 Broome Str. New York, N. Y.

(Prie Holland tunelio)
Pradžia 5 vai vakare

Įėjimas visiems laisvas
Daug dovanų, įvairių margumynų, laimėjimų ir tt.

kauskienė, Petrulionienė, 
Plioplienė ir Jenušienė; be to, 
aukojo Dumbliai nuo No. 5 
St. ir šimanskas su Petkaus- 
ku. Šią didelę dovaną vaka
rienės dalyviams laimėjimo 
bilietėliais pasiūlė Civinskie- 
nė, Adomaitienė ir Sijevičie
nė. Laimikis atiteko Andriui 
Riaubai, o iš šio gražaus dar
bščių moterų pasidarbavimo 
„Amerikai paremti gauta 48 
dol. 35 c.

Šv. Jurgio Parapija

VYRAI IR DIRBO

„Amerikos” vakarienėje 
moterims daug pagelbėjo bū
rys Apreiškimo parapijos vy
rų, kurie stalus sustatė ir a- 
lutį išnešiojo.

Štai vyrai talkininkai: K. 
Baltrušaitis, V. Zaukus, J. 
Skarulis, St. Stumbris, A. Ba
ciuška, K. Masaitis, K. Dob
rovolskis, J. Klikūnas, F. Pu
skunigis ir M. Mikolaitis.

SUŽEISTAS VINIKŲ 
JAUNESNIS SŪNUS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 92291
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

jeitė.

i

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

AMERIKOS I 
LIKŲ VISI 
KULTŪRINI 

SAVA

EINA KAS

REIKALINGA

Vyrų, Moterų, Merginų
1 ra

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

y ra

□

B y i y
K

į

Radio Voice of the Lithuanians

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

„Amerikos” dešimtmečio 
vakarienės dalyviai gruodžio 
5 d. gardžiavosi skaniai ir 
turtingai paruoštais valgiais. 
Visi stebėjosi, kad šeiminin
kės sugebėjo taip prašmat
nią vakarienę suruošti, todėl 
labai entuziastiškai joms dė
kojo.'

Šeimininkėmis buvo labai 
artimos „Amerikos” bičiulės: 
St. Subatienė, A. Pažereckie
nė, O. Karušaitienė, U. Šar
kauskienė, M. Putinienė, J. 
Gražienė, M. Vizbarienė, R. 
Plioplienė, Pet. Stravinskie
nė.

Kad vakarienė duotų ge
resnių pasekmių, kelios šei
mininkės ir kitos „Amerikos” 
rėmėjos paaukojo maisto: A. 
Pažereckienė — maišą bulvių 
ir pyragą, Ant. Kivytienė — 
4 tuzinus kiaušinių ir 3 pyra
gus, J. Staškienė — du tu
zinus kiaušinių, B. Adomai
tienė — sviestą, S. Subatie
nė — pyragą ir cukrų, P. Gri
gienė, M. Putinienė, J. Gra
žienė ir A. Dulkienė — po 
pyragą.

Malonioms šeimininkėms ir 
aukotojoms nuoširdus ačiū!

Gruodžio 7 d. naktį Dr. M. 
J. Vinikas, Susivienijimo se
kretorius, gavo iš kariuome
nės vadovybės telegramą. Ja 
pranešama, kad Vinikų jau
nesnysis sūnus, Juozas, yra 
sužeistas kur nors Pacifike.

Sužeidimas įvyko kauty
nių metu lapkričio 11 d. Kur 
dabar yra sužeistasis, nepra
nešta. Sužeistam kariui lin
kime veikiai pasveikti, o jo 
tėvams reiškiame užuojautos.

Simonas Jakubčionis sunkiai 
serga

Staiga susirgo ir į Brook
lyn© ligoninę išvežtas Simo
nas Jakubčionis, kur jam pa
daryta vidurių operacija. Li
gonis beveik kovojo su mir
timi; buvo pakviesti jo du sū
nūs iš armijos, Alfonsas ir 
Aleksandras; abu seržantai, 
ir jauniausia duktė Adelė, 
kuri mokosi pas Seseris pran- 
ciškietes Pittsburghe. šiuo 
metu ligonio sveikata kiek 
pagerėjo. S. Jakubčionis yra 
parapijos kolektorius, pavyz
dingas parapijietis. Linkime 
jam greitai pagyti.

Gruodžio 4 d. rengtas šv. 
Vardo d-jos silkių balius, bet 
gaila, kad nedaug atsilankė 
žmonių, kurių tarpe keletas 
matėsi iš kitų parapijų.

Kalėdinės pramogos bei 
Kalėdų Dieduko atsilanky
mas įvyks antrą Kalėdų die- 
ną-vakare. Į šį teatrą reiktų 
atsilankyti skaitlingai, nes 
bus gražus kalėdinis persta
tymas, o mažiems vaikučiams 
senelis atneš gražių dovanų.

Be Jakubčionių sūnų karių, 
kurie parvyko tėvui smarkiai 
susirgus, svečiuojasi ir ka
rys P. Zaborskis. Visi trys 
seržantai.

APSUKRIOS MERGINOS

„Amerikos” dešimtmečio 
vakarienės gausūs dalyviai 
turėjo labai mandagų, tvar
kingą ir greitą patarnavimą. 
Tai suorganizavo Ona Zajan- 
kauskaitė ir Eugenija Kar- 
piūtė. Kitos malonios patar
nautojos buvo: Pat Kralik, 
Helen Kosminitis, Martha 
Karpus, Alice Pilelis, Helen 
Servinskas, Stella Licato ir 
Margie Flynn.

Visos šios darbščios mer
ginos yra iš šv. Jurgio para
pijos.

KALBĖS AMSTERDAME

Gruodžio 12 d. Amsterda
mo lietuviai ruošia didžiulį 
Kražių skerdynių paminėji
mą. Bus pamaldos ir viešas 
susirinkimas. Kalbėtoju bus 
kun. Jonas Balkūnas.

Gruodžio 19 d. kun. J. Bal
kūnas kalbės Harrisone.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ir vi
sų parapijos vyrų bendra Ko
munija bus šį sekmadienį, 
gruodžio 12 d., 9 vai. mišių 
metu. Po mišių-susirinkimas.

Mūsų klebonas prašo vi
sų parapijos vyrų ir moterų, 
tarnaujančių kariuomenėje, 
vardus ir adresus atnešti į 
bažnyčią ir įdėti į skrynutę. 
Karių artimieji prašomi grei
tai tai atlikti.

* Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

. buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO.
323 Berry Str., Brooklyn, N. Y.

DOVANA PAGELBĖJO

Angelų Karalienės par. 
Amžinojo Rožančiaus pirm. 
Ona Sijevičienė rūpesčiu, „A- 
merikos” dešimtmečio vaka
rienėje buvo pravestas dide
lės vaisių, maisto ir gėrimo 
pintinės laimėjimas. Šalia Si- 
jevičienės pintinei sudaryti 
prisidėjo dr-jos narės Šar-

Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Marijos garbei novena, gruo
džio 8 d. 7:30 vai. vakare iš
kilmingai baigta. Tėvas Au
kštikalnis, jėzuitas, vedė no- 
veną, kiekvieną dieną pasa
kydamas gražius pamokslus.

Sausio 8 d. Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja ruošia įdomų va
karėlį. Pasirodys seselių 
pranciškiečių išmokyti vai
kučiai. Kitos dr-jos prašomos 
tą vakarą nieko nerengti.

Sąjungietės šį sekmadienį, 
gruodžio 12 d„ per 11 vai. 
mišias, eis visos bendrai prie 
komunijos. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

Paveikslai
Sekmadienį, gruodžio 19 d., 

6 vai. vak., parapijos salėje, 
K. Motuzas ir J. Valaitis ro
dys įdomius judomus paveik
slus, kuriuose daug vaizdų iš 
Lietuvos gyvenimo, dabarti
nio karo, Amerikos lietuvių 
gyvenimo ir t.t.

Maspetho Žinios
40 vai. atlaidai pirmoje ad

vento savaitėje praėjo labai 
įspūdingai. Altoriaus dr-jos 
ir seselių rūpesčiu išpuošti 
altoriai, choro giedojimas, 
sklandus pamokslai traukte 
traukė visų maldininkų, ūka
nose paskendusių, sielas ar
čiau Kristaus.

Rožančiaus dr-ja savo su
sirinkime išrinko komisiją 
Užgavėnių baliui ruošti. Pel
nas bus parapijai.

Sąjungietės „Amerikai”, 
jos dešimtmečio sukakties 
proga, paaukojo 5 dol. Auka 
įteikta „Amerikos” vakarie
nėje.

Mirė
Lapkričio 29 d. mirė Jur

gis Pakštas, 60 metų, Cum-

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs na

mai. Gerose vietose. Patar
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
ko prašo. Apdraudžiu (insu- 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1670

Entered as Secor 
Office at Brookl

R0(
Washingtc 

tas Rooseve 
svarbių Ka 
pasitarimų, 
Maltos ir Si(

Maltoje ] 
sevelt palik< 
kurioje par 
žmonių pag 
ventoj ams, i 
nukentėjusii 
gų bombai 
sala VidurŽ!

.ijj vyriausy
bę Sovietų Są- 
■jįnai pasirašė 
irklinio, tar
tį ir pokari- 

Jįjavimo sutar- 
4įu pasirašė 
Tjįv.
Į12 d. sutartis 
11939 m. spa- 
L pasirašytą 
K Tada Sovie- 
1 sudarė sutar
to galioti irgi 
L Ją tada pasi- 
.1 ir Urbšys.
J.iidie Urbšys? 
Hį-oJisišgaben- 

pagražins lietuvių radiflrjunion drauge 
gramą. Lįr kiti tūks-

Kviečiame visus savcwqtremtiniu. 
sytojus tą dieną atsisulĮr- 
diją WWRL, 1600 kiloki Sovietai pa
čiai, 7 vai. vakare ir ii 
te Bridgeporto artisti 
pės gražių dainelių.

Anau

Tel. EVergreen 7 - 6868 j
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

Tel.

iš

berland ligoninėje, Brooklyn, 
N. Y.

Paliko dideliam nuliudime 
savo žmoną Domicėlę, dukre
lę Eugeniją, sūnų karį Bro- 
nislavą, kuris dabar yra kur 
nors Italijoje—ir marčią E- 
leną. Buvo kilęs iš Butėnų 
kaimo, Svėdasų parapijos.

Gruodžio 2 d. iš Viešpaties 
Atsimainymo parapijos baž
nyčios palaidotas šv. Jono 
kapinėse. Patarnavo grab. 
V. R. Valantiejienė.

New York, N. Y.

Parapijos bazaras gruodžio 
5 d. gražiai prasidėjo. 50 dol. 
karo boną laimėjo jūrininkas 
Walter Jurkus, 25 dol. — Ma
rijona Judeikaitė, o 10 dol. 
ženklais — Talaškaitė. Ka
dangi dar liko daug gerų dai
ktų, tai šį sekmadienį, gruo
džio 12 d., bus bazaro užbaig- 
tuves. (Yra likę skilandžių 
kumpių, stiprių gėrimų ir tt.) 
Klebonas kun. J. Gurinskas 
kviečia parapijiečius ir kai
mynus atsilankyti.

Kavaliauskų sūnus karys 
buvo parvykęs atostogų. Jis 
būna kur nors Marylande.

SPECIALI PROGRAMA 
PER RADIJĄ

Ketvirtadienį, gruodžio 16 
d., Ginkaus radijo programą 
žada papuošti Bridgeporto 
lietuvių parapijos choro so
listai : Ona Radvilaitė — so
pranas, Aldona Dulbytė — 
mezzo-sopranas, Vincas Bo- 
leika—bass-baritonas ir cho
ro vadas muz. A. Stanišaus- 
kas.

Ši grupė gruodžio 16 d. at
važiuoja įdainuoti keletą re
kordų New Yorke ir ta proga

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue, 

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M.
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

£
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, plastcriavimą, šaligat 
vių cementavimų ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

LANKĖ TĖVUS

RUSAI

įėti čekoslova- 
,'įjio ji vėl būtų 
ka. Pažadėta

Čekoslovakijos

ažadai, beveik 
buvo duoti ir 

jm. spalių 10 d. 
jko? Jie neverti 
s, kuriame So
jai pasirašė, 

jo žadėjusi ne- 
508 vidaus rei- 
i birželio 15 d.

Šiomis dienomis pa 
Pankevičienę viešėjo 
karys Walter. Jis būna 
Jersey. Kitas Pankevii 
sūnus, Stanley, yra kuri' 
Naujoje Gvinėjoje. r 

Pankevičienės dvi d 
rys yra ištekėjusios už 
—Adelė už kapitono I. . . 
ninko Klimo, o Emilijai ' pa . aL 
rio Vinco Bružo. V. B 
būna Wisconsine, o jo ž 
dirba Washingtone; ši ^Maskvosduo- 
vaitę juodu buvo parvyk jMtaipnelau- 
tėvus 
Bružus.

Londonas 
menė šios s 
pradėjo puc 
te. GeneroL 
je esančios 
divizijos ii 
korpusai, f 
uždavinys 
vokiečius 1 
ir Daugpil 
trys centra 
kiečių su 
Leningrad* 
niaus trik;

Šiuo me 
jau yra ki 
sams laik; 
Šioje viete 
paruošę k 
žinkelius.

Pankevičier sjosvakarų kai
tris nėra ir nė-

SUSILAUKĖ SŪNA arėję ir kituose 
--------- iškaršta ir mirš- 

Jonas ir Marytė La ant tūkstančių 
čiai susilaukė sūnaus. I 
na ir kūdikis geroje svei 
je.

Jaunosios motinos 
Viktorija ir Povilas š 
sveikina anūką ir linki ųkvidingų, ku- 
laimingai augti. si imperializmo

®vos žmonių, 
siti nori ir siekia 
auviai. Bet siu- 
i ūejsileidžiama 
? I

RADIJO KONCERTE

Gruodžio 17 d. (penk 
nį) įvyks Vytauto B; 
čiaus piano rečitalis iš 
jo stoties W. N. Y. C. : 
iki 9:30 vai. vakare.

Edeiu 
Apie
London 

sienio rei 
den gruo 
tautos at 
Savo prai

11 »V • j ’ | Teherano tebesisvaistoi •rino kare 
paantrinę 
mą pava:

*“ kovai pri
Mjyvybeipa- kie6iai b

• tai širdyje ir 
a brikos lietuviai 
’ ip Maskvos vei- 
D i koks jis šiandie 

parodyti plačia- 
Jiisuomenei.

— Kas išsižadėjo mūsų
bos, tegu išsižada ir Yūrke 
duonos! kuli

i Lietuvos buvo 
arą. Jis gyveno 
Skrityje. Buvo

traukiniu
N’aujają Vilniją,
ii 11 Savo aki-Teikiamas geriausias 

patikrinimas, prižiurę jinf Balęs keliasde-
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšis.|&esį bolševikai

ŠI įstaiga įsteigta prieš 40

kuriais 1940

Po Teh 
sakė Edi 
daugiau 
bendrada 
vietų S 
Valstybi 
Eden pa 
Amerika 
užmesti'

Eden 
kad An; 
Jugoslav 
gen. Jo; 

prie kur 
glų kari

aus lietuvių.
fckoncentraci-

Stenger & Stengle{8.drau&ebu'
c? l.iohivna nro.

OPTOMETRISTAS — O

391-398 Broadway, Brooklyn,

i
Vi

^Lietuvos pre- 
Stalginskiu, bu- 

ministeriu 
^aia. Jie turėjo 

sunkiausius 
^džiausi vergai, 
keldavo 2 vai.

-vo pėsčius

NAMAI-APDRAUD4
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

|

s

Lietuviška
ALUDE r! miškus, kur

KARŠTI UŽKANDŽ
KASDIEN .mvo laimingas.

Patogi vieta užėjimui |^0 jis šiandie 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Al 
Didelis pasirinkimas viso 

gėrimų

iki sutemų ne- 
fclės duonos.

Nesv: 
toli tie 
žiuos. J 
mis pri 
ti lietu 
Jie keli 
kas tik 
tuvių t 
pastanj

Paša 
istorija 
Tik igi 
kad vii 
je taut

Moja, ar Stul- 
ir kiti trem- 

' Šikti gyvi, 
ir Šilingas visa-

Juozas Zeidat
le kankinti ?411 GRAND STREET L1 

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUG

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND AVE

Maspeth, N. Y.

&19d.d. Brook- 
® grupė Lietu
vos šventosios 
^tojų bei jų 

i tie tau- 
ijos priešai 

ohatinių lie
kno vardu, 
kailyje visa-

Liet 
darbin 
sų gy^ 
mis jė; 
prieš : 
pie tai 
nis pa: 
jie lau 
prikla 
ga jie 
ti.

Šiai 
' karo 
i jokiu 

rines 
didžii 
savo

O] 
tuvi!
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