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Ne mums spręsti, ar iš
mintingai elgiasi suomiai, 
pasipriešinę savo didžiojo 
kaimyno reikalavimams ir iš
stoję į' mirtiną kovą dėl savo 
tėvynės laisvės ir savo tau
tos garbės. Dar per arti esa
me šios dienos įvykių, kad 
bet kas galėtų pareikšti jo
kių priekaištų negalinčią iš
šaukti nuomonę.

Bet galime atvirai pasa
kyti, kad suomiai susilaukia 
visuotinio pasigėrėjimo visa
me pasaulyje. Iki šiol suo
miai buvo žinomi, kaip nepa
prastai darbšti ir teisinga 
tauta. Šiandie jų vardas pi
namas gražiausiais pareiški
mais, apie juos bus kuria
mos naujos dainos. Jie gali 
susilaukti panašaus vardo, 
kaip šveicarai, kurie irgi ko
vojo prieš milžiną priešą ir... 
laimėjo.

Vilniuje gyvenimas, kaip 
liudija žinios iš Lietuvos, 
vyksta nepaprastu greičiu. 
Ten kasdien didžiulės atmai- 

.nos, kurias įgyvendina darb
šti ir sumani lietuvio ranka. 
Visoje Vilniaus srityje jau 
veikia lietuviškos mokyklos, 
lietuviški teismai, lietuviška 
administracija.

Parinktų valdininkų var
dai rodo, kad pas vilniečius 
siunčiami geriausi asmenys, 
kurie ne tik savo darbe ži
novai, bet ir tinkami nuošir
džiai sugyventi su visais vil
niečiais. Visa tai tik džiugin
ti mus gali.

Vilniaus lenkai, žinoma, 
ne visi, dar vis nenori prisi
taikinti prie naujų aplinky
bių. Jų atstovai drįso eiti 
pas Lietuvos vyriausybės į- 
galiotinį leidimo iškilmingai 
minėti Lenkijos nepriklauso
mybės šventę — su eiseno
mis gatvėse ir pan.

Lietuvos vyriausybės įga
liotinis labai aiškiai ir griež
tai pasakė: ponai, galite mi
nėti, bet tik tokioje formoje, 
kurioje Vilniaus lietuviams 
būdavo leidžiama minėti Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventę, kai lenkai čia valdė. 
Na, ar galėjo būti geresnis 
lenkams atsakymas?

Visiems žinoma, kad ko
munistai mėgsta savo dar
bus atlikti „nekaltais” drau
gijų vardais prisidengę. 
Jiems labai nepatinka, kai 
jų vadovaujamos draugijos 
vadinamos komunistinėmis. 
Pavyzdžiui, jie griežtai tei
gia, kad Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugija (ALDLD) nėra ko
munistinė. Bet,, prašom, šis 
faktas:

ALDLD 6 apskritis lapkri
čio 5 d. Philadelphijoje turė
jo savo posėdį, kuriame vil
niečiams šelpti paskyrė 2 
dol. 50 c., o komunistų parti- 
ios organizatoriui — 10 dol. 
70 c.

Komunistai savo spaudoje 
didžiausiu riksmu šaukia, 
kad ju žmonės mielai aukoja 
vilniečiams šelpti. Deja, to 
didelio aukojimo žinių dar 
neteko pastebėti nei jų 
spaudoje, nei oficialiniuose 
pranešimuose. Aišku, ne tai 
svarbu.

Svarbu, kad komunistai 
vis dar šūkauja apie Lietu
vos politinių kalinių išlaisvi
nimą. Ne kartą jau buvo ir 
šioje vietoje minėta, kas tie 
politiniai kaliniai. Tai milži
niškoje daugumoje svetimų 
tautybių asmenys, kuriems 
už svetimą paramą rūpi kni
stis po valstybės nepriklau
somybės pamatais ir ruošti 
valstybei pražūtį. Tad kur

SAVAITES ĮVYKIAI
Nauji šūviai

Praeitą savaitę įrašyta 
žmonijos istorijon nauja 
kruvina drama, kurios galas, 
atrodo, dar ne arti, bet apie 
jo turinį netenka abejoti.

Lapkričio 30 d. gražioje 
Suomijoje, jos baltajame 
Helsinkio mieste, iš palšvo 
dangaus debesų krito ne 
žvilgančios snieguolės, bet 
mirtį ir žiaurų naikinimą 
nešančios Sovietų Rusijos 
orlaivių bombos. Naujų šū
vių priežastis tik ši — maža 
tauta norėjo gyventi nepri
klausoma, pagal savo norą, 
savo žemę ir tautinius pa
pročius mylėdama, bet... ša
lia didelio kaimyno, kurs pa
statė reikalavimus, nesude
rinamus su narsios ir kil
nios suomių tautos garbe.
Oficiali priežastis

Sovietai, nepasiekę savo 
tikslo grasinimais, apkalti
no, kad iš Suomijos pusės 
paleisti į Rusijos pusę, Le
ningrado kryptimi, keli šū
viai, kurie , užmušę kelis ru
sų karius. Sovietai pareika
lavo iš suomių atitraukti ka
riuomenę apie 20 mylių į 
Suomijos gilumą. Suomiai 
pasiūlė tartis dėl abipusio 
kariuomenės ištraukimo iš 
pasienio ir pranešė, kad, tik
sliai ištyrus padėtį, nerasta 
jokių duomenų, kurie liudy
tų, kad iš Suomijos pusės 
būtų buvęs paleistas nors 
vienas šūvis į Sovietų pusę. 
Lapkričio 29 d. Sovietų už
sienių komisaras Molotovas 
pranešė, kad nutraukiama 
Suomijos Sovietų Rusijos 
nepuolimo sutartis, o ryto
jaus dieną virš suomių sosti
nės, Helsinkio, jau pasirodė 
Sovietų orlaiviai ir mėtė 
bombas. Kituose miestuose 
Sovietų orlaiviai mėtė atsi
šaukimus ,kviečiančius suo
mius sukilti prieš esamą vy
riausybę.
Permainos Helsinkyje

Rusijai užpuolus, pasikei
tė Suomijos vyriausybė. 
Nauju ministeriu pirmininku 
paskirtas buvęs banko val
dytojas Risto Ryti, kurs 
tuojau pranešė tautai, kad 
nauja vyriausybė atėjo ginti 
Suomijos, o ne pasiduoti. 
Kariuomenės vyr. vadu pa
skirtas maršalas Manner
heim, suomių tautinis didvy
ris, jau sėkmingai vadova
vęs suomiams kovose prieš 
bolševikus prieš 20 metų. 
Mannerheim savo atsišauki
me į karius pareiškė, kad 
dabartinis Suomijai primes
tas karas yra tik tęsinys 
suomių kovos už laisvę.

komunistų logika ir nuošir
dumas, kai viena ranka jie 
renka aukas Vilniaus krašto 
reikalams, o kita ranka, žy
miai dosnesne, siunčia pini
gus Lietuvos nepriklausomy
bės duobkasiams?

Nauja „vyriausybė”
Gruodžio 1 d. pačiame So

vietų pasienyje, iš suomių 
užimtame Terijoki miestely
je sudaryta „liaudies val
džia” ir sukurta „demokra
tinė Suomijos respublika”, 
kurios ministeriu pirminin
ku ir užsienio reikalų komi
saru pasiskelbė Kuusinen, 
senas komunistas suomis, 
per 20 metų gyvenęs Sovie
tų Rusijoje, buvęs Interna
cionalo sekretorius. Kiti vy
riausybės nariai irgi komu
nistai suomiai, kurių daugu
mas gyveno Sovietų Rusijo
je.

I
Gyventojų iškraustymas

Iš visų didesnių miestų ir 
miestelių suomiai keliasi į 
kaimus, į mažai apgyventas 
vietas, į miškus. Išsikraus
tydami iš savo namų, suo
miai aplieja vandeniu sto
gus ir sienas, kad jie aple
dėtų ir tuomi sumažintų pa
vojų nuo krentančių bombų. 
Visi gyventojai karą sutikę 
labai šaltai, nes jie nujautę, 
kas laukia jų Tėvynės.
Pirmieji mūšiai

Kaip pranešama iš Švedi
jos, Norvegijos ir pačios 
Suomijos, pirmieji mūšiai 
Sovietams nebuvę labai sėk
mingi. Sovietų kariuomenei 
pavykę įeiti keliolika mylių 
Suomi j on, bet ten juos suti
ko suomiai, gerai įsitvirtinę 
tvirtovėse — fortuose. Iš 
Helsinkiu gerai šaudyta ka- 
nuolėmis ir du Sovietų kari
niai laivai nuskandinti; pra
nešama, kad sunaikinta ir 
didelis skaičius Sovietų tan
kų. Vieną suomių miestelį 
buvo užėmę rusų kariai, nu
sileidę parašiutais iš orlai
vių, bet kitą dieną suomių, 
kariai nusileidusius rusus iš
naikinę ir miestelį atsiėmę. .
Simpatijos pasaulyje

Sovietų užpultiems suo
miams ypatingai užjaučiama 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Anglijoje, Prancūzijo
je, Italijoje, Skandinavijoje 
ir kitur. Iš Švedijos ir Nor
vegijos vyksta savanorių 
būriai. Romoje didžiulė mi
nia atžygiavo prie Suomijos 
atstovybės ir iššaukė suo
mių atstovą, kurį nešiojo 
ant rankų ir šaukė „Lai gy
vuoja Suomija!” Preziden
tas Roosevelt pareiškė aiškų 
pasipiktinimą Rusijos įsiver
žimu į laisvą suomių kraštą. 
Jis turėjo pagrindo pareikš
ti savo susijaudinimą, nes 
jo vyriausybė siūlėsi būti 
tarpininku kilusiam ginčui 
išspręsti taikiu derybų keliu. 
Vėliau Roosevelt prašė ka
riaujančias šalis susilaikyti 
nuo bombardavimų atvirų 
miestų ir civilinių gyvento
jų. Į abu kreipimus Sovie
tai visai neatsakė.
Naujos „vyriausybės” 
veikla

Suomijos pasienyje
dariusi „suomių liaudies val
džia” tuojau kreipėsi į Sovie
tų Rusiją ir šios vyriausias 
prezidiumas pripažino ją tei
sėta Suomijos vyriausybe ir 
gruodžio 2 d. su ja Maskvo
je sudarė sutartį, kurioje 
Sov. Rusijai suteikta visa, 
kas buvo reikalauta anks
čiau iš Suomijos; be to, pa
sirašyta ir savitarpio pagal
bos sutartis, pagal kurią abi 
valstybės turi padėti viena 
kitai prieš užpuolėjus. Pa-

Suomijos 
skaitosi

Suomijos 
ir todėl

susi-

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
„KRETINGĄ”

Kaunas. — Reuterio tele
gramų agentūros žiniomis, 
vokiečių karo laivai gruo
džio 6 d. suėmė Lietuvos 
prekybinį laivą „Kretingą”, 
plaukusį Baltijos jūroje.

Vokiečių paimtas „Kretin
gos” laivas yra 542 tonų.

PRANCŪZIJOJE LANKĖSI 
ANGLIJOS KARALIUS

Paryžius. — Šios savaitės 
pradžioje Prancūzijos gyven
tojai nepaprastai džiaugėsi, 
sužinoję apie netikėtą Angli
jos karaliaus apsilankymą. 
Karalius Jurgis su savo arti
mais palydovais, atvykęs į 
prancūzų žemę, tuojau nuvy
ko į frontą, kur apsistojusi 
anglų kariuomenė. Karalius 
aplankė apkasus ir kitas vie
toves. Jis kalbėjosi su gene
rolais ir eiliniais kariais. 
Drauge su karalium lankėsi 
ir jo jaunesnis brolis, Glou- 
cesterio kunigaikštis.

Kur tik karalius lankėsi, 
visur jis sutiktas didelėmis 
ovacijomis anglų ir prancūzų 
karių ir ypač civilių gyven
tojų.

MANDŽUKO LIETUVIAI 
SUDĖJO 17,000 DOL.

Kaunas. — Mandžuko lie
tuvių kolonija negausi, prieš 
10 metų ji priskaitydavo gal 
apie 5,000 asmenų lietuvių ir 
žydų tautybių. Dabar ji žy
miai sumažėjo, daug išvyko 
kitur; ten visi Lietuvos rei
kalais drauge rūpinasi. Kiek
vienas įvykis Lietuvoje tuo
jau randa atgarsį Charbine 
ir stambios aukos siunčia
mos tėvynei paremti.

Sužinojusi apie Vilniaus 
grįžimą Lietuvai, Charbino 
lietuvių kolonija tinkamai jį 
paminėjo ir sudėjo 100,000 
litų (apie 17,000 dol.) Lietu
vos Universiteto Vilniuje 
stipendijų fondui.

Prez. Roosevelt Nori Padėti Suomijai
TVARKA IR RAMYBĖ 

VILNIAUS KRAŠTE

Vilnius. — Vilniuje gyve
nimas visiškai susitvarkė. 
Darbai, mokslas, prekyba, 
pramonė atgijo; maisto gė
rybių pilnos vitrinos. Iškel
tus palengvintomis sąlygo
mis zlotus, suteikus darbą 
gyventojai atgauna pirkimo 
galią. Jau nusistovėjo prekių 
kainos ir prekyba įėjo į nor
malias vėžes, nes pirklys pa
sitiki pastovios valiutos ver
te ir gauna normaliai prekes 
papildyti. Miestai įveda lie
tuviškus užrašus.

VOKIEČIAI PATARIA 
RŪPINTIS AZIJA

Berlynas. — Vokiečių na
cių spauda, nors ir labai at
sargiai, bet parodo didelį su
sirūpinimą Sovietų įtakos 
plėtimusi šiaurėje ir Pabal
tijyje. Viename straipsnyje 
net nurodoma, kad Sovietai 
turėtų rūpintis savo įtaka 
Azijoje, o Europa paliktina 
kitiems.

BEDARBIAI SULAUKĖ
VALDŽIOS PARAMOS

Cleveland. — šio ^miesto 
apie 20,000 bedarbių, ku
riems pašalpą sulaikė miesto 
vadovybė, sulaukė federali
nės valdžios paramos. Į mie
stą atsiųsti keli traukiniai 
maisto ir kiek drabužių. Mie
sto mayoras kreipėsi į įvai
rias organizacijas, prašyda
mas pagelbėti miestui aprū
pinti bedarbius.

ANGLAI PAĖMĖ VOKIE
ČIŲ LAIVĄ

Londonas. — Anglijos lai
vyno vadovybė pranešė, kad 
šios savaitės pradžioje anglų 
karo laivai suėmė vokiečių 
laivą „Uusukuma”, 7,834 to
nų, plaukusį pietų Afrikos 
pakraščiuose.

— Kauno policijos orkes
tro vedėjas Jonušas parašė 
naują maršą, skiriamą Vil
niun įžygiavimui paminėti. 
Maršas jau grojamas.

Lietuvos Prezidentas Prašo Paramos
Kaunas. — Lapkričio 29 d. 

Valstybės Prezidentas, daly
vaujant vyriausybei, seime 
pasakė svarbią kalbą, pa
brėždamas Vilniaus reikšmę 
Lietuvai ir ragindamas tau
tą padėti atstatyti nualintą 
Vilniaus kraštą, su kantru
mu pakelti karo meto sunku
mus.

Prezidentas ypatingai iš
kėlė darbo reikšmę, kartu 
pabrėždamas, kad didžiau
sias šiuo metu uždavinys y- 
ra išlaikyti Lietuvos nepri
klausomybę ir suverenumą. 
Krašto vadovybė vykdo vie
nybės idėją ir, kur tik gali
ma, valstybės aparatan ima
mi išmaningi žmonės, neven
giant skirtingų politinių sro
vių, nes nuoširdi vienybė y- 
ra būtina viešame ir priva-

— Lietuvoje yra įregis
truota 3,223 nebyliai (iš 
1000 gyventojų 1 —2 neby
liai) ir 3129 aklieji (iš 1000 čiame gyvenime atsispirti 
gyventojų 1 — 2 akli). pavojams.

SOV. RUSIJOS REIKALAVIMAI RUMUNIJAI

PATYS PRIPAŽĮSTA, KAD 
SUNKU KARIAUTI

Vienintelis amerikiečių lie
tuvių katalikų „Draugo” 
dienraštis paskutiniu laiku 
labai įvairėja. Šiomis dieno
mis „Drauge” įvesti nauji 
moterų, jaunimo, moksleivių 
ir trumpų pastabų skyriai. 
Dienraštyje jaučiamas nau
jas gyvastingumas, pasiryži
mas plėstis.

Neseniai „Draugas” užbai
gė savo gyvavimo 30 metų 
sukakties minėjimą. Apie tą 
sukaktį esame rašę žymiai 
anksčiau, pareikšdami savo 
linkėjimus „Draugui” stip
rėti. Malonu, kad mūsų lin
kėjimai nebuvo be pagrindo.

gal šią sutartį, 
„liaudies valdžia 
kariaujanti su 
„baltaarmiečiais” 
„reikalauja” Rusijos kariuo-

menės pagalbos. Už perleis
tas salas ir kitas žemes Sov. 
Rusija paskiria atitinkamą 
atlyginimą ir „grąžina” Suo
mijai suomių Kareliją, apie 
25 tūkst. kvadratinių mylių 
ploto, kurią Sovietai turėjo 
per 20 metų.
Vyriausybės sąstatas

Suomijos vyriausybę, kuri 
tikrai atstovauja savo kraš
tui, sudaro atstovai iš visų 
politinių partijų, išskyrus 
fašistinę, kurios atstovų 
tautos susirinkime tik 5 
procentai. Stipriausia parti
ja yra socialdemokratai. 
Suomijos vyriausybei Sovie
tų primetamas buržu j išku
rnąs neturi jokio pamato. 
Komunistų ir griežtų fašistų 
partijos yra uždarytos, kaip 
kenksmingos ir priešingos 
nepriklausomai Suomijai.
Skandinavijos rūpestis

Ryšium su Sovietų brovi- 
musi į Suomiją labai susirū
pino Švedija, Norvegija ir 
Danija. Šių valstybių užsie
nių reikalų ministerial šią 
savaitę susirenka bendro po
sėdžio. Švedijoje vykdoma 
dalinė mobilizacija. Švedijos 
kai kurie pakraščiai jau ap
supti pavojingomis minomis. 
Daug švedų stoja savano
riais į Suomijos kariuomenę.

Maskva. — Komunistų in- 
ternacijonalo organas ,,Ko- 
mintern” gruodžio 6 d. pa
skelbė straipsnį, kuris pa
skirtas Rumunijai. Straips
nyje nurodoma, kad Rumu
nija turi sudaryti su Sovie
tų Rusija sutartį, panašią į 
So v. Rusijos sutartis su Lie
tuva, Latvija ir Estija. Nu
rodoma, kad Rumunija esan
ti Anglijos ir Prancūzijos 
įtakoje, kuri kenkianti Rusi
jos saugumui.

Straipsnyje nurodoma, kad 
esanti nepakenčiama padė
tis Besarabijos srityje, kur 
rumunai persekioją tautines 
mažumas. Nors laikraštis 
,.Komintern” nėra oficialus 
komisarų tarybos organas, 
bet internacijonalo ir komi
sarų oficialios vadovybės pa
žiūros iki šiol dar nebuvo 
skirtingos, todėl manoma, 
kad Sovietai netrukus ir vie
šai patieks Rumunijai savo 
reikalavimus.

Rumunijos karalius šaukia 
tautos atstovų susirinkimą 
gruodžio 11 d., kuriame bū
sianti aptarta nauja padėtis. 
Jei Rumunija būtų įtraukta 
į pasipriešinimą Sovietams, 
manoma, kad rumunams tu
rėtų padėti Anglija ir Pran
cūzija, nes taip pažadėta pa
gal sutartį.

Maskva. — Komunistų lai
kraščiai deda savo korespon
dentų aprašymus iš Suomi
jos — Rusijos karo lauko. 
Pranešimuose kalbama apie 
raudonosios kari.- pmenės lai
mėjimus, tačiau, pažymima 
ir dideli sunkumai.

Korespondentai pabrėžia
mai rašo, kad suomiai esą 
labai apgaulingi. Jie visur 
palieką minas, kurios pade
damos gyvenamuose namuo
se, krautuvėse, sandėliuose, 
gatvėse ir net bažnyčiose ir 
vienuolynuose. Esą, šaltiniai 
ir šuliniai užnuodijami. Pasi
traukdami suomiai sudeginą 
namus ir Sovietams palieką 
tik tuščius laukus.

Sovietų kariuomenės va
dovybė užginčija suomių 
pranešimus apie laimėjimus, 
apie didelius Sovietų nuosto
lius. Vadovybė pripažįsta, 
kad Sovietai iki šiol netekę 
tik 4 orlaivių, o kiti suomių 
pranešimai esą grynai išgal
voti.

PIETŲ AMERIKA SMER
KIA SOVIETUS

Lima. — Peru vyriausy
bės vardu pareikštas didelis 
pasipiktinimas dėl Sovietų 
Rusijos brovimosi į Suomi
ją. Argentina pasiūlė, kad 
Sovietų Rusija būtų pašalin
ta iš Tautų Sąjungos. Argen
tinos siūlymą remia Uragva- 
jus, Peru ir Bolivija.

BELGIJOJE PRITARIMAS 
SUOMIJAI

Briuselis. — Tautos atsto
vų susirinkime ministeris 
pirmininkas Pierlot kalbėjo 
apie reikalą padidinti mo
kesčius, kadangi ir Belgijos 
saugumo rytojus labai neaiš
kus. Jis nurodė, kad svar
biau apsaugoti tėvynės ne
priklausomybę, nei ekono
miškai nukentėti.

Komunistas atstovas mė
gino protestuoti prieš nuta
rimą nediskutuoti vyriausy
bės pasiūlymo; kai tik jis 
pradėjo kalbėti, atstovai vie
nu balsu sušuko: „Lai gy
vuoja Suomija!”

Washington. — Preziden
tas Roosevelt gruodžio 6 d., 
Suomijos nepriklausomybės 
ir laisvės šventėje, nusiuntė 
Suomijos prezidentui labai 
nuoširdžią sveikinimo tele
gramą, kurioje jis pareiškė 
savo ir Amerikos viltį, kad 
tragiškos suomiams dienos 
greitai praeis ir kad Suomi
ja galės ir toliau laisvai kur
ti ir vystyti savo politinį ir 
socialinį gyvenimą.

Suomija savo nepriklauso
mybę paskelbė 1917 m. gruo
džio 6 d. Bolševistinė Rusija 
Suomijos nepriklausomybę 
pripažino 1918 metų sau
sio 4 d. ir tai patvirtino 
Lietuvos Brastos sutartimi 
1918 m. kovo 3 d. Suomiams 
tačiau teko kovoti dėl savo 
laisvės prieš bolševikų armi
ją tais pačiais metais. Jų 
kariuomenė, maršalo Man- 
nerheimo vadovaujama ir 
vokiečių padedama, nugalėjo 
bolševikus balandžio mėnesį 
lemiame mūšyje prie Viipu- 
ri.

Pradžioje norėta turėti 
monarchiją ir karaliumi 
kviestas vokiečių Hesso ku
nigaikštis Fridrikas Karo
lius, bet jis neatvyko ir 1919 
m. sausio 17 d. suomių tau
tos atstovų susirinkimas pa
skelbė Suomiją demokratine 
respublika. 1920 m. spalių 
mėnesį pasirašyta taikos su
tartis su Sovietų Rusija. Iki 
šių metų lapkričio 30 d. suo
miai tvarkėsi savarankiškai, 
labai artimp' jmtykiaudami 
su Skandina ijc.7?^ A Pabalti
jo valstybėmis. Su Sovietų 
Rusija palaikyta atsargūs, 
bet korektiški santykiai.

Suomija naudojosi Ameri
koje labai garbingu vardu ir 
dėl savo demokratinio val- 
dymosi ir dėl skolų mokėji
mo. Suomija vienintelė Eu
ropos valstybė, kuri mokėjo 
ir moka Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms savo skolas.

Šių metų gruodžio 15 d. 
Suomija turi sumokėti šios 
valstybės iždui 234,693 dol. 
skolos ir jos vyriausybė pra
nešė, kad ir šiemet skola bus 
mokama, nežiūrint dabarti
nio karo. Prezidentas Roose
velt nurodė iždo sekretoriui 
Morgenthau atidėti šią sko
los dalį į atskirą fondą Suo
mijos reikalams. Preziden
tas taip pat pareiškė, kad jis 
prašysiąs Kongreso leisti 
suomių sumokėtas skolas 
per paskutinius 5 me,tus pa
naudoti Suomijos pagalbos 
reikalams. Kongresas susi
rinks sausio mėnesį ir mano
ma, kad jame bus pritarta 
šiam prezidento siūlymui. 
Taip pat studijuojamas pla
nas padėti Suomijai įsigyti 
palengvintomis sąlygomis 
orlaivių ir įvairių ginklų.

Buvęs prezidentas Hoover 
pareiškė norą organizuoti 
Suomijai pagalbos fondą, 
kurs padėtų Suomijos gyven
tojams, nukentėjusiems nuo 
Sovietu užpuolimo. Keliose 
vietose jau įsteigti tokie 
fondai, bet jie šiuo metu re
miami ^augiausia amerikie
čių suomių lėšomis.

VENGRAI MELDŽIASI 
UŽ SUOMIUS

-Budapeštas. — Vengrijos 
valdytojas Horthy pareiškė 
savo pasigėrėjimą suomių 
gynimusi ir viltį, kad suo
miai atsilaikys. Visoje Ven
grijoje suruoštos pamaldos 
Suomijos intencija.

Vengrai, yra labai giminin
ga tauta suomiams.
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QAltus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudota raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprfslunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANTELIUS J. AVERKA — Vedėjos.

Gyvybiniu Reikalu
Šiuo metų laiku, paprastai, šią laikraščio vietą panaudo- 

jame vadinamiems saviesiems reikalams. Rodos, tik vieną 
kartą per metus čia primename savo mieliems skaityto
jams apie nuolatinį lietuvių katalikų reikalą — gyviau ir 
artimiau rūpintis savo spauda.

Visi artimų „Amerikos” leidimo vietos apylinkių lietu
viai katalikai šį sekmadienį ar artimiausia proga gaus 
„Amerikos” trumputį laišką, kviečiantį kiekvieną jo skai
tytoją neužmiršti savo spaudos, kuri taip pat mums vi
siems reikalinga, kaip ir kitos sunkiai sukurtos lietuvių ti
kybinės, tautinės ir kultūrinės įstaigos.

Lietuviai katalikai turi pagrindo gėrėtis savo puošnio
mis bažnyčiomis, kuriose miela ir jauku santykiauti su sa
vo Kūrėju. Tikrai verta didžiuotis gerai sutvarkytomis pa
rapijomis, tomis katalikybės ir lietuvybės tvirtovėmis. Vi
si galime vaikščioti pakelta galva, rodydami į Marianapo- 
lio kolegiją, į seselių kazimieriečių ir pranciškonių akade
mijas, į kelias dešimtis pradžios mokyklų.

Visiems teikia džiaugsmo galingas Kat. Susivienijimas, 
katalikų organizuotos veiklos vieningumą reiškianti ir 
vykdanti Kat. Federacija, visos katalikų veiklos priešakyje 
budinti Kunigų Vienybė. Bet ar viskas taip būtų, jei ne
turėtumėm savo spaudos? Tik drįskime nors vienai minu
tei pagalvoti, kaip atrodytų mūsų viešasis ir privatus gy
venimas, jei vieną dieną netektumėm savo spaudos?

Katalikų visuomenei svetimas didybės ir išpūstos gar
bės siekimas, bet neleistina niekada užmiršti, kad yra toks 
dalykas, kaip asmens ir visuomenės garbė, kurią reikia iš
laikyti ir ginti. Mes garbę suprantame kaip žmogaus jau
timą atlikti tam tikrą pareigą ir elgtis taip, kaip jo sąžinė 
diktuoja. Ar nėra katalikų pareiga rūpintis, kad jų idė
jos, jų skelbiamos tiesos galėtų pasiekti plačiausius sluoks
nius ? Ar gali būti rami kataliko sąžinė, kai melui ir šmeiž
tui leidžiama pavartoti patogiausia priemonė — spauda, o 
tam atremti katalikai nerangūs pasinaudoti ta pačia prie
mone — Spauda? -a

Geras laikraštis šiandie atlieka nepaprastai svarbų vaid
menį. Per jį beriamos gyvybės, džiaugsmo ir nemarumo 
sėklos. Per jį palaikomas tautinis susipratimas. Jame 
spinduliuoja visa veikla. Jis liudija atitinkamos visuome
nės susipratimą ir savo pareigų supratimą. Jis ir judina 
ir gaivina atskirus asmenis ir jų sambūrius.

Mūsų didžiausias noras, kad Amerikos lietuviai katali
kai ir savo spaudos tvirtumu visur užimtų pirmą vietą. 
Žinoma, pirmoje eilėje mes kreipiame savo skaitytojų ma
lonų dėmesį ir rūpestingumą į „Amerikos” reikalus, tačiau 
drauge raginame domėtis visa išeivijos lietuvių katalikų 
spauda ir padėti jai išlaikyti pasirinktą kryptį ir plotus, 
vis žengiant į priekį.

Kiekvienas „Amerikos” skaitytojas, padėję s truputį pa
stangų, galėtų surasti po vieną naują „Amerikos” bičiulį. 
Ar gi tai labai sunku? Pamėginkite, o laikraščio vadovy
bė tada įrodys, ką ji sugebėtų atlikti, sulaukusi dvigubo 
pajėgingumo.

Aštuntai Gruodžio
Ji buvo vyrui draugė. Pir

moji pasaulio karalienė! Jai 
gulė po kojų pavasario žie
dai, jai žėrė spindulius vasa
ros saulė, jai lenkė prinoku
sias vaisių šakas turtuolis 
ruduo. Nieko jai netrūko. 
Pats Kūrėjas buvo dažnas 
jos svečias. Dar neištirto 
pasaulio naujenybės kas 
dieną iš naujo ir iš naujo 
vėrėsi prieš jos akis. Širdis 
tirpo iš laimės šalia mylimo 
vyro, o iš paties Dievo bur
nos ji žinojo visa tai esant 
tik busimosios laimės šešėlį.

Vieną dieną žalčio kailiu 
prisidengęs šėtonas jai ėmė 
kuždėti:

— Kodėl jūs nevalgote 
vaisių nuo šito medžio?

— Tapsite kaip dievai... 
pažinsite gera ir bloga...

Sielos gelmėse atsiliepė 
Dievo tarti žodžiai:

— Kurią dieną valgysite, 
mirtimi numirsite. — Bet šė
tonas neatleidžia:

— Nesibijokite, nemirsi
te... tapsite kaip dievai.

„Pamatė moteris, kad vai
sius yra geras valgyti, gra
žus akims ir malonus pažiū

rėti, ėmė, valgė, davė savo 
vyrui, ir jis valgė”. (Gen. 3, 
6 ir 16).

Dar neprarijo dorai kąsnio 
ir jau atsivėrė akys ir pama
tė esanti plika, ne dievaitė. Ir 
ji pažino bloga. Ir to blogio 
baimė ir gėda įvijo ją į krū
mus slėptis. Čia ją ištiko 
dieviškojo teisingumo pa
smerkimas: „Aš padauginsiu 
tavo vargus... skausmuos 
gimdysi vaikus, būsi vyro 
valdžioje ir jis tau viešpa
taus”.

Skausmuose gimdysi! 
Slenka amžiai. Ir laukinio 
palapinėje ir turtuolio rūme, 
ir ant virkščių glėbio ir šil
ko patale vaitoja milijonai 
Jievos dukterų, lieja kraujo 
upelius, gęsta tūkstančiai 
gyvybių, kadangi viena mo
teris panoro tapti ne pagal 
Dievo planą.

Būsi vyro valdžioje! Par
duodamos, , perkamos, į ož
kas ir vištas mainomos, ha
remuose lyg veisliniai gyvu
lėliai uždaromos, sargybų 
saugomos, mušamos, užmu
šamos, į purvą paskutinių 
pasileidėlių suminamos...

Ale Sidabraitė

VILNIAU, TU GRĮŽAI

0 Vilniau, Tu grįžai! Gyvybes mūsų mieste 
Sulaukėme tavęs kaip motina sūnaus 
Paliegusio žaizdos ir žiauriai apiplėšto, 
Bet mylimo ir neapsakomai brangaus.

Atverta širdimi ateinam prie Tavęs, 
Užgydysim žaizdas, pridengsim tavo skurdą, 
Didžiajam meilės lauže jau ugnis sukurta. 
Drauge grįžimo laisvėn puotą švęsim mes.

Tau atiduosim ugnį žydinčios jaunystės. 
Širdžių pasilgusių žaibuojančias svajas, 
Kas mylinčia širdim į žygį pasiryžta, 
Laimėjimo kelin, likimas tą nuves.

Lietuviška daina vėl nuaidės per kaimus. 
Vėl atsivers gyvybės mūsų versmės, 
Su Vilnium Lietuva ir džiaugsis ir liūdės 
Ir žengs Laisva plačiu keliu į Laimę...

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Žemės ūkio rūmai šie

met išmokės pašalpas už na
mų statybą tiems ūkinin
kams, kurie naujų pastatų 
darbą bus užbaigę prieš 
Naujus Metus, šiemet bus 
įrengta 200 kumetynų su 
400 butų.

— Viekšniuose nuo gaisro 
labai nukentėjo bažnyčia, 
kurioje neseniai įrengti nau
ji vargonai.

Būsi vyro valdžioje! Tūk
stančius metų nešė moteris 
vyro jungą ir niekas nenu
braukė jos kruvinų ašarų, nė 
vienas neištarė jai apginti 
žodžio.

Pagailo Dievui mėšle atsi
dūrusio perlo. Jis tarė savo 
visa galintį žodį ir
„Pražydo rojaus lauke ccele 

balta graži, 
Ir širdis ji patraukė savo 

kvapais meili.
Širdis kai skausme grimsta, 

kai sieloje liūdesys, 
Nuo kvapo skausmas dingsta, 

nurimsta ilgesys.

Gėlė ta nekaltoji džiaugsmu 
yra visų, 

Ji tarp gėlių 'gražioji, šviesi 
visų širdžių.

Kaip žydi ta lelija, kaip šviečia 
ji skaisčiai!

Jos vardas yr MARIJA, kurs 
skamba taip saldžiai”.*)

Ji patraukė širdis!
Marija! — sveika, malo

nės pilnoji — lenkiasi jai 
dangiškojo dvaro kunigaikš
tis Gabrielis. Marija! — 
prie jos krūtinės glaudžia 
savo galvutę kūnu tapęs Žo
dis. Marija! — ją laimina vi
sos kartos, visi luomai, visos 
giminės nuo vieno žemės 
krašto lig kito ir jos šlovei 
nebus galo, nes ji patraukė 
širdis.

Kaip nepatrauks ji širdis, 
kad ji IMMACULATA! Ji 
— be mažiausios dėmelės. 
Jos sieloje nėra nė ženklo 
pragaro valdovo antspaudo. 
Žiūri į Mariją, lyg į dangaus 
žydrynę be debesėlio, kurs 
saulę užstotų. Žiūri į Mari
ją, tartum į krištolo šaltinį 
be smulkiausios aistrų ban
gelės drumstimo. Žiūri į Ma
riją, lyg į rasos lašelį tvys
kantį Dieviškosios Saulės 
spinduliais. Visa graži esi, 
mano drauge, nes tavyje 
niekada nebuvo Adomo nuo
dėmės. Šitokio skaistumo iš
siilgusi žemė. Tokio nekaltu
mo verkdamos geidžia žmo
nių širdys.

Marijoje sužibėjęs Dievas 
paklupdė prieš ją ant kelių 
visus Dievo alkstančius. Su
klupo prieš ją išdidus fari
ziejus ir aistrose išmirkęs 
graikas su romėnu. Suklupo 
prieš ją nuožmus laukinis 
barbaras ir kultūros svaigu
lio pagautas šviesuolis. Su
judo geriausių skobėjų kal
tai ir iš šalto, grubaus, neta
šyto granito pražiūro Skais-

— Panevėžio ūkininkai šu
linius paskutiniu laiku daro 
tik betoninius, kurie visais 
atžvilgiais patogesni ir svei- 
katingesni.

— Mažeikiuose užbaigta 
nauja ligoninė, kuri kaštavo 
pusę milijono litų. Prie sta
tybos prisidėjo apskrities 
ūkininkai, darbininkai, savi
valdybė ir vyriausybė savo 
pašalpa.

— Katalikų „XX Am
žiaus” dienraštis išleido jau 
1000 numerių. Laikraštis per 
3 metus labai paplito ne tik 
mieste, bet ir kaime, kur jis 
mielai ūkininkų laukiamas ir 
skaitomas. Dienraštį dabar 
redaguoja dr. Ig. Skrupske- 
lis; jam pagelbsti visa eilė 
jaunų katalikų šviesuolių, 
daugiausia profesorių.

— Kauno „Paramos” ko
operatyvas šalia mėnesinio 
atlyginimo savo tarnauto
jams pradėjo mokėti ir šei
mos priedus.

— Vilnietis Pranas žižma- 
ras, pasižymėjęs lietuvių 
veikėjas ir savo tautos gar
bės gynėjas, įstojo į polici
jos tarnybą ir paskirtas Vil
niaus policijos mokyklos 
mokytoju.

*) Vertimas iš vokiško.

čiosios akys. Sujudo tapyto
jų teptukai ir žmoniją nu
stebino Rafaelių Madonos. 
Sukruto rašytojų plunksnos 
ir poezijos perlų pribiro sto
ruliai tomai. Sukruto ir juo
dos pūslėtos darbo rankos ir 
jos suskliautė Notre Dame, 
Aušros Vartus, Šiluvos Bok
štą, Liurdo bazilika. Sukruto 
ir šimtai milijonų juodų, 
gelsvų ir baltų lūpų, ir žemė 
aidi ir aidi nemirštančiomis 
Sveika Marijomis. Sveika 
Marija, švebeldžiuoja vos 
„mama” ištarti pramokę kū
dikiai. Sveika Marija, drebi
na šimtamečiai žilagalviai 
senukai. Sveika Marija vul
kano liepsnomis veržiasi iš 
jaunyste ir gyvenimo jėga 
kunkuliuojančių krūtinių. Ir 
visa tai, kadangi Ji Imma- 
culata. Ir visa tai, kadangi 
iš Jos šviečia Dievas.

Per vieną moterį atėjo 
prakeikimas visai moterų 
giminei.Per kitą moterį atėjo 
jos išaukštinimas. Perlas iš
keltas iš purvo ir prisegtas 
prie Dievo krūtinės. Jo švie
sa atsimušė šimtais spindu
lių žemės dukterų sielose. 
Marijos Mergelės skaistumu 
nušvito Agnietės, Cecilijos, 
Teresėlės. Marijos Motinos 
orumu suklestėjo Monikos, 
Elzbietos, Onos. Įvyko ste
buklas. Sužvėrėjęs ir moterį 
vergijoje laikęs vyras tapo 
jos draugas, globėjas. Engė
jai suklupo prieš engiamą
sias. Bet tik prieš tas, ku
rios, kaip Marija, pasirodė 
Immaculatos. Tik prieš nesu
teptąsias, prieš nepaliečia
mąsias, tik prieš tas, iš ku
rių akių, veido ir viso kūno 
šviečia Dievas.

J. Kidykas, S. J.

— Vilniuje norima sušauk
ti lenkų laikais ištremtų lie
tuvių vilniečių suvažiavimą 
ir gatvėse suruošti iškilmin
gą eiseną.

— Arkivyskupas Skvirec
kas išleido atsišaukimą, ra
gindamas tikinčiuosius ap
lankyti Aušros Vartus Vil
niuje ir kitas lietuviams 
brangias vietas tikybiniu ir 
tautiniu atžvilgiais.

— Dzūkijos ūkininkai, y- 
pač Alytaus apylinkėse, pra
eitą vasarą pasigamino 
daug durpių ir dabar labai 
patenkinti, kad nereikia rū
pintis malkomis.

— Vilniaus gyventojai di
deliais būriais skuba moky
tis lietuvių kalbos; ypatin
gą palankumą ir ištikimumą 
Lietuvai rodo gudai. Dauge
lyje vietų labai atkakliai lai
kosi lenkai kunigai.

— Prekybininkai ir namų 
savininkai, kurie be jokio 
reikalo kelia kainas pre
kėms ir butams, smarkiai 
baudžiami; kainų pastovu
mą prižiūri kainų tvarkytojo 
įstaiga.

— Tautininkų „Lietuvos 
Aido” dienraščio nauju vyr. 
redaktorium paskirtas dr. 
Domas Cesevičius, praeitą 
vasarą lankęsis Amerikoje. 
Visa redakcija sudaryta iš 
jaunų tautininkų, kurie ank
sčiau pasirodė labai griežti 
katalikų atžvilgiu.

— Lietuvos banko valdy
toju paskirtas J. Paknys, iki 
šiol buvęs banko valdytojo 
pavaduotojas.

— Latviai į savo kalbą iš
vertė Vaičiulaičio „Valenti
ną” ir J. Marcinkevičiaus 
„Kražių skerdynes” ir „Ben
jaminą Kordušą”.

— Kaune lankėsi Vilniaus 
žydų veikėjas dr. Vygockis, 
83 metų amžiaus, buvęs pir
mosios Lietuvos vyriausy
bės nariu — ministeriu žydų 
reikalams be portfelio. Visą 
laiką jis buvo palankus Lie
tuvai ir lietuvių tautai.

— Praeitą pavasarį Vy
tauto D. universitete iš viso 
studentų lietuvių buvo 2,290, 
o kitataučių 604, kurių 466 
žydai, 52 lenkai, 34 rusai, 31 
vokietis, po 7 latvių ir balt- 
gudžių, 2 karaimai ir po 1 
ukrainietį ir totorių; 2 stu
dentai apie savo tautybę 
nesuteikė žinių.

— Marijampolės cukraus 
fabrikas veikia jau devinti 
metai ir per tą laiką Suval
kijos ūkininkams davė 50 
milijonų litų. Cukrinių run
kelių augintojų Suvalkijoje 
yra apie 4,000. Gamybos me
tu fabrike dirba apie 800 
darbininkų, kurių 100 nuo
latinių. Darbininkai ir tar
nautojai atlyginimo yra ga
vę per 5 mil. litų.-

— Jaunieji ūkininkai šie
met visoje Lietuvoje pasodi
no apie 125,000 medelių.

— „Pienocentro” bendrovė 
Vilniuje įsteigė per 50 val
gyklų ir visos jos gausiai 
lankomos.

— Švietimo ministerijos 
atstovu Vilniaus krašte pa
skirtas dr. Ant. Juška; jis 
sutvarkė naujų mokyklų 
tinklą ir mokyklos jau vei
kia; mokyklų inspektoriais 
paskirti mokytojai ne iš Vil
niaus krašto, o mokytojais 
skiriami daugiausia vilnie
čiai.

— Merkinės gyventojai, 
pasireiškus žibalo trūkumui, 
pradėjo įsitaisyti vėju suka
mas dinamo mašinas ir tuo 
būdu patys pasigamina elek
tros jėgą ir šviesą.

— Kauno zoologijos sodas 
jau turi per 350 įvairių gy
vulių ir paukščių; sodas gau
siai lankomas ir nuolat di
dėja.

— Lietuvos sienos ilgis 
su kaimynais siekia 1,425 ki
lometrus ; sienos ilgis su 
Latvija — 570 klm, su So
vietų Rusija — 625 klm, su 
Vokietija — 310 klm ir jū
ros siena — 20 klm.

Atgaukime Vilnių Visais Požvilgiais
Vilniaus kraštas atgautas, 

bet dar ne visas. Tauta turės 
daug darbo įdėti, daug ryž
tingumo parodyti, kol visas 
kraštas sugrįš prie Lietuvos, 
kol jis bus atstatytas, kol 
dvasiniai ir kultūriniai jis 
bus atgaivintas, kol ekono
miniai bus atvestas į norma
les vėžes. Tai kelerių metų 
intensyvus ir planingas dar
bas.

Bet apie tai pasvarstysi
me ir paplanuosime truputį 
vėliau. Šiuo laiku pirmutinė 
ir pati svarbiausieji mūsų 
pareiga eiti Lietuvos vyriau
sybei ir visuomenei į talką 
aprūpinti nuskurdinto, su
griauto, apiplėšto Vilniaus 
krašto gyventojus, suteikti 
jiems maisto, pastogės, rū
bų. Šiam tikslui dabar ir 
renkame aukas.

Aukos Vilniaus biednuo- 
menei per Federaciją plau
kia. Tikimės, su laiku jos 
dar gausiau plauks. Juk vi
sos mūsų kolonijos savo pa
reigą turės atlikti, aukų pa
rinkti. Galintieji visi bent po 
vieną dolerį šiam svarbiam 
tautos reikalui turės paklo
ti. Tikrai būtų skaudu, jei 
kas taip svarbiame tautos 
gyvenimo momente savo tau
tinės pareigos neatliktų.

Lig šiol šv. Petro lietuvių 
parapija, So. Boston, Mass., 
kur veikia Federacijos 3 sky
rius, dosnumu stovi pirmoje 
vietoje. Lapkričio pradžioj 
iš tos parapijos (Maldos A- 
paštalystės draugijos) gau
ta $30.00, šiomis dienomis 
— $225.00. Su šia stambia 
auka VI. Brazauskas, Fede
racijos 3 sk. iždininkas, pri
siuntė tokio turinio laišką:

„Sekmadienį, lapkričio 26 
d. gerb. klebonas kun. Pr. 
Virmauskas, Federacijos 
skyriui prašant, leido per vi
sas Mišias bažnyčioj rinkti 
Vilniaus biednuomenei au
kas. Iš sakyklos paaiškinta, 
kaip reikalingi yra vilniečiai 
mūsų greitos pagalbos. Baž
nyčioje surinkta $200.00. 
Pridėdami aukas nuo spalių 
9 d. minėjimo — $25.00 — 
siunčiame $225.00”.

Džiaugtųs tauta ir ypač 
mūsų broliai Vilniuje, jei vi
sos parapijos šį gražų bosto
niečių pavyzdį pasektų.

Turime ir kitą malonų lai
šką paskelbti. Štai, kun. K. 
Bičkauskas, šv. Pranciškaus 
parapijos klebonas, Indiana 
Harbor, Ind., prisiuntė $43.- 
16 ir tokį laišką:

„Šiuomi prisiunčiu jums 
čekį sumai $43.16, kurie bu
vo surinkti mano parapijoj 
Vilniaus krašto nukentėju- 
siems nuo karo vargšams 
šelpti”.

Taigi, vilniečiai susilaukia 
paramos iš Rytų ir Vakarų. 
Pasiskaitykite laiškutį dar 
iš tolimesnių vakarų. M. Ki- 
mutis ir K. Buitkus iš East 
St. Louis, Ill., rašo:

„Pasitaikius mūsų koloni
jos didesniam susibūrimui, 
susigriebėm ir mes už Lietu
vos ir Vilniaus reikalų. Bū
dami darbo žmonės, siunčia
me kuklią, darbininkišką au
ką Lietuvos darbui, Vilniaus 
kultūriniams reikalams. 
Siunčiame $26.10”.

Matot, ir tolimesnės nuo 
centrų lietuvių kolonijos ei
na į pagalbą vilniečius su
šelpti, atgautą kraštą atsta
tyti.

Antanas Dzekevičius, Fe
deracijos skyriaus iždinin
kas, iš Providence, R. I. pri
siuntė skyriaus auką $20.00 
su pastaba:

„Providence Federacijos 
47 skyrius gruodžio mėnesy
je rengia Vilniaus atgavimo 
paminėjimą, kuriame bus 
daugiau aukų parinkta. Kal- 
bėtojum kviečiamas vilnietis 
kun. Jonas Bakšys”.

Lauksime tokių smagių ži
nių ir iš kitų lietuvių koloni

jų. Juk jos visos ir visi jose; 
gyvenantieji lietuviai turi 
atiduoti savo dalį atgautos 
Lietuvos sostinės šelpimui ir 
atstatymui.

„Atgaukime Vilniaus kra-j 
štą Lietuvos kultūrai!” - 
taip šaukia Vilniaus Geleži
nio Fondo Komitetas savo 
žodyje į lietuvių visuomenę, 
Tą svarbų atsišaukimą pa
skelbsime atskirai.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius, 
2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

SUOMIJOS KARIUOMENĖ
TVIRTAI LAIKOSI

Helsinkis. — Suomijos ka
riuomenė visame fronte tvir
tai laikosi prieš Sovietų ka
riuomenės veržimąsi į Šuo- ' 
mijos žemes. Iš Helsinkio ir 
kitų miestų civiliai gyvento
jai iškelti į kaimus ir šiaip 
į netirštai apgyventas vie
tas. Jiems daug pagelbėjo ir 
blogas, audringas oras,'su
trukdęs Sovietų orlaiviams 
bombarduoti Helsinkį ir ki
tus miestus.

Suomiams pasisekė pada
ryti didelius nuostolius So
vietams Karelijos fronte, 
kur žuvę apie 2,000 Sovietų 
karių ir sunaikinta kelios 
dešimtys tankų. Gruodžio 5 
d. suomių orlaiviai pasiekė 
rusų Murmansko uostą ir 
ten sėkmingai bombardavę 
orlaivių stotį; šiame bom
bardavime suomiai sunaiki
nę per 60 rusų orlaivių. So
vietai turėję didelių nuosto
lių ir prie Petsamo miesto, 
kurs visas sunaikintas, sude
gintas, bet žuvę daug: rusų.

Gruodžio 6 d. pranešta, 
kad du suomių orlaiviai 
skraidę ir virš Leningrado, 
bet, rusų pranešimu, vienas 
nušautas, o kitas pabėgęs. 
Tą pačią dieną pranešta, 
kad suomiai susilaukė 50 or
laivių iš Italijos. Orlaiviai 
pristatyti taip pat oro keliu 
ir pranešama, kad drauge 
atvykę italų lakūnų.

Šiuo metu suomiai įsitvir
tino Alandų salose, kurios y- 
ra užtvara į Botnijos įlanką; 
jei Sovietai greitai užimtų 
šias salas, tai Suomija tap
tų apsupta iš visų pusių. 
Bet čia suomiams pagelbsti 
Švedija, kuri, rūpindamasi 
savo saugumu, arti Alandų 
salų paleido daug minų.

SUOMIJA KREIPIASI Į 
TAUTŲ SĄJUNGĄ

Suomijos vyriausybė tuo
jau kreipėsi į Tautų Sąjun
gą, prašydama sušaukti po
sėdį pagal T. S. statutą, kurs 
reikalauja posėdžio, jei vie
ną Tautų Sąjungos narį už
puola kitas narys ir jei už
pultasis kreipiasi. T. S. se
kretorius Avenol tuojau iš
siuntinėjo T. S. nariams pra
nešimus, kviesdamas gruo
džio 9 d. susirinkti T. S. ta
rybą, o gruodžio 11 d. visą 
Tautų Sąjungą. Sekančiam 
T. S. posėdžiui, iš eilės, turi 
pirmininkauti Sovietų Rusi
jos atstovas. Sovietų komi
saras Molotovas atsakė T. S. 
sekretoriui, kad Sov. Rusija 
nepripažįsta Suomijos vy
riausybės, todėl ji negalės 
dalyvauti tame posėdyje, kur 
bus suomių vyriausybės at
stovas; Molotovas pažymėjo, 
kad Maskva pripažįsta tik 
Terijoko miestelyje sudary
tą „liaudies valdžią”.

Boston. — Čia 109 metus 
einantis laikraštis „Boston 
Evening Transcript”, finan
sinių sunkumų verčiamas, 
pakėlė kainą; vietoj 3 centų 
laikraštis kaštuos 5 c., o še
štadienio laida — 10 c. Jei 
ir šis pakeitimas neduos pa
kenčiamų davinių, laikraštis 
būsiąs sustabdytas.
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Gruodžio 8 d., 1939 m.

S. Sužiedėlis

Iš Vytauto Didž. Gyvenimo
(Tęsinys)

IMUOS KABIOM® 
TVIRTAI JLAIK^i
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UJA KREIPIASI | 
WTŲ SĄJUNGĄ

Vėl pas priešus
Vytautas vėl nuvyko pas 

stipresnius kryžiuočius, nors 
vieną kartą jau buvo juos 
apmovęs. Vis dėlto kryžiuo
čiai džiaugėsi jo sulaukę. 
Mat, jie širdo ant Jogailos, 
kad jis sujungė Lietuvą su 
Lenkija ir, kas pikčiausia, 
kad pakrikštydavo Aukštai
čius. Tai kliudė jiems toliau 
puldinėti Lietuvą, kurią da
bar užtardavo pats popie
žius. Vytauto nesantaika su 
Jogaila davė jiems progą ir 
toliau lysti į Lietuvą. Tačiau 
šį kartą, apsidrausdami nuo 
Vytauto suktumo, kryžiuo
čiai išreikalavo iš jo brangių 
įkaitų. Pas juos turėjo pa
likti jo žmona Ona, sesuo 
Ringaila, broliai Žygiman
tas ir Tautvyla su žmono
mis ir apie 100 žymesnių ba
jorų. Jeigu Vytautas vėl 
kryžiuočius prigautų, visi 
jie paliktų nelaisvėje, gal 
būt, susilauktų ir mirties. 
Tuo būdu kryžiuočiai Vy
tautą labai suvaržė: jo ran
kas surišo mylimų žmonių 
gyvata. Jis gi tikėjosi taip 
pasinaudoti kryžiuočių pa
slauga, kad nei savęs, nei ki
tų nenuskriaustų.

Sulaukę Vytauto, kryžiuo
čiai pasiėmė apie 40 tūkstan
čių karių ir nuvyko į Lietu
vą. Greitai jie priėjo Vil
niaus apylinkes — Kernavos 
ir Maišiogalos pilis. Kerna
vą pasidavė Vytautui pati, o 
Maišiogalą vokiečiai paėmė 
jėga. Išbuvę Lietuvoje dvi 
savaites ir supleškinę kelias 
pilis, jie grįžo namo su dide
le manta. Taip buvo paskelb
tas karas Jogailai ir Skirgai
lai.

Paskui kryžiuočiai ėmė 
rengti dar didesnį žygį. Jie 
kvietė iš Vakarų Europos 
narsius riterius ir karius, o 
Vytautas ragino į talką že
maičius. Šie mielai jam pri
tarė ir dideliais būriais stojo 
į eiles. O tuo tarpu jų kri
vuliai, susirinkę iš įvairių 
Žemaičių vietų, paskelbė 
Vytautą savo karalium. Taip 
jie paženklino didelį savo 
pritarimą Vytauto kovai su 
Jogaila. Žemaičiai, mat, Jo
gailos nemėgo dėl to, kad jis 
buvo perdaug susibičiulia
vęs su lenkais. Taigi nemaža 
jų drauge su Vytautu ir kry
žiuočiais išvyko imti Vil
niaus.
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Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
(Tęsinys)

Ir štai, visu baisumu, 
kaip slibinas, išsitiesia prieš 
Kanklį Marytės Klevinskai- 
tės gyvenimas. Našlaitės da
lis. O jeigu Kanklį pašauktų 
kapai, kas tuomet būtų su 
Kleopatra?! Turtas? Dar ne 
viskas. Yra rankų jį sunau
doti. Ogi našlaičių kelias be
veik vienodas — žmonių 
skriauda ir klastomis nutin- 
kluotas. O kažin? Ar Kleo
patra turėtų Klevinskaitės 
ištvermę, drąsą, atsparumą? 
Juk Marytė beveik geležinės 
valios žmogus!

Kanklio siela dabar dėkin
ga likimui, kad atvedė Kle- 
vinskaitę į jo namus. Jis 
daug ko pasisėmė iš vargšės 
našlaitės tako. Atsidarė jam 
aiškesni akyračiai, kad yra 
pasauly nematomų kančių, 
nieku neišgydomų žaizdų.

Kiek skurdžių palėpių aša
roms nušlipuotų, kiek duo
nelės ieškančių, kiek slan
kiojančių tamsiais užkam
piais — tai vis suirusių šei
mų išdavos. Ar tai išvogimai 
karstų, ar divorsų įsibrovi
mai palieka savo nelaimin
gus pėdsakus žmonijos var
go jūroj. Juk doros, nesuiru

Su talkininkais
Kryžiuočių eilėse šį kartą 

mirgėjo gana daug Prancū
zijos, Olandijos ir Anglijos 
riterių. Jie buvo gerai gin
kluoti ir turėjo stiprių maši
nų pilims griauti, šešias sa
vaites jie laikė apsiautę Vil
nių, bet paimti jo neįstengė. 
Vytautas čia neteko myli
mojo savo brolio Tautvylos 
ir daug karingų žemaičių, o 
Vilniaus gynėjai — savo va
do Karigailos, Jogailos bro
lio. Pats Jogaila Vilniaus 
kautynėse nedalyvavo, nes 
tuo laiku jis sėdėjo Lenkijo
je-

Nepavyko Vilnius paimti 
ir kitais (1391) metais. Ta
da dar didesnė kryžiuočių 
kariuomenė — apie 70 tūks
tančių vyrų — buvo atėjusi 
iki Trakų, bet čia rado tik 
pelenus. Trakų miestelį buvo 
padegęs pats Skirgaila. Jis 
taip pat Vilniaus ir Trakų 
apylinkėse buvo sunaikinęs 
visą maistą ir pašarą. Kry
žeiviai, neturėdami nei patys 
ko valgyti, nei arklių kuo 
pašerti, turėjo grįžti namo. 
Vytautas tuo laiku buvo už
ėmęs Vilkmergės pilį ir arti
mas jos apylinkes, bet ir jis 
turėjo drauge pasitraukti.

Šiuo metu vis labiau retė
jo Vytauto šeimos būrelis. 
Neseniai prie Vilniaus mūrų 
netekęs savo brolio, kiek vė
liau turėjo išsiskirti ir su 
savo dukrele Sofija. Vytauto 
bičiulis Algimantas per Ry
gą ją išlydėjo į Maskvą, kur 
ji susituokė su didžiojo rusų 
kunigaikščio sūnumi Vosy
lium. Kaip ir jos tėvas, ji bu
vo labai energinga ir suma
ni. Tapusi didžiąja Maskvos 
kunigaikštiene, ji dažnai pa
dėdavo Vytautui, taikinda
ma jį su rusų kunigaikščiais.

Šypsosi laimėjimai...
Vytautui liko dabar tik 

brolis Žygimantas ir sesuo 
Ringaila, kurie buvo vokie
čių įkaitais. Jis pats su žmo
na Ona apsigyveno prie pat 
Kauno vienoje kryžiuočių pi
lyje. čia jis priglausdavo 
pabėgusius nuo Skirgailos 
aukštaičius ir savo talkinin
kus žemaičius. Iš jų susida
rydavo nemaži jo karių bū
riai, kurie grobstydavo Skir
gailos valdomas žemes. Iš 
tikro, Vytautui ėmė dabar 
sektis geriau, negu žygiuo
jant drauge su kryžiuočiais. 
Jis neplėšė, nenaikino kraš-

sios šeimos vainikui, dar nė
ra tokių brangių laurų, ku
riais būtų galima apvaini
kuoti laimingųjų sostai! O 
kiek tų laimingųjų? Ak, Die
ve... Šiandien būtų skaidres
nė žemė, jei šeimų šventovė 
būtų saugojama. Kokios šei
mos, toks pasaulis. Kokius 
narius šeimos išleidžia iš sa
vų universitetų, tokiais 
džiaugiasi Dievas ir tautos.

Kankliui rūpi ir Marytės 
žingsniai. Ir ji yra tik auka 
vienos nelaimingos šeimos. 
Įsileidimas į šeimos švento
vę vieno žemos doros nario 
atneša pražūtį tai pačiai 
šeimai, tautai ir visuomenei.

Rodosi, Marytės dorovės 
pamatas, kilniais pilioriais 
apramstytas. Gal jos matu- 
šės sielos baltos lelijos dar 
užsiliko Klevinskų šeimos 
aukure?... O gal tėvelio ty
lus susikaupęs veidas dau
giau išmokė, negu tūkstan
čiai žodžių? Bet viena usnis 
ten išsikerojo, užvijo šeimos 
aukurą piktos moralės da
giais, ir nustelbė baltų lelijų 
taures, sumynė tylių dvasi
nių himnų susikaupimą, iš
taškė našlaitės taurų brendi-

MINČIĮJ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Gerą žmogų pažįstame iš 
jo darbų, kurie pareina iš jo 
sielos, o protingą iš jo kal
bos.

Klausdami niekuomet ne
klystame ; atsakydami — 
kartais.

Meilė, tikrai verta savo 
vardo, yra stipri, viena, am
žina. Tiktai tokia meilė teke- 
lia žmogų viršum viso mate
rialaus pasaulio į aukščiau
sias dvasios viršūnes. Bet 
taip mylėti tepajėgia tas 
žmogus, kurs nėra išmėčio- 
jęs po visus šuntakius savo 
dvasios turto.

— Marija Pečkauskaitė.

Mandagumas vyrui yra 
tas pats, kas gražumas mo
teriai; jis visus veikia palan
kiai.

Pasiteisinimų, kad tas ar 
kitas žmogus neturi laiko 
lavintis, nebebus, nes mes 
trokštame mokytis, kaip 
pradedame atsidėję tirti 
naudą, kurią gauname pri
deramai sunaudoję laiką.

— M. Arnold.

Į darbą, kurį mėgstame, 
keliamės anksti ir imamės jo 
noromis. — Šekspyras.

Niekas nėra taip panašus 
į kilnumą, kaip gražus susi
tvarkymas paties savęs.

to, neskriaudė žmonių, o tik
tai stengėsi paimti miestus 
ir pilis; jos dažnai pačios 
jam pasiduodavo, kaip, sa
kysime, Gardinas ir Merki
nė. Gardino pilį saugojo 
Skirgailos kariai: lietuviai, 
gudai ir lenkai. Lietuviai ir 
gudai, pamatę atvykstant 
Vytautą, atidarė pilies var
tus ir įsileido jį į pilį. Len
kai griebėsi ginklo, bet tuč
tuojau buvo parblokšti že
mėn ir nuginkluoti. Penkio
lika iš jų buvo užmušta, o 
kiti paimti į nelaisvę. Pana
šiai pasidavė Vytautui ir ki
tos Aukštaičių pilys. Tada 
Vytautas savo rankose turė
jo ne tik žemaičių kraštą, 
bet ir visą panemunę nuo 
Kauno iki Gardino. Be to, 
vieną kartą jis nuėjo iki Ly
dos, pasiekė Naugarduką, o 
kitu atveju nuvyko į Šven
čionis, taip pat aplankė ir 
kitas Vilniaus apylinkes.

(Bus daugiau)

mą, subeldė jos ramybės 
varpą!

Ir gal ji dabar tik veid
mainė?! Nors jai nieko ne
galima primesti, tik tų plu
telių rinkimas, ir dar slap
tas! O kur ji dingsta vaka
rais?... Vakar net riekelę 
duonos prijuostėlėj susivy
niojo ir dingo beveik pus- 
nakčiuose. Gal prisijaukino 
kokį žvėrelį liepyne? Juk 
artimesnių, savesnių sutvėri
mų kažin ar Marytė šiandien 
turi ?!

Paskutiniu laiku ji visai 
pasidarė keista. Tyli, kaip 
žemė. Kankliui rodosi, kad ji 
net jo vengia. Jos mėlynos 
akys lyg neblaivios, dar gi
liau įdubo. Kažkokia paslap
tis apsupo jos visą aplinku
mą.

Kanklis susirūpino. Jis 
akių nenuleido nuo Marytės 
žingsnių. Jis pasiruošęs iš 
bet kokios bedugnės ją iš
traukti, kad tik ji bent puse 
lūpų partartų...

Vieną vakarą, gana vėlo
kai, ji slapčia įslinko į Kleo
patros kambarėlį. Priklaupė 
prie miegančios lovelės, pa
ėmė baltą mažą Kleopatros 
rankelę ir prispaudė prie lū
pų. Iš Marytės akių nukrito 
kelios stambios ašaros. Su 
ašarotu žvilgsniu ji žiūrėjo į 
miegančią Kleopatrą, apsupo

AMERIKA

Lenkijos Istorijos Kryžkelės
Lietuvos ir Lenkijos uni

ja įvyko Liubline 1569 m. 
Zigimuntas Augustas (1548 
— 1572 m.) buvo paskutinis 
Jogailietis, valdęs didžiąją 
Lenkijos karaliją. Jam pasi
sekė Lietuvą sujungti su 
Lenkija. Jam mirus užsibai
gė tiesioginė lietuviškai len
kiška karalių giminė. Jogai- 
liečiai valdė Lenkiją per du 
amžius ir ją išaugino į di
džiulę valstybę, kuri apėmė 
šiaurėje Livoniją, rytuose 
visą Mažąją Rusiją, rytuose 
ir pietuose Ukrainą, vaka
ruose Poznanę, Galiciją, Pa- 
marę su Dancigu prie Balti
jos jūros. Lenkų pasidžiavi- 
mas „nuo jūrų ligi jūrų” y- 
ra istorinis faktas. Lenkija 
savo teritorija buvo trečioji 
Europoj, savo gyventojais — 
penktoji didžioji valstybė.

Lietuvių bajorai ir lenkų 
šlėktos buvo nelaimė valsty
bei. Jie turėjo teisę rinkti 
karalių. Kita nelaimė seimo 
narių teisė „liberum veto” — 
įstatymai galėjo būti išleisti 
tik visų balsų nutarimu. Be 
to, didžiūnai turėjo pacta 
conventa teises, t. y. prista
tyti kariuomenes ir pinigų 
karaliui kariauti ir teisę ka
rą paskelbti. Žinoma, ka
ralius brangiai didžiūnams 
turėdavo atlyginti, šitoki ir 
kitokį įstatymai ir papročiai 
Lenkiją paralyžiuodavo. In- 
trygos, pataikavimai, išnau
dojimai kraštą silpnino ir 
Lenkiją nusagstė kryžiaus 
kelių takais. Per du šimtus 
metų rinko visokius karalius 
iš svetimų giminių. Vieni rū
pinosi valstybės gerove, ki
ti ne.

Tarp žymesnių rinktų ka
ralių buvo Steponas Batoras 
(1576 — 1587), Vilniaus 
universiteto kūrėjas (1579 
m.). Su jo mirtimi prasidėjo 
Lenkijos puolimas. Karalių 
rinkimai, sukilimai prieš 
juos, karai su švedais, vė
liau su rusais niokojo kraš
tą (30 metų karas). Turkai 
taipgi pakraščiais dažnai už
puldavo sienas. Pirmas di
delis Lenkijos dalies atkir
timas įvyko 1660 m., kada 
karalius Jonas Kazimieras 
(1648 — 1668 m.) atidavė 
Livonijos kraštą švedams ir 
1667 m. susitaikė su Chmiel- 
nickiu ir atidavė visą rytinę 
Ukrainą su Kijevu.

Pastebėjęs susilpnėjusią 
Lenkiją, švedų karalius Ka
rolius X 1665 m. užpuolė ir 
užėmė veik visą valstybę.

jos lūpas angeliškas šypsnis, 
ji kalbėjo:

— Kleopatra, mano išgel
bėjime... mano dvasinių do
vanų šaltini, ar ilgai man 
bus lemta naudotis tavo tė
velio šiltos širdies tėviška 
globa?... Mažyte, tu dar nie
ko nežinai. Nei kančių, nei 
alkio. Gražioji mano našlai
tėle, lik sveika šią naktelę...

Marytė tyliai suvožė part- 
jeras, už kurių stambaus 
vingio stebėjo pasislėpęs 
Kanklis.

Dabar jam Marytė pasida
rė brangesnė, savesnė. Jis 
pajuto, kad be jos būtų dide
lė tuštuma jo namuose... Jis 
suprato, kad Marytės pa
slapčių kelias turi būt šven
tas! Retai kam suprantamas 
taip, kaip dabar jo nesu
pranta net pats Kanklis.

Kleopatrą atsisveikinus, 
Marytė ir vėl šiąnakt ruošia
si kur išeiti. Apsisupo pilka 
skara, virtuvėj iš spintos pa
siėmė su plutomis maišelį, ir į 
tyliai išslinko į mėnesienos 
naktį1.

Kanklis ją pasekė. Jis ma
tė, kaip mergaitės liesas kū
nas prasiraitė taku link mal
kinės, čia ji keletą kartų su
švilpė, ir iš malkinės užkam
pio išsirito skurluotas, lyg 
kamuolys, kažkoks sutvėri
mas. Jis keturpėsčiomis, vis 

Rusai buvo užėmę tada visą 
Lietuvos didžiąją kunigaikš
tiją. Mūšis ties Čenstakava 
nulėmė laimėjimus ir švedai 
su rusais buvo išvaryti. Bet 
Lenkija vis dėlto neatsiėmė 
visų žemių.

Lenkiją sustiprino tikra
sis lenkų sūnus Jonas So
bieskis (1674 — 1696), pa
sižymėjęs kare su turkais. 
Jis išgelbėjo Europą nuo 
turkų, galutinai sutriuškinęs 
juos prie Vienos 1683 m. 
rugp. 12 d. Sobieskio mirti
mi Lenkijos garbė žuvo ir ji 
niekad neatsigavo.

Augustas II (1697 — 
1704), Saksonijos elektorius, 
atnešė lenkams daugiau ne
laimių. Su Petru Didžiuoju, 
Rusijos caru, jis užpuolė 
švedus. Švedų karalius Ka
rolius XII, nors jaunutis, 
vos 18 metų amžiaus, atmu
šė juodu, užėmė visą Lietu
vą ir Lenkiją su Varšuva ir 
Krokuva. Jis pasodino Au
gustą II ant Lenkijos sosto 
ir protegavo šalį.

Petras Didysis atkeršijo 
švedams prie Poltavos 1709 
m. Toliau lenkams prasidėjo 
vargų dienos. Nuo 1717 m. 
Varšuvos seimo Rusija tam
pa lenkų protektorė. Vidaus 
nesutikimai baigė lenkus 
graužti. Lenkija dar ligi 
1712 metų buvo didelė. Dar 
ir šiandien lenkai svajoja 
apie tų laikų Lenkiją. Tik 
nuo šių metų, kai ji pradėjo 
pulti, ji niekad neatsigavo 
ligi 1918 metų.

Rusija prie- carienės Ko
trynos II užsimojo prisijung
ti lenkų ir lietuvių žemes. 
Jai sukliudė Prūsija ir Aus
trija. Visos trys susitariu- 
sios, primesdamos lenkams 
nekatalikų persekiojimą, pir
mą kartą Lietuvos — Lenki
jos valstybę apkarpė 1772 
m. vasario 19 d.

Rusija pasiėmė Lietuvos 
žemes į šiaurę ir į rytus nuo 
Dauguvos ir Dniepro. Aus
trijai teko pietinės žemės su 
Lvovo ir Krokuvos miestais. 
Prūsija panaikino Lenkijos 
koridorių į jūrą: Pamario, 
Varmijos ir Notecės žemes.

Pavergtųjų kraštų lenkai 
buvo persekiojami. Todėl 
lenkai suskato jiems gelbėti 
ir antro padalinimo neleisti. 
1788 metais sušauktas sei
mas posėdžiavo 4 metus. Jis 
panaikino „liberum veto”; 
išleido naują konstituciją 
1791 geg. 3 d. Konstitucija 
nustatė: paveldėjimo mo

dairydamasis, rėpliojo prie 
Marytės.

Marytė prie daržo tvoros 
atsisėdo. Apsupo pilka skara 
skurluotąjį, laužė pluteles ir 
penėjo. Vėliau kažkokį ne
aiškūs žodžiai niurnėjo, ir 
Marytė linguodama su glėbe
liu pasikrūpčiodama verkė.

Kankliui širdis gailesčiu 
subangavo. Jis priėjo prie 
Marytės, uždėjo ranką ant 
jos peties, ir paklausė:

— Ko verki, Maryte?
Našlaitė nusigando. Senų 

plutų kalnas pabiro jos są
žinėj. Ji prisilaikydama tvo
ros atsistojo. Jos kūnas išsi
tiesė kaip styga, kaulinės 
ilgos rankos atsipalaidavo 
nuo skurluotojo ir ji par
griuvo ant žemės. Pro jos iš- 
mėlusias lūpas išsiveržė 
kraujo puta, joje burbuliavo 
ir gęso žodžiai:

— Čia... ma-no bro-lis Eu- 
ge-ni-jus...

— Maryte! — suriko susi
jaudinęs Kanklis, griebė į 
glėbį sulepusį kūną ir bėgo 
į namus.

Užgęsusios Marytės akys 
nežvelgia į jo tėvišką veidą, 
praviros lūpos nieko nepra
šo, nukritę rankos nesivožia 
maldai... Tik tarpdury stovi 
skurluotas mažas našlaitis 
Eugenijus, ir braukia ranko
ve ašaras.

narchijos sistemą; paskyrė 
Saksonijos elektorių pavel
dėti sostą su savo gimine; 
visų lygybė pripažinta; ūki
ninkų padėtis numatyta ge
rinti; visas tikybas lygiai 
traktuoti; užlaikyti šimto 
tūkstančių kariuomenę.

Carienė Kotryna negalėjo 
pakęsti naujos konstitucijos. 
Fridrikas, Prūsijos karalius, 
tarėsi su lenkais dėl nepuo
limo sutarties. Tad Kotryna 
gudriai prikalbino Fridriką 
pulti lenkus ir daugiau že
mių pasiimti.

Carienė sumanė Targovi- 
co sukilimą prieš išleistą 
konstituciją. Rusai su prū
sais įsikišo ir dar kartą pa
sidalina (1793 m.): rusai pa
siėmė gudų ir ukrainiečių 
žemes, keturis kartus dau
giau už pirmąjį kartą ir prū
sai pasisavino Poznanę ir 
Sileziją. Austrija šioje par- 
celiacijoje nedalyvavo. Tai 
antras padalinimas.

Lenkija pasiliko labai ma
ža, tik su Krokuva ir Varšu
va, pasiliko taipgi visa et
nografinė Lietuva su Kuršu 
ir Brastos žemių kampu.

Lenkai pasiryžo savo že
mes atgauti. Sukilo prieš 
rusus ir prūsus, vadovau
jant Tadui Kasčiuškai. Jis 
sumušė rusus ties Dubienka 
ir Raclawicais 1794 m. ba
landžio 4 d. Bet vėliau pra
laimėjo ties Maciejovicais 
1794 m. spalių 10 d. Jis pa
greitino galutinį Lenkijos 
išnykimą. Kotryna II gavo 
Kuršą, visą Lietuvą iki Ne
muno ir Gardino — Brastos 
žemę. Fridrichas užgrobė 
Varšuvą su apylinkėmis, 
Mozūrijos kampą su Lomža 
ir Lietuvos Suvalkiją. Aus
trijos imperatorius Pranciš
kus II šį kartą gavo Kroku
vos ir Liublino žemes ligi 
Būgo. Tai buvo trečias ir 
galutinis išdalinimas 1795 
metais.

Kitame straipsnyje paaiš
kinsiu 1795 — 1939 m. lai
kotarpį.

Vincas Juronis.

VILNIUJE VISI APRŪPI
NAMI DARBU

Vilnius. — Miesto magis
trate rasta įregistruota 7200 
darbininkų, jų tarpe 6000 fi
zinių ir 1200 intelektualinių. 
Pirmą savaitę darbais aprū
pinta 3,500 darbininkų. Or
ganizuojant naujus darbus, 
susiduriama su dideliais sun
kumais dėl susisiekimo prie
monių stokos, nes daug ma-

Kankliui plyšta gailesčiu 
širdis. Jis dabar supranta 
Marytės sielvartus, jos ne- 

'migas, jos kančią. Juk Ma
rytė minėjo, kad žada pamo- 
tėūšmesti į gatvę jos mažąjį 
brolį.

Kankliui apsisuka ašara, 
jis pratiesia glėbį į tarpdu
ry stovintį našlaitį ir šau
kia:

— Eikš, sūnau! Marytė 
tavo atpirkimas!

Eugenijus slenka nedrą
siai, kaip šunytis, į nežino
mą glėbį, bet jis taip seniai 
girdėjo tokius- šiltus žmo
gaus žodžius...

Kanklis ima jį už ranke
lės ir užsklendžia duris. Ten 
toli, kur tai kambarių užker
tose girdėti, kaip krykščia 
mažoji Kleopatra.
Maloni vaikyste

Klevinskaitės karstui nu
slinkus į kapus, Kanklis vėl 
kiek palūžo. Kažkas jo širdy 
buvo daugiau, nei kad globa 
našlaitei. Ji savo tyliu slap
čių pasauliu prirakino Kank
lio krūtinę, kaip kalėjimo 
langui grotą, kurios nei pa
sauliui išveržti, nei jam pa
čiam sulaužyti. O jis tai pa
juto tik dabar, jos netekęs. 
Bet šio amžiaus Kanklio me
tų krūtinės grota privalo bū
ti uždara, kaip šventoji niša,

STUDENTŲ PARAMA

Kaunas. — Vytauto D. 
Universiteto studentai, su
prasdami Vilniaus krašto 
studentų sunkią padėtį ir tu
rėdami galvoj, kad jie visą 
laiką sunkiai turėjo kovoti 
ne tik dėl mokslo įsigijimo, 
bet ir dėl lietuvybės reikalų, 
nutarė savo tarpe suorgani
zuoti aukų rinkimo vajų sa
vo kolegoms Vilniuje šelpti.

Kadangi vilniečius reikia 
pašelpti ne vien knygomis, 
bet ir įvairiais reikalingiau
siais daiktais, tai kauniškiai 
studentai susitarė savo neži
nomiems broliams Vilniuje 
siųsti atskirus siuntinėlius 
su drabužiais, baltiniais, ba
tais ir t.t. Prie tų siuntinė
lių bus pridedami laiškai, 
kuriais norima užmegsti pa
žintis ir bendradarbiavimą. 
Studentės organizuojasi 
mėgsti studentams įvairių 
mezginių ir prisidėti prie 
vilniečiams kraitelių suda
rymo.

šinų ir vežimų buvo raudon
armiečių išvežta. Taip pat 
sudaro sunkumų kuro ir rei
kalingos medžiagos stoka. 
Visi šie reikalai skubiai bai
giami tvarkyti ir kai bus 
gautos naujos susisiekimo 
priemonės ir reikalingoji 
medžiaga, bedarbių skaičius 
Vilniuje turės sumažėti.

Ką- tik Vilnių perėmus, 
buvo susirūpinta viešųjų 
darbų organizavimu, kad bū
tų suteikta žmonėms darbo 
ir pragyvenimo. Tuojau im
ta vykdyti ir tęsti toliau tie 
darbai, kurie jau buvo lenkų 
pradėti, kaip tai: Neries 
krantų reguliavimas, naujų 
pašto rūmų statymas, agro
nomijos skyriaus, technikos 
mokyklos, ginekologijos kli
nikos, šaldytuvų, lombardo, 
radijo stoties, muziejaus, 
pradžios mokyklos Belinių 
gatvejė, Šv. Jokūbo ligoni
nės, ugniagesių ir kt. pasta
tų statyba ir remontai. Pra
dėtas ir tęsiamas toliau Pa
nerių plento iš Vilniaus į 
Kauną statymas, prasideda 
Katedros aikštės grindimas, 
atnaujinami vandentiekio ir 
kanalizacijos darbai. Darbi
ninkams mokama tiek litų, 
kiek š. m. rugsėjo 1 d. buvo 
mokama zlotais.

Artimiausioje ateityje 
projektuojami šie nauji dar
bai: 1. kelias į Rasus, 2. ke
lias Polovos gatve, 3. akme
nų tašymo ir skaldymo dar
bai ir t.t.

į kurią gali patekti bet dul
kė, bet iš jos turi dvelkti ne
žemiškų šiukšlių smilkalai.

Ir žyla Kankliui galva vis 
labyn, kaip pavasario naktį 
obelis. Bet užtad skamba 
juokas dviejų vis didyn plyš
tančių širdžių, tai Kleopat
ros ir Eugenijaus vaikystė.

Kai. pirmą kartą Kanklis 
įvedė Eugenijų į Kleopatros 
kambarėlį, jam buvo šešeri 
metai. Ji gi buvo nebaigus 
apskrito metų lanko.

Jis tada buvo papuoštas 
naujam jūreivio švarkely, 
sušukuotais tamsiais plau
kais, su žibančiais naujais 
batais. Jam rodėsi Kanklio 
namuose nusileidęs dangus, 
nugulę visi sostai po jo kojų. 
O jis toks didingas! Net nar
sus! O čia sėdi baltomis pu
rienomis apripuota karalaitė 
ir siunčia nepažįstamą j am 
riteriui saulėtus šypsnius.

— Sūneli, — kalba Kank
lis. — Čia tavo-sesutė. My
lėk ją. Neskriausk. Neleisk 
jos ašarėlei riedėti. Nebark. 
Matai, koks gležnutis veide
lis, jis bus negražus, jei pa- 
žutę barsi.

Eugenijus sutrypia batais, 
netiksliai privesdamas koją 
į koją, ir saliutuoja Kank
liui:

(Bus daugiau)
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F. V.

PITTSURGH, PA.

Rengiamas koncertas
Sekmadienį, gruodžio 

d., Dangun Žengimo parapi
ja rengia didelį koncertą 
„Liberty Hall’, Reesdale St., 
North Side. Programą išpil
dys jungtinis Dangun Žengi
mo ir šv. Vincento parapijų 
choras, kuris jau labai gra
žiai pasirodė South Side ir 
Esplen. Tikimasi sutraukti 
visus šios apylinkės lietu
vius.

Organizuojami vyčiai
‘ Šv. Vincento parapijoj 
kun. J. Vaišnoro pastango
mis, su inž. A. Mažeikos pa
galba, organizuojama Lietu
vos Vyčių kuopa. Tuo tikslu 
šaukiamas parapijos jauni
mo masinis susirinkimas 
gruodžio 12 d. 8 vai. vak. šv. 
Vincento par. salėje. Reikia 
tikėtis, kad visas katalikiš
kas šios apylinkės jaunimas 
į susirinkimą atsilankys.

parapijietis, priklausė S.L.R. 
A.A. 13 kuopai.

— Brangieji „Amerikos” 
skaitytojai Baltimorėje! Jau 
metai baigiasi; įsitikrinom, 
kad savaitraštis „Amerika” 
rašo daug žinių kiekvienam 
numeryje iš Tėvų Žemės ir 
tuo mes labai patenkinti. 
Laikas atnaujinti. savo pre
numeratą ir savo pažįsta
miems patarti išsirašyti šį 
laikraštį, kad nuo Naujų 
Metų ir jie džiaugtųsi tomis 
žinelėmis iš Lietuvos. Jei bū
tų reikalas, padėkime ir pre
numeratą jiems persiųsti.

-F“A-V J grafijos paskaitoms vasari- j ima, palygint, mažus mokes
niame semestre. rv.ee,

Prof. K. Pakšto pastovus
adresas pasilieka tas pats:
38 Tower St., Worcester, 
Mass. Šiuo adresu prašoma 
į jį kreiptis.

Susipažinimo vakaras
Neseniai Vaizbos Butas 

suruošė susipažinimo vaka
rienę biznieriaus Jeznio res
torane. Atsilankė gausingas 
Pittsburgh© biznierių ir šiaip 
veikėjų būrys, daugumoje 
katalikai, jų tarpe trys dva
siškiai. Pradžioje šis paren
gimas atrodė nepartiniu, bet 
įvyko kitaip.

Vakarą vedė neaiškaus 
nusistatymo asmuo. Nors 
vakarienėj dalyvavo trys 
dvasiškiai, bet ji nebuvo pra
dėta su malda, kaip kad bu
vo daroma praeityje; gal to
dėl, kad dalyvavo „Dirvos” 
ir „Sandaros” redaktoriai.

Kalbėtojais buvo Vaizbos 
Buto pirmininkas ir atsilan
kę redaktoriai, gi dvasiškiai 
paprašyti pasirodyti tik at
sistojimu. Pastarieji galėjo 
jaustis tikrai ne savo vieto
je, nors Vaizbos Butas suda
rytas daugumoj iš katalikų 
biznierių.

Čia iš tikro gera pamoka 
katalikams netikėti įvai
riems laisvamaniams, nuo
lat kalbantiems apie bendrą 
veikimą, bet, pasitaikius pir
mai progai, išnaudojantiems 
katalikus savo partiniam 
kromeliui.

Dalyvavęs.

Juozas ir Valerija Lekavi
čiai minėjo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį. Jų 
intencija klebonas atlaikė 
mišias. Lapkričio 26 d. va
kare jų draugai surengė po
kylį, kuriame pasikeista gra
žiais linkėjimais.

— Gruodžio 10 d. kun. 
Dambrauskas, marijonas, 
pradės misijas, į kurias visi 
parapijiečiai kviečiami.

— Par. choras, muz. Vove
rio vadovaujamas, ruošiasi 
40 vai. atlaidams, kurie pra
sidės gruodžio 17 d. ir Ka
lėdoms.

— Sudarytas lietuvių 
draugijų komitetas sausio 27 
d. ruoš balių Vilniaus krašto 
lietuviams sušelpti. Taip pat 
jau ruošiamasi Vasario 
minėjimui.

A. a. kun. Antanas Bu
bąs, Harrisono-Kearny lie
tuvių parapijos vikaras, 
lapkričio 30 d. miręs nuo 
širdies ir plaučių uždegi
mo ligų. Velionis palaido
tas gruodžio 5 d. Semina
rijos kapinėse, Ramsey, N. 
J., iš Harrisono lietuvių 
bažnyčios. Velionis kunigu 
įšventintas 1937 m. birže
lio mėnesį; primicijas tu
rėjo Jersey City lietuvių 
šv. Onos par. bažnyčioje.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuviais darbininkais 
gausi The W. J. McCahan 
Sugar & Molaseg dirbtuvė 
vėl dirba, pašaukusi darbi
ninkus atgal į darbą. Šioje 
dirbtuvėje yra nemažai lie
tuvių darbininkų, išdirbusių 
joje per 40 metų. Ši dirbtu
vė labai gera darbininkams, 
nes ji neatleidžia darbininkų 
dėl jų senyvo amžiaus. Dar
bininkai priklauso darbo fe
deracijai ir glaudžiai laikosi.

Šv. Kazimiero par. šv. 
Vardo dr-jos narių rūpesčiu 
bus taisomas ir gražinamas 
parapijos rūsys. Klebonas 
kun. K. Valančiūnas buvo 
sušaukęs parapijiečių pasi
tarimą ir tuo reikalu kelia
mas fondas. Sausio 21 d. 
rengiamas didžiulis balius, 
kurio pelnas rūsiui taisyti. 
Visi prašomi rUoštis iš anks
to baliuje dalyvauti.

K. Dryža.

BALTIMORE, MD.

— Gruodžio 3 d. par. salė
je įvyko religinės anglų kal
boje paskaitos su paveiks
lais apie mišių reikšmę. Šią 
savaitę mūsų bažnyčioj lai
komos trijų dienų rekolekci
jos anglų kalba lietuvių jau
nimui.

— Mirė Stasys Liukpet- 
vijąadns buvo išlikimas

Lapkr. 18 d. lietuvių ben
drovės salėje suruoštas ne
tikėtas pokylis Povilui ir 
Konst, Sialilioniams pagerb
ti, minint jų vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį. Po
kylį ruošė Šaikūnienė (Sia- 
lilionio sesuo), Kokienė, Pe- 
lienė, Oškotienė; svečių su
kviesta apie 300. Sukaktuvi- 

1 ninku „svotu” buvo P. šai
pūnas, „svočia” — Juoz. 
Morris; pabroliais ir pamer
gėmis — Čiaponis, Krezonie- 
nė, J. Brūzga, Baranauskie
nė. Programą vedė D. Aniu- 
lionis. Pradžioje sustojimu 
pagerbti mirę J. Dapkus ir 
M. Lazickas, buvęs Sialilio- 
nių vestuvėse svotu ir pa
jauniu.

Savo sveikinimus ir linkė
jimus pareiškė sūnūs Ignas 
ir Povilas ir duktė Pranė, 
kun. M. Kemežis, vakarienės 
ruošėjos, svotai ir pajauniai, 
Railiai, Stirai, Večienė, 
Biekšienė, Budris. Įteikta 
gražių dovanų ir gėlių. Gra
žias gėlių puokštes įteikė 
Krezoniūtė ir Koniučių šei
ma. Sialilioniai dėkojo vi
siems dalyviams, ypač ren
gėjoms, už suteiktą didelį 
malonumą. D. A.

Federacijos arbatėlė pra
ėjo pasisekimu ir galės būti 
įrašyta į mūsų sėkmingų pa- 
rengimėlių knygelę. Gražus 
būrelis publikos pasirodė ir 
visi buvo pilnai patenkinti. 
Vakarui vadovavo Al. Vasi
liauskas. Visus sveikino fe- 
der. skyr. pirm. J. Blažionis. 
Kalbas pasakė dr. J. Rimavi- 
čius, J. B. Laučka ir kun. 
J. Kartavičius.

Tenka padėkoti svečiams | 
ir visiems dalyviams, ypač 
rengimo komitetui, kurį su
darė Lažaunikienė, Gedemi- 
nienė ir Juškienė.

Į „Amerikos” vakarienę, 
girdėtij žada važiuoti 4 au
tomobiliai, tad galės atvyk
ti apie 20 Great Necko as
menų, tad bus geras pasiro
dymas. Neužsirašę prašomi 
pamatyti Vasiliauską; gal 
dar bus vietos vienam’ ar 
dviem asmenims. Linkime 
„Amerikai” geriausio pasi
sekimo!

kai
prieš Kearny, o gruodžio 3 d. 
pralaimėjo ir Elizabethui. 
Buvusio žaidimo daviniai:
Newark
V. Daukšys
V. Barkauskas
E. Daukšys 
J. Montvydas 
A. Laukžemis

Pagal lig šiol gautus pa
kvietimus, prof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. nu
matomos tokia tvarka:

8 d. Grand Rapids lietu
viams ;

9 d. Detroito lietuviams;
11- d. Rochesterio lietu

viams ;
15 d. Newarko lietuviams;
16 d. Brooklyno 

viams;
18 d. Philadelphijos 

viams;
21 d. Baltimorės 

viams;
25 d. Worcestery, Aušros 

Vartų parap.
Kitos prakalbos bus 

skelbtos vėliau, kai jau 
gauti nauji kvietimai.

Nuo kovo 15 d. numato
mas didelis prakalbų marš
rutas išilgai Kanadą nuo 
Rytu i Vakarus, apimąs 
daugelį klubų ir organizaci
jų visuose didžiuose Kana
dos miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpiūčio pusė yra vėl užim
tas Kalifornijos Universitete 
Los Angeles politinės geo-

Pasiilgusiems gerų lietu
viškų knygų „Lithuanian 
Book-of-the-Month Club” 
skaitymo komisija siūlo Pet
ro Rusecko knygą „Išnie
kintos vėliavos”. Tie, kurie 
šį pasiūlymą priims, nesigai
lės.

„Išniekintos vėliavos” yra 
rinkinys trumpų apysakų iš 
spaudos uždraudimo laikų. 
Ne vienas iš senesnių dar 
dabar gali papasakoti šiur
pulingų įvykių iš tų juodųjų 
mūsų tautos dienų, bet taip 
vaizdžiai ir tiek įvairių nuo
tykių gali mums paberti iš 
be galo gabios plunksnos tik 
toks rašytojas, kaip Petras 
Ruseckas. Jis pilnai persi
ėmęs „Kryžiaus keliais”, ku
riuos lietuviai buvo privers
ti eiti ir nors visos smulkme
nos šiose apysakose yra su
kurtos autoriaus vaizduotėj, 
visi įvykiai, be abejonės, tu
ri istorinio pamato. Kad ne 
vieno knygnešio namus ru
sai kerštingai sudegino, nė
ra tai netiesa. Kad lietuviai 
turėjo būti atsargūs visur ir 

| visuomet, tai irgi neperdėji- 
mas.

Šios visos kovos su rusais, 
lietuviškas sumanumas, pir
mųjų vadų nepaprastai sun-, 
ki darbo dirva pačioje liau
dyje, ne vienas keršto aktas 
atliktas prieš tautos skriau
dėjus, šie ir daug kitų pana
šių dalykų yra aprašyti šio
je knygoje, kurią su pamėgi
mu skaitys ir jaunimas ir 
senesnieji.

Kaip ją įgyti? Kaip buvo 
anksčiau pranešta, Lithu- 

I anian Book-of-the-Month 
‘Club yra lietuviškų knygų 
skaitytojų ratelis, kurs gau
na iš Lietuvos pačias ge
riausias, įdomiausias kny
gas. Prisirašyti prie šio ra
telio galima labai lengvai, 
užsisakant Komisijos reko
menduojamą knygą. Pavyz
džiui, per pora mėnesių 
daugelis įsigijo Putino „Kri
zę”. Tuom pačiu jie skaitosi 
nariais šio skaitytojų rate
lio, kurs ieško pasigėrėjimo 
lietuviškuose raštuose.

Įsigyti dabar ‘ Komisijos 
parinktą knygą „Išniekintos 
vėliavos” ir tuomi užsirezer
vuoti ne vieną valandą malo
naus skaitymo ilgais žiemos 
vakarais, reikia tik pasiųsti 
50 centų, išrašant čekį ar 
Money Order vardu Lithu
anian Book-of-the-Month 
Club, 129 W. 88th St., New 
York City, N. Y. šis užsaky
mas bus tuojau išsiųstas 
Kaunan; knygoms už kelių 
savaičių pasiekus Ameriką, 
jos bus išsiuntinėtos visiems 
išsirašiusiems.

Norintieji painaudoti šia 
proga, kviečiami neatidėlio
jant siųsti užsakymą.

Skaitymo Komisija.

čius, liudija jo pareiškimas 
referate. Štai: „Sušaukti vi
są jaunimą, suvesti visuoti
niam darbui pasiseka tik ta
da, kada organizacija bus 
visiems prieinama. O bus 
prieinama, jei susieis visas 
jaunimas, jei atidarysime 
savo duris ir įleisime be jo
kio mokesčio. Toks griežtas 
nusistatymas būtinai reika
lingas ypač šiomis dienomis, 
nes ne visas jaunimas turi 
iš ko užsimokėti”.

Centralinėms organizaci
joms atėjo galas, nes jos tu
ri imti tam tikrus mokes
čius — duokles savo laikraš
čio išleidimo ir kitoms išlai
doms padengti. Čia gi refe
rate pareiškiamas griežtas 
nusistatymas prieš duokles. 
Jaunimui sakyte sako, — 
nemokėkite duoklių!

Jaunime nėra toks didelis 
pinigų trūkumas, kaip mes 
manome, tik reikia norų, o 
pinigų yra. L. Vyčių ir Stu
dentų duoklės mėnesiui į 
Centrą tik 10 c.; nemanau, 
kad apsunkintų norintį pri
klausyti. Jei dėl susidėjusių 
aplinkybių ar nedarbo jau
nuolis negali užsimokėti sa
vo duoklių, tai kuopos juos 
finansuoja Vyčių organiza
cijoje.

Pagal kun. V. Masiulio 
referatą, yra pasiryžimas 
suorganizuoti parapijose tik 
lokalę jaunimo kuopą, kuri 
veiktų tik parapijos ribose, 
ir būtų neapsunkinta cen- 
tralinėmis duoklėmis.

Pradedant šį darbą, 
tų gerai pagalvoti, ar 
sidėsime centralinėms 
nizacijoms, kurios tęsė savo 
garbingą darbą per daugelį 
metų Dievui ir Tėvynei. Ar 
ne būtų geriau ir garbingiau 
surasti būdus ir nuoširdžiau 
padėti esamoms organizaci
joms, o užmiršti organizavi
mą tik lokalių draugijų?

Pranas Razvadauskas.

Vienuolijos mintis — ko 
plačiausiai išeiti į žmones, 
kad, geriau susipažinus su 
jų reikalais, sėkmingiau ga
lėtų darbuotis jųjų tarpe.

Per savo dvidešimt viene- 
rių metų gyvavimo laikotar
pį vienuolija gana plačiai iš
vystė savo užsibrėžtą planą 
ir darbuojasi įvairiose Lie
tuvos vietose, o paskutiniu 
laiku atvyko ir į Ameriką; 
čia jų centras — Marianapo- 
lis, Thompson, Conn.

Vienuolijos darbai
Vienuolija, suprasdama 

jaunų vaikučių auklėjimo 
svarbą, daugelyje vietų Lie
tuvoje yra įsteigusi vaikų 
darželius ir mokyklas. Vie
tose, kur vaikučiams nepri
einamos šiokios mokyklos, 
stengiasi vaikų katekizavi- 
mu užpildyti šią spragą. 
Sėkmingam vaikučių auklė
jimui taipgi daug padeda į- 
vairios organizacijos, kurio
se seserys dirba, pav., Ange
laičių, Marijos Vaikų ir t.t.

Mergaitėms auklėti ir pa
ruošti gyvenimui turi pensi- 
jonus ir rūpinasi praplėsti 
aukštesnes bei specijalias, k. 
a. žemės ūkio, ruošos moky
klas. Viena žymesnė šių įs
taigų yra Keturvalakiuose, 
Karklinių Žemės Ūkio Mo
kykla.

Savo žinioje vienuolija tu
ri nemaža vargšams įstaigų: 
našlaičių ir senelių prieglau
dų. Seselės mažą našlaitį 
vaikelį augina ir stengiasi 
atstoti jam motiną, o nuvar
gusiam seneliui rūpinasi pa
lengvinti senatvės dienas ir 
suteikti paskutinius patar
navimus. Taipgi lankosi se
serys privačiuose namuose 
vargstantiems patarnauti.

Spaudos darbuose vienuo
lija, kiek gali,,padeda Kata
likų Bažnyčiai ir visuome
nei. Šiuo tarpu savo rankose 
turi „Šešupės” spaustuvę ir 
„Šešupės” knygyną. Pačios 
seserys spausdina ir platina 
knygas bei laikraščius, 
„Liepsnas”, skiriamas 
gaitėms.

Vienuolija naudojasi
mis galimomis priemonėmis, 
kuriomis ji mato galinti pa
dėti artimui. Reikia džiaug
tis tad, kad ji auga narių

Aitutis, Mateušas, iki 1930 m. 
gyvenęs 619 Carpenter St., 
Greenpoint, N. Y. Su juo kartu 
gyveno ir jo duktė Ona Aituty- 
tė, kuri taip pat paieškoma.

Bausis, Povilas, iki 1936 ar 
1937 m. gyv. 419 Poplar St., She
nandoah, Pa.

Danusis, Povilas, prieš ketve- 
ris metus gyv. 12 Ward St., Wa
terbury, Conn.

' Dzinkusas (Dzenkevičius) Ka
zys, 1921 m. gyv. 5401 S. 33 St., 
Omaha, Nebr. Šiuo metu yra 
apie 60 metų amžiaus.

Grachauskas, Vincas, į J. A. 
Valstybes išvykęs 1914 m. ir 
pradžioje gyvenęs Bostone.

Jankevičius, Juozas, į J. A 
Valstybes atvykęs apie 1909 m., 
šiuo metu gali būti apie 60 me
tų amžiaus. Jis yra kilęs iš Jur- 
gų kaimo, Pumpėnų valse., Pa
nevėžio apskr.

Kimbris, Mykolas, kilęs iš Pa
girio — Gailioniškių kaimo, Mal- 
dočenskos valse. Į J. A. Valsty
bes atvyko 1895 m. ir dar 1922 
m. gyv. Connecticut valstybėje.

Makauskaitė, Ona, duktė An
driaus ir Ievos Makauskų, kilu
si iš Žarstai kaimo, Šilavos vals., 
Marijampolės apskr., iki 1910 m. 
gyvenusi Waterbury, Conn.

Navickas, Jurgis, į J. A. Vals
tybes išvykęs 1905 ir 1929 ar 
1930 m. būk tai miręs. Prieš 
mirtį jis gyvenęs Thomas, W. 
Virginia, bet jo mirimas vietinė
se įstaigose neužregistruotas.

Paškevičius, Kasperas, kurio 
adresas 1929 m. buvo: The Pub
lic National Trust Bank, 177 
Broadway, New York, N. Y.

Patapas, Pranas, išvykęs į J. 
A. Valstybes, 1911 m. Apie 1922 
— 1925 m? gyveno Brooklyne.

Kai kuriems iš ieškomųjų pri
klauso turtai bei palikimai, ku
rie gali tekti svetimiems, neat
siliepus teisėtiems įpėdiniams. 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi rašyti:
Lietuvos Generalinis Konsulatas

16 West 75 Street, 
New York City. 
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876 964 1012
Elizabeth No. 1
Jankūnas
Goštatus
Zalibukas
Petračonis
Degutis
Potts

Teko perskaityti kun. V. 
Masiulio referatą, skaitytą 
Kat. Federacijos Kongrese, 
rugsėjo 12 d. Visame refera
te pakartoti seniau girdėti 
išsireiškimai ir aimanavi
mai. Prisiminta ir Vyčiai. 
Girdi, vyčiai nepatikę vi
siems, todėl jaunimas ieško
jęs kitų draugijų. Tad ir 
mūsų jaunimas dabar netu
rįs tinkamos organizacijos, į 
kurią visi galėtu susispiesti. 
Kitų centrinių organizacijų 
kun. Masiulis nė nepamini; 
rodos, kad neužsitarnavę to, 
kaip Studentų ir Profesijo- 
nalu Sąjungą, Chorų, ir t.t.

Kad. kun. V. Masiulis išsi- 
reiškia. prieš centralines or
ganizacijas, kurios iš narir visuomenei.

Didžiajam karui pasibai
gus, Lietuvoje įsikūrė pir
moji grynai lietuviškoji vie
nuolija. A. a. ark. J. Matule
vičius, M.I.C., at jausdamas 
lietuvaites, trokštančias vie
nuoliško gyvenimo, bet ne
sant lietuviškai vienuolijai, 
į kurią galėtų stoti, įsteigė 
Nekaltai Pradėtosios švč. 
P. Marijos Seserų Vienuoli
ją. Jis parašė jai įstatus ir 
iki savo mirties jąja rūpino
si ir globojo, ši vienuolija 
savo centrą turi Marijampo
lėje, Lietuvoje.

Vienuolijos tikslas
Šios vienuolijos, kaip ir 

visų kitų, pirmaeilis tikslas 
yra Dievo garbė ir krikščio
niškosios tobulybės sieki
mas. Seserys turi pareigą 
bendrai gyventi ir apsiima 
vykinti Evangelijos patari
mus trimis įžadais: neturtu, 
skaistybe ir klusnumu.

Bet vienuolija turi ir ant
rą tikslą, būtent: žmones 
vesti prie Dievo, šiam tiks
lui darbo dirva yra be galo 
plati. Todėl vienuolija rūpi
nasi, kad kiekviena sesuo, 
pagal savo gabumus ir pajė
gas, teiktų žmonijai visoke
riopą pagalbą. Šios rūšies 
darbai yra sekantieji:

1. aprūpinti savo narius 
reikiamu mokslu ir specialy
bėmis ;

2. mokyti, auklėti ir kate- 
kizuoti vaikus;

3. laikyti ir vesti auklėji
mo bei mokymo įstaigas;

4. leisti, spausdinti bei 
platinti geras knygas ir lai
kraščius;

5. laikyti ir vesti ligoni
nes, senelių ir našlaičių prie
glaudas ;

6. dirbti katalikiškose vai
kų, mergaičių bei moterų or
ganizacijose ir šiaip padėti 
vargstantiems ir tarnauti

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė dova
na pasiuntimui Lietuvon. Kaina 
25c už vieną. Užsakant pažymė
ki! kokiais norit mėnesiais, lietu
viškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332. W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKQBIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS —
BALZAMUOTOJAS

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KraUkauikai — Bavlnlnkaa 
Gamintojai Geriausio# Rūlles 

NMTalflnanCių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mlior TOM COLINS
Taipgi parduoda lletuvliko bra- 

rotro alų Ii New Britain
GREIMO „CONNECTICUT BEST” J 
Pristato pareikalavus: sallūnams, .* 
krautuvėms,

Reikalaukite
Sodės

91-93 Warwick

vestuvėms Ir t.t. s 
visur to vardo J* 

ir Alaus \
• L

8t., Newark, N. J.

Nauįos Rudens Mados 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
• Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.

Virš 30 meti} parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.

SIUTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 
JAUNIEMS VYRAMS 

Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00 už $19.50 

, Vertės $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū

sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Henry Narinš Sons, Ine
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.



Gruodžio 8 d., 1939 m.

VIETOS ŽINIOS
J f

AR JAU NUSPRENDEI? MASPETHO ŽINUTĖS

areštai esą žygiai, nukreipti 
prieš komunistus. Valstybe 
gi šiuos asmenis kaltina ne 
kaip komunistus, bet kaip 
nusižengėlius šalies įstaty
mams.

W YORKE PA- 
I ASMENYS

;eušas, iki 1930 a
1 Carpenter St, 

Y. Su juo karta
luktė Ona Aituty- 
at paieškoma.
as, iki 1936 ar 
9 Poplar St., Sie

las, prieš ketve-
2 Ward St, Wa-

»nkevičius) Ka- 
f. W)1 S. 33 St., 
Šiuo metu yra 

tnžiaus.
Vincas, į 1 k. 
kęs 1914 m. ir 
ięs Bostone.
Juozas, į J. A. 
kęs apie 1909 m, 
būti apie 60 me- 

> yra kilęs iš Jur- 
npėnų valse. Pa

Gal dėl įvairių aplinkybių 
dar nesi nusprendęs daly
vauti „Amerikos” vakarienė
je? Dar yra laiko — vaka
rienė įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 6 vai. vak. 
Tamsta esi maloniai kviečia
mas ir laukiamas. Jei dar 
neturi bilieto, tuojau praneš- 
ki administracijai ir tuomi 
palengvinsi šeimininkių rū
pesčius, nes joms svarbu ži
noti, kokiam skaičiui svečių 
paruošti stalus.

„AMERIKOS” BAZARO 
KOMITETO NARIAMS

kojas, kilęs iš Pa
liškių. kaimo, Mal- 
i. Į J. A. Vaisty
ki m. ir dar 1922 
icticut valstybėje.

Ona, duktė An- 
Makauskų, kilu- 

mo, Šilavos vals., 
įskr, iki 1910 m. 
■bury, Conn.
'gis, į J. A. Vals- 

1905 ir 1929 ar 
tai miręs. Prieš 
renęs Thomas, W. 
o mirimas vietinė- 
^užregistruotas.

Kasperas, kurio 
i. buvo: The Pub- 
Trust Bank, 171 
w York, N. Y. 
anas, išvykęs j J. 
1911 m. Apie 1922 
veno Brooklyne.

iš ieškomųjų pri- 
bei palikimai, kn- 
svetimiems, neat- 

;iems įpėdiniams, 
a apie juos žinau- 
prašomi rašyti:
ralini s Konsulatas 
Street,
lity.

Visi draugijų atstovai, iš
rinkti į’ „Amerikos” bazaro 
rengimo komitetą, maloniai 
prašomi atvykti į pirmą su
sirinkimą, penktadienį, gruo
džio 15 d., 8 vai. vak., šv. 
Jurgio par. salėje, 207 York 
St. šis susirinkimas labai 
svarbus, nes jame bus pri
imti veikimo planai, pasida
linta darbais.

Kreipiamės ir į tas drau
gijas, kurios dėl kokių nors 
priežasčių nesuskubo išrink
ti savo atstovų. Maloniai 
prašome tų dr-jų valdybas 
paskirti atstovus į bazaro 
komitetą ir pasirūpinti, kad 
jie dalyvautų pirmame susi
rinkime.

— Gausus maspethiečių 
būrys dalyvaus „Amerikos” 
metinėje vakarienėje; bilietų 
dar galima gauti klebonijos 
raštinėje. Pernai maspethie- 
čiai bene gausingiausiai pa
sirodė, tad neatsilikime ir 
šiemet.

— Sodalietės į „Ameri
kos” bazaro rengimo komite
tą išrinko O. Kučinskaitę ir 
J. Zembrauskaitę. Visos Ma
spetho draugijos išrinko sa
vo atstovus į bazaro komi
tetą ir dabar laukia pirmo 
susirinkimo, kurs bus kitą 
penktadienį, gruodžio 15 d. 
8 vai. vak., šv. Jurgio par. 
salėje, 207 York St.

— 40 vai. atlaidai praėjo 
gražiai; daug parapijiečių 
pasinaudojo svečių kunigų 
talka; didysis altorius sken
do skoningai sutvarkytose 
gėlėse.

— Maspetho namų savi
ninkų dr-jos susirinkimas 
kviečiamas pirmadienį, gruo
džio 11 d., 8 vai. vak., 60-39 
— 56 Dr. šios dr-jos pirm, 
yra adv. S. Briedis, sekr. P. 
Šlapikas.

RUSIJOS PAVILIJONO 
NEBUS

Kitais metais pasaulinėje 
parodoje Sovietų Rusijos pa- 
vilijono nebus, nes Sovietai 
atsisakė dalyvauti. Atsisa
kymas dalyvauti praneštas 
parodos vadovybei keliomis 
valandomis prieš užpuolimą 
Suomijos. Pavilijonas turės 
būti nugriautas per 90 die
nų. Sovietai išardytą pavili- 
joną gabensis į Maskvą, kur 
jis bus naujai pastatytas ir 
sunaudotas muziejiniams 
reikalams.

Suomija buvo pirmutinė 
Europos valstybė, pareišku
si savo sutikimą dalyvauti 
parodoje ir sekančiais me
tais. Nauji įvykiai Suomijos 
pavilijono išlaikymą gali nu
kreipti visai kita linkme, bet 
jis vistiek bus; jo išlaikymu 
rūpinsis amerikiečiai suo
miai.

22 metų sukakties iškilmingą 
minėjimą ruošia vasario 16 
d. Grand Paradise salėje. 
Taigi, ateinančiais metais di
džiąją laisvės šventę minėsi
me tą pačią dieną, kurią 
Vilniuje paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė. Minėjimo 
svečias kalbėtojas bus prof, 
dr. Kazys Pakštas. Apylin
kės lietuviai jau dabar pra
šomi atsiminti, kur jie bus 
laukiami vasario 16 d.

mos; vyresnieji turėtų išra
šyti jį savo mokslus einan
čiam jaunimui kaip gražią 
kalėdinę dovaną.

DANIJOS ATSTOVAI PRO
TESTUOJA PRIEŠ KO

MUNISTUS

LANKĖSI

Gruodžio 6 d. redakcijoje 
lankėsi kun. Juozas Valan
tiejus, Waterburio klebonas 
su savo vikaru, kun. Bene
diktu Gauronsku. Svečiai pa
liko administracijai stambų 
užsakymą. Jie buvo atvykę 
į Maspetho par. 40 vai. atlai
dus.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA

„STUDENTŲ ŽODIS” 
VISAI DOVANAI

UŽMUŠAMA DAUG 
PĖSČIŲJŲ

— Šiais metais į Lietuvos 
miestų statybą įdėta 66 mi
lijonai litų.

son 6-1693

HAWKQIIS
kūnai)

)BIU8 - 
IUOTOJA8

j New Yorko 
ersey valst.

m Street, 
on, N. J.

RUOŠIASI KONCERTUI

»- I
i j *

-5270

N STAR : 
w co.

— IrHnlnkai ' 
ritulio* Rūllai 1 
!lų Gėrimu
specialų Drink- 1 

[ OOLINfl 
lletuvilko hr»-

New Britain 
1CTICUT BEST” 
javus: stUūnami, • 
istuvtaii Ir t.t. 
visur to vardo 
Ir Alaus

Apreiškimo par. choras la
bai stropiai ruošiasi savo 
įdomiam turtingam bažnyti
niam koncertui, kurs įvyks 
gruodžio 17 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje. Šiuo koncer
tu norima užbaigti parapijos 
sidabrinio jubiliejaus minėji
mą. Koncerto programa į- 
vairi; be choro, bus atskirų 
solistų, kurių tarpe ir žino
ma smuikininkė, Marg. Dig- 
riūtė.

Bažnytinės giesmės ir pui
kios muzikos mėgėjai kvie
čiami neužmiršti, kad gruo
džio 17 d. vakare jie bus 
maloniai laukiami Apreiški
mo par. bažnyčioje.

Ar jau nutarei savo arti
miesiems pirkti gerą Kalėdų 
dovaną? Dabar laikas nutar
ti ir savo nutarimą tuojau 
įvykdyti. Mums atrodo, kad 
viena geriausių Kalėdoms 
dovanų yra „Amerikos” me
tinė prenumerata. Užsakyk 
savo giminei, draugui, bičiu
liui „Amerikos” savaitraštį, 
kuris kiekvieną savaitę pri
mins apie geradėją, perkan
tį nenykstančias, pastovias, 
didelę naudą duodančias do
vanas.

Pasirinki „Ameriką” ka
lėdine dovana ir kitiems pa
tarki panašiai pasielgti. Me
tams „Amerika” kaštuoja 
tik 2 dol. Į Lietuvą ir šiaip 
į užsienį — 2 dol. 75 c.

Spalių mėnesį New Yorko 
valstybėje automobilių įvai
riose nelaimėse užmušta 296 
asmenys, kurių 169 buvo 
pėstieji. Valstybės automo
bilių registracijos biuras la
bai susirūpinęs padidėjusiu 
nelaimingų atsitikimų skai
čiumi, kurs žymia dalimi 
palietė pėsčiuosius; visi pės
tieji prašomi ir raginami 
būti labai atsargiais kryžke
lėse ir gatvėse, pereinant į 
kitą kelio pusę.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskritis Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo

St, Newark, N. J. j

Susirinkimas
K. Susivienijimo 135 kp. 

metinis sus-mas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
tuoj po sumos, par. mokyk
loje. Bus renkama valdyba, 
svarstomi svarbūs reikalai. 
Visi kviečiami.

KOMUNISTŲ VADAS 
SLĖPĖ SAVO KILMĘ

LICENSES
Beer, Wino, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11411 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 52 Reeve Pl., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB MAKAROW
52 Reeve Pl., Brooklyn, N. Y.

tai
.tingas drabu-
■autuvę.

r

i visiems.
modelių.
» perkame di-

lMS IR

is jus, kad uiti-

mhattan Avė.

Amerikos komunistų par
tijos iždininkas, Robert Wil
liam Wiener, šią savaitę pa
trauktas į teismo atsakomy
bę už apgavystes ir paleistas 
iš kalėjimo iki teismo už 
10,000 dolerių užstatą. Fede
ralinis prokuroras prisieku
siųjų teismui suteikė įrody
mų, kad Wiener nėra Ameri
kos pilietis, kad jo tikra pa
vardė yra Weiwei Warszo- 
wer, kad jis gimė Rusijoje. 
Nors Wiener ne Amerikos 
pilietis, tačiau buvo apgau
lingai išsiėmęs Amerikos pa
są ir juo keliavęs po Europą.

Komunistai dabar kelia 
fondus, rinkdami aukas savo 
vadams ginti, aiškindami, 
kad Browderio ir Wienerio

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 439 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH S. MORIELLO
439 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7797 has been issued to the undersigned 
to sell beer ,wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5302 Third Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KALMAN KLEINMAN
& RUBEN EKHAYZER 

5302 Third Ave., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 192 Rogers Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MATILDA HENNESSY
192 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

ošiu

■ .<z '

GERIAUSIOS RŪŠIES 
. ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 154 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PETER BRESSI
d-b-a Avenue U Wine and Liquor Store and 

Add’l Space
154 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1076 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HINKLEY
1076 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1804 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK CALLAHAN
1804 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1227 Nostrand Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL McIIUGH
1227 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
d-b-a Bridge Bar and Grill

48 Sands St. Brooklyn, N. Y.

Am. L. K. Studentų ir Pro- 
fesijonalų sąjungos leidžia
mas mėnesinis žurnalas 
„Studentų Žodis” kitiems 
metams duoda labai didelių 
palengvinimų; kas prisius 
dvi prenumeratas po 2 dol., 
gaus „Studentų Žodį” dova
nai. Be to, visi skaitytojai, 
užsimokėję 2 dol., gaus do
vanų knygų iš šio rinkinio: 
kun. K. Zajančkauskas — 
Nuo piemenėlio iki arkivys
kupo (arkiv. J. Matulevi
čiaus biografija); 2. kun. dr. 
V. Padolskis — Kelionė į 
šventąją žemę; kun. dr. Jo
nas Starkus — Lietuvių kal
bos gramatika; vyskupas 
Pelčaras — kun. P. Meš
kauskas — Jėzus Kristus 
Švenčiausiame Sakramente; 
kun. dr. J. Navickas — Pra
našystė, Žydų Karalius, De
šimts metų smuklėje, Du 
vainiku; Jonas Kmitas — 
Eilės; dr. J. Bielskis — A- 
merikos lietuvių delegatų 
kelionė į Lietuvą 1916 me
tais.

„Studentų žodžio” adresas 
— Marianapolis College, 
Thompson, Conn. Žurnalas 
Išleidžiamas kas mėnuo, tu
riningas, prirašomas ameri
kiečių jaunimo, grynai kata
likiškas ir lietuviškas. Jis 
vertas visų lietuvių para-

Kopenhaga. — Danijos 
tautos atstovų rūmuose yra 
du atstovai komunistai. 
Gruodžio 6 d. vienas komu
nistas norėjo kalbėti; kai tik 
jis ėjo į kalbėtojo vietą, visi 
susirinkimo dalyviai, centro, 
dešinės ir kairiųjų partijų 
atstovai, atsistojo ir išėjo iš 
posėdžio, palikdami komuni
stą kalbėti sau, jo draugui 
ir salės sienoms.

Kai posėdis buvo vėl pra
dėtas, nacis atstovas paklau
sė ministerio pirmininko, ar 
nemano vyriausybė nutrauk
ti santykių su Sovietų Rusi
ja. Min. pirm. Staunning at
sakė neigiamai.

— Žydų spaudos žiniomis, 
Klaipėdos krašte tebesą pa
silikę privatinių Lietuvos pi
liečių judomojo ir nejudomo- 
jo turto apie 100 milijonų li
tų vertės. Apie 80 nuoš. to 
turto priklauso žydų tauty
bės asmenims.

— P. Ločeris, keleris me
tus užsienyje studijavęs che
mijos ir technologijos klau
simus, įsteigė Biržuose pir
mąją Lietuvoje fotografinių 
plokštelių dirbtuvę „Aušrą”, 
kurioj nuliejama per valan
dą apie 1,200 plokštelių, ku
rios esančios neblogesnės už 
užsienines.

— Klaipėdos krašto gy
ventojai, turintieji sienai

pereiti korteles, pradeda vis 
dažniau ateiti į Lietuvos pu
sę pavalgyti ir maisto pro
duktų nusipirkti. Daug kur 
pasienio su Klaipėdos kraštu 
miesteliuose vyksta net spe
cialūs turgai, kuriuose klai
pėdiškiai perkasi maisto 
produktų.

— Naujuose įvykiuose 
Lietuva nėra kieno nors in
teresų pusėje.

MASKVA VALDO 
PARTIJA

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave„ 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7850

Galvos Skaudėjimo 
Vargintojai!

Blogas galvos skaudėjimas sugadina 
nusiteikimą... padaro visai sergantį! O 
visgi daugelis žmonių kenčia nuo gal
vos skaudėjimo nereikalingai, dėlto, 
kad nežino tikros priežasties.
Kai kitą kartą tau skaudės galvą, pa
tikrink pats save. Gal tau reikalingas 
tikrai geras pelengvinlmas netvarklal 
veikiančių vidurių. Ir Jeigu tas yra, tai 
maža Ex-Lax plytelė sutelks tau dide
lę pagalbą.
Ex-Lax yra labai patikimas liuosuoto- 
Jas. Jis yra efektingas veikime, bet 
taip pat Ir švelnus. Jis duoda rezulta
tus be išsitempimų ir nesmagumų.
Be to, Ex-Lax yra malonus priimti. Jis 
gardus kaip skanus šokoladas. Jūs ga
lite gauti dėžutę kiekvienoje vaistinėje 
už 10c. arba 25c.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Washington. — Jay Love
stone, buvęs Amerikos ko
munistų partijos sekreto
rius, kongreso tyrinėjimų 
komitetui liudijo, kad šios 
šalies komunistų partiją val
do Maskva, kurios įsakymus 
ji aklai vykdo. Lovestone y- 
ra lankęsis Maskvoje apie 
10 kartų, būdamas partijos 
sekretorium, kur matęsis su 
Stalinu ir iš jo gaudavęs 
nurodymų.

— Atsakinguose vokiečių 
sluoksniuose Berlyne pareiš
kiama, kad Lietuvos nepri
klausomybė naudinga ir rei
kalinga tiek Vokietijos, tiek 
Sovietų Sąjungos interesuo
se.

Į - Kalėdų Šventėms - <
| SALDAINIAI PUIKIAUSIOSE DĖŽUTĖSE, KA t 
| LEDINĖS EGLAITĖS PAPUOŠALAI, LIETUVIŲ- į 
| ANGLŲ KALBA ATVIRUTĖS, VAIKAMS ŽAIS-
I LAI — DOVANOS Į
| Gaunama |
1 Lietuvių Saldainių Krautuvėj | 

? 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. f
I J. P. GINKUS, Savininkas į

PIRKITE RAKANDUSDABAR
Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo

mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus, „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

N. Y

Gia.mina.Tna tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnallo Ex-Lax.

c ’HAV EM EYEPi 8 0259 \ 
RALPH KRUCH

FONOGRAFAS
'• 6 5 23 s G R i N5 AVENUE

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

B AR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininku

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

GYDO be pelito, be 
vaistų Ir be chemi
kalų, tik sn savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui 
VALANDOS: 
ryte iki 8
Nedėldlenlals ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMI8KIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktoriui

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

■

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

Tel. STagg 2-4409

Laidotuvių Direktorius

Tel. Newtown 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pate, tik miesto pa
tvarkymu pamainyto numarla 
buvusio 107 Union Avenue.

Duoda automobilius veatuvfima, 
krlkštynoma ir vlaoktomi 

porivažlnljlmanu.

A. RODZEWIOZ 
(Radzevičius)

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street,

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE 07 
BARRY P. SHAUNS 

(šalimkas)
Veitie E. Davii, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingai 
Laidotuves 
----- $150 -------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84:02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.



Gruodžio 8 d., 1939

AMERIKOS

METINE VAKARIENE
Gniodžio-December 10,1939

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
No. 5th ir Havemeyer Sst.

KUHN NUTEISTAS

PASKUTINIS KVIETIMAS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Rūpinies gauti gražių lietuviškų kalėdinių atviru-

Mes jų turime. Įvairiausių

KreipkitėsNĖRA PASNINKO

Brooklyn, N. Y.423 Grand Street,

Sveikatos reikalais

DR. JOHN WALUK

VALANDOS

Tel. STagg 2-7177

SIUVĖJŲ SUSIRINKIMAS

RETA SUKAKTIS

SPECIAL

NAMŲ SAVININKAMS

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Suprasdamas svarbą sku
baus šelpimo, Lietuvos gen. 
konsulatas praeitą savaitę 
išsiuntė kabeliu antrą tūks
tantį dol. Amerikos lietuvių 
aukų vilniečiams šelpti.

vai valg 
ir tyčios 
teisių?

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS
-12 ryte
-8 vak.

161 No. 6th Street

NAUJI KALENDORIAI
GRAŽIOS ATVIRUTĖS

DEWEY NORI BŪTI 
PREZIDENTU

UŽRAŠĖ „AMERIKĄ
Į LIETUVĄ

Prieš 
menkos' 
paaukok 
mečiams

Tai t 
‘ Moks]

pasmerkė buvusio teisėjo 
Manton elgesį, šis sprendi
mas dar gali būti apskųstas 
Vyriausiam Teismui. Yorko valstybės ne- 

apdraudos fondas 
mėnesį išmokėjo 4,. 

dol., kurie bedar-

ANTRAS TŪKSTANTIS 
VILNIEČIAMS

kad su že 
ta skub< 
istorija 
tautos išj 
iš dvarų, 
lėti, kai ( 
lai kitaip

Amerikos vokiečių nacių 
bundo vadas Fritz Kuhn, 
pripažintas teisme kaltu sa
vo organizacijos apvogime ir 
atskaitomybės knygų klasto
jime, gruodžio 5 d. nuteistas 
nuo pustrečių iki penkerių 
metų kalėjimo.

NEDARBO APDRAUDOS 
IŠMOKĖJIMAI

VALANDOS 
8—10 ryto 
1—2 p. p.

LIETUVA TARPTAUTI 
NIAME BAZARE

patrijotais 
tėvynės n 
prancūzų 
tėvynei, ka 
riuomenės 
patrijotai s 
tai, leisdan 
riuomenei 
žemę ir lie

UŽ PENKTUKĄ PENKIOS 
PAROS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo dr-jos bendra 
Komunija bus šį sekmadienį 
9 vai. mišių metu. Prašomi 
ir kiti vyrai prisidėti.

Manhattan© apskrities 
prokuroras Thomas E. De
wey šiomis dienomis paskel
bė savo norą būti kandidatu 
kitų metų prezidento rinki
muose. Jis siekia respubliko
nų partijos nominacijos. Jį 
labai remia New Yorko res
publikonų partija. Jau suda
ryti jo vardu klubai ir kito
se valstybėse, kur šią savai
tę Dewey pradeda savo agi
taciją. Dewey pirmas res
publikonas, išėjęs į viešumą, 
kaip siekiąs nominacijos pre
zidento kandidatūrai.

>aeitą vasarą Amerikos 
uvių ekskursija, išvykusi 
Vuvą iš New Yorko lie- 

’ 1 d. M.-S. Gripshplm 
u, arti Švedijos turėjo 

■i sveikinimo susirinkimą, 
kurį padaryta aukų rink- 

za. Šiais metais Lietuvos 
’Hų Sąjunga šventė savo 
metų gyvavimo sukaktį; 

h proga už surinktus pini
gus ekskursantai nutarė nu
mirkti tris sanitarinius krep- 
x;us ir įteikti Moterų šaulių 
marybai. Tai atlikti buvo iš
rinktos dvi keleivės: Ona 
Petružytė, So. Boston, Mass, 
ir Julė Lazauskienė, Brook
lyn, N. Y. Jos nupirko dova
nas ir įteikė minėtos ekskur
sijos vardu.

Šaulės atsiuntė laiškus, 
’zuriais patvirtinamas gavi
mas minėtų krepšių ir kiek 
nuo jų liko iš surinktų pini
gų litais.

Praeitą 
toje pažyi 
yra kom 
pasinaudoi 
spaudos 
pastabas 
torius apv 
„Amerika’ 
kad komu 
trijotai”. 
nebuvo pj 
išvados i 
nebus pač 
nes tylus ] 
sipažinima;

Šį penktadienį, Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, jokio 
pasninko nėra, todėl galima 
valgyti mėsą, tačiau kiekvie
nam katalikui privalu iš
klausyti mišių.

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

PATVIRTINO TEISĖJO 
NUTEISIMĄ

rest Parkway stotis Jamaica 
linija važiuojant). J. P. Ma
čiulis praneš iš mokesčių 
mokėtojų suvažiavimo, įvy
kusio Albany, N. Y. Adv. Cl. 
Voketaitis praneš apie val
džios namų statybą ir kiek 
tie valdžios namų projektai 
paliečia eilinius privatiškų 
namų savininkus. Bus ir 
svečias (kitatautis) kalbėto-

Šią savaite Flushinge gy
veną Joseph ir Filomena 
Onorato minėjo vedvbinio 
gyvenimo 65 metų sukakti. 
T Amerika jie atvyko prieš 
60 metu iš Italijos.

Kriaučių uųijos 54 sky
riaus priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 13 d. 
7:30 vai. vakare, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus renkama valdyba ki
tiems metams.

„Amerikos” administraci
joje jau galima gauti nau
jausių kalendorių ir gražių 
kalėdinių atviručių. „Ameri
kos” skaitytojai prašomi pa
sinaudoti: kas dabar atnau
jina savo prenumeratą, ka
lendorių gauna dovanai.

Kalendoriai ir atvirutės 
parduodama labai prieinama 
kaina. Prašome pasakyti sa
vo pažįstamiems, kad „Ame
rikos” administracijoje gau
nama kalendorių ir atviru-

Sodaliečiu bendra Komu
nija gruodžio 17 d. 9 vai. 
Naujos valdybos rinkimai 
gruodžio 21 d. 8 vai. vak.

Sodalietės šį penktadienį, 
gruodžio 8 d., 7:30 vai. vak. 
priims naujas sodalietes ir 
atnaujins savo prižadus. Vi
sos norinčios prisidėti prie 
sodaliečių prašomos būti sa
lėje prieš 7:15 vai. Visos na
rės prašomos dalyvauti 6 
vai. ryte mišiose ir priimti 
Komuniją.

Mokesčių mokėtojų šuva 
žiavime užgirta visa eilė re 
zoliucijų, kurių reikšmė ii 
papildymas bus diskusuoja 
ma šiame susirinkime, tac 
visi namų savininkai kvie 
čiami būtinai dalyvauti.

Valdyba.

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 3 d. Nicholas 01- 
skewsky, gailėdamas penkių 
centų, eidamas į BMT trau
kinį, bandė praeiti pro už
tvarą, įmesdamas švininį ga
balėlį penktuko dydžio. Tai 
atsitiko Flushing — Broad
way stotyje, bet „triksas” 
nepavyko. Olskewsky suim
tas ir pavestas teismo nuo
žiūrai. Brooklyn© teisme 
paaiškėjo, kad Olskewsky 
drauge su žmona uždirba 63 
dol. kas savaitė, banke pasi
dėjęs turi per 47 tūkst. dole
rių, o nusikaltimo metu ki
šenėje turėjo 691 dol. Teisė
jas jam paskyrė 25 dol. pa
baudą arba penkias paras 
arešto. Nuteistasis tuojau 
sumokėjo pabaudą.

Olskewsky prieš 30 metų 
atvyko iš Rusijos ir pradžio
je uždarbiaudavo grodamas 
gatvėse.

BR0WDERI0 BYLA 
ATIDĖTA

Šią savaitę „Amerikos” 
artimi bičiuliai, T. Kubilienė 
ir J. Milišauskas, užrašė 
„Ameriką” į Lietuvą. T. Ku
bilienė — savo seserei į Vil
kaviškio apskr., o J. Milišau
skas — giminaičiui į Aly
taus apskritį. Abu pareiškė, 
kad tai jų kalėdinė dovana 
giminėms Lietuvoje. Ar ne
verta ir kitiems pasekti šiuo 
„Amerikos” bičiulių pavyz
džiu?

Čia dar pažymėtina, kad 
J. Milišauskas atnaujino sa
vo prenumeratą ir nusipirko 
3 bilietus į „Amerikos” va
karienę. T. Kubilienė taip 
pat dalyvaus vakarienėje.

Praeitą savaitę Tarptauti
nis Institutas, 431 E. 17 St., 
New Yorke, turėjo suruošęs 
tautų bazarą, kurio pelno 
dalis ėjo instituto reika
lams. Kasdien buvo įvairi 
atskirų tautų programa, ku
rioje dalyvavo keliolika tau
tų. Šioje vietoje bazare pir
mą kartą atstovauta ir Lie
tuvai, kurios stalui vadova
vo Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos tarnautoja, p. 
Aid. Kundrotaitė, dabar vie
šinti pas savo dėdę, Lietuvos 
gen. konsulą Budrį. Lietuvos 
stalas, papuoštas gintaru, 
lėlėmis ir kitomis įdomybė
mis, gražiai atrodė ir susi
laukė gausių lankytojų ati
daus dėmesio.

Jį primi 
deracij( 
bia „Vi 
ameriki 
mažai i 
ir aukų 
tęsti bei 
Reikia 4 
kad neli 
ąmerikie 
vilniečia

Sveikatos kultūros dr-ja 
gruodžio 1 d. turėjo metinį 
susirinkimą, kuriame nutar
ta surengti prakalbas ir dar
žovių vakarienę po Naujų 
Metų. Naujon valdybon iš
rinkta: pirm, ir organizato
rius L. Grikštas, vicepirm. 
R. Kaster, nut. rašt. J. Dum
čius, fin. rašt. H. Kanaparis, 
ižd. Vižlenskienė, iždo glob. 
Tamelis ir Gražienė. Sus- 
mui vadovavo Tamsonas. 
Draugija pasiryžusi tobulin
ti kelią į sveikatą visiems.

R. K.

Komunistų partijos gen. 
sekretorius Earl Browder y- 
ra kaltinamas apgaulingai 
išsiėmęs Amerikos pasą, pri
sidengęs svetimais vardais; 
prisiekusių teismas jau yra 
jį apkaltinęs ir gruodžio 4 d. 
turėjo būti pradėta jo byla 
teisme. Browder atvyko į 
teismą ir pristatė savo ad
vokatą, kurs pasisakė teis
mui esąs ką tik pakviestas, 
todėl norįs su byla plačiau 
susipažinti. Teismas Brow- 
derio advokato prašymą pa
tenkino ir bylą atidėjo iki 
gruodžio 16 d. Dabar Brow
der yra laisvas, užstatęs 
7,500 dol.

Ištekėjo labai darbšti so- 
dalietė ir buvusi choristė 
Teresė Legeikaitė už Petro 
Kwas; pirma pamergė buvo 
jos sesutė Anelė su M. 
Kwas; kitos poros — Nellie 
Wanders — S. Marko ir Ona 
Visgirdaitė — A. Bukavitch. 
Vestuvių pokylis įvyko par. 
salėje. Sodalietės su maža, 
bet gražia dovanėle, išleido 
narę iš bažnyčios. Visos so
dalietės linki laimingiausio 
ir gražiausio pasisekimo gy
venime. Visus svečius jauno
sios motinėlė su sesutėmis 
labai gražiai priėmė. Val
gius pagamino Kučinskienė 
ir Pankevičienė; patarnavo 
N. Stravinskaitė ir N. Ci- 
vinskaitė, Legeikaičių pade
damos.

Lietuvi 
soma ir 
ją žemės 
niaus kr; 
mos kuri 
vykdytoji 
vičius, i 
kad reik 
krašte iš 
žažemiair 
ir visoje 
žemės re 
nuomone 
savininki 
40 hekta: 
vo anksč

Deja, ( 
ką turin

Vilnia 
sį, kiek 
rint, ka 
ranka ji 
ir visai] 
džiamas 
Wilensk 
nis nuo 
viski die 
lenkams

Minėte 
artimus 
ėmė tokį 
Lemiesz, 
9 d. lėni 
lietuvius 
tuviai n 
Vilniaus 
Šiemet 1 
kad Vili 
mocarsti

Vilnia 
ko pasti 
doje, lai 
žmonių 
ta, kad 
bai rib( 
auka ne 
niečiami 
meilės.

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Nepaprastų skundų teis
mas patvirtino federalinio 
teismo sprendimą, kuriuo 
buvęs teisėjas Manton nu
baustas dvejiems metams 
kalėjimo ir 10,000 dolerių 
pabauda už ėmimą kyšių ir 
„pardavinėjimą” teisingu
mo. Nepaprastas skundų tei
smas pareiškė, kad teisėjas 
turi būti atsakingas tik 
prieš Dievą ir savo sąžinę, 
todėl savo sprendime labai

New 
darbo 
spalių 
726,575 
biams įteikti 375,107 čekiais. 
Rugsėjo mėnesį išmokėjimas 
buvo didesnis 150 tūkstan
čių dolerių, kas liudytų, kad 
spalių mėnesį bedarbių skai
čius buvo mažesnis. Savaiti
nio čekio vidutinis dydis 
spalių mėnesį buvo 11 dol. 
38 c.

Brooklyne nedarbo ap
draudos išmokėjimus atliko 
9 įstaigos, išsiųsdamos 99,- 
659 čekius, kurių vertė buvo 
1,278,574 dol. Per tą patį 
mėnesį Queens distrikte iš
mokėta 443,586 dol. ir Bron- 
xe — 641,518 dol.

Spalių mėnesį pašalpos 
reikalu kreipėsi 53,215 as
menų, kurie šiuo reikalu ap
lankė valstybės darbo įstai
gas dar pirmą kartą. Paste
bėta, kad šiemet rugpiūčio 
mėnesį į valstybės darbo įs
taigas, ieškodami darbo, 
kreipėsi daugiau veteranų, 
nei liepos mėnesį.

Kvorta------------------ fai •
Pint--------------------------$1.07

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

New Yorko WPA vadovy
bė gavo iš Washington© su
tikima padidinti savo žinioje 
esančiu darbininku skaičių, 
nriimant 5.000 nauju darbi
ninku. Šiuo metu čia prie 
WPA dirbo 110.000 asmenų. 
Nauji darbininkai bus paim
ti tie. kurie dabar ima mies
to pašalpa: tuo būdu miestui 
pašalnos išlaidos sumažės

’’’ERŲ ŠAULIŲ TARY 
OS PAKVITAVIMAS

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

Štai, malonus skaitytojau, 
paskutinis pakvietimas į 
„Amerikos” metinę vakarie
nę, kuri įvyksta šį sekma
dienį, gruodžio 10 d., 6 vai. 
vak., Apreiškimo par. salėje. 
Prityrusios ir pasiaukoju
sios šeimininkės prisiruošu- 
sios visus vakarienės daly
vius gražiausiai priimti ir 
skaniai pavaišinti. Tik pra
šom nesivėlinti. Vakarienė 
turės, prasidėti 6 vai. vak., 
todėl kviečiame rinktis pus
valandžiu anksčiau ir užim
ti sau patinkamas vietas. 
Kas ateis anksčiau, tas turės 
pirmenybę pasirinkti vietą.

Artimi „Amerikos” bičiu
liai nuoširdžiai rūpinosi, kad 
ši vakarienė susilauktų ne
mažo dalyvių skaičiaus. Tie
sa, vakarienei laikas gal ne
labai patogus, bet • kai yra 
gerų norų, tai Viskas galima, 
visos kliūtys pašalinamos. 
Turime žinių, kad vakarie
nėje dalyvaus gausus būrys 
„Amerikos” skaitytojų iš 
Great Neck ir Port Washing
ton. Jei iš toliau žmonės 
Yanda laiko ir kitų galimu
mų dalyvauti, tai ką kalbėti 
apie vietinius brooklynie- 
ius. *
Mielas skaitytojau, jei 

manai būti vakarienėje, o 
dar neturi bilieto, tuojau 
praneški „Amerikos” admi
nistracijai ir viskas bus su- 

arkyta. Būtų labai gera, 
hi šeimininkės iš anksto ži

otų, kokiam skaičiui svečių 
-nriiošti valgius, žodžiu, visi 

\merikos” bičiuliai mielai 
iečiami, labai laukiami 
'tinėje „Amerikos” vaka
rėje šį sekmadienį, gruo- 
■© 10 d., 6 vai. vak. Tiki- 

kad visi jos dalyviai bus 
šiemet taip patenkinti, 

©.pernai. _

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 meti) senumo, 90 proof A |

Gruodžio 3 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko Moterų S- 
gos New Yorko — New Jer
sey apskrities suvažiavimas, 
kuriame daugiausia atstovių 
buvo iš Brooklyn© ir Maspe- 
tho. Apskrities pirmininke 
vėl išrinkta S. Subatienė, 
■sekr. H. Krutulienė, ižd. J. 
Šukytė (abi iš Linden).

Suvažiavime buvo 17 at
stovių ir 2 viešnios. Iš atsto
vių pranešimų paaiškėjo, 
kad veikiama pakenčiamai, 
tik vasarą veikla buvo su
mažėjusi. O. Dobrovolskienė 
pranešė apie metinį s-gos 
seimą.

Nutarta surengti pramogą 
Vilniaus krašto lietuviams 
sušelpti. Komisijon išrinktos 
K. Dumblienė, M. šertvytie- 
nė, P. Gražulienė ir J. Staš- 
kienė. Pageidaujama, kad 
panaši pramoga būtų sureng
ta ir New Jersey. Visos kuo
pos žadėjo paremti „Ameri
kos” bazarą.

Posėdžiams pasibaigus at
stovėms pagerbti vietinė 29 
kuopa surengė vakarienę, 
kurion atsilankė ir sveikini
mo kalbas pasakė kleb. kun. 
Pakalnis ir „Amerikos” re
daktorius. Vakarienė praėjo 
labai jaukiai; visiems daly
viams patiko bendras liau
dies dainų dainavimas; čia 
ypač pasižymėjo Lindeno 
atstovės. Programai vadova
vo 29 kp. pirm. P. Grigienė. 
Iš sąjungiečių kalbėjo S. Su
batienė, M. Šertvytienė, U. 
Mikulskienė, J. Staškienė, P. 
Tamašauskienė.

Jaunuolių klubas pradėjo 
krepšinio sezoną Transfigu
ration salėje, Marcy Ave. ir 
Hooper St., Brooklyne Sek
madieniais žaidimai 6 vai.

Pereitą sekmadienį jaune
snieji žaidė su St. John ko
manda. Mūsiškiai žaidė gy
vai, bet pralaimėjo 16 — 22.

Vyresnieji žaidė su Mt. 
Carmel italų par. komanda. 
Čia tai buvo ko pažiūrėti. 
Žaidė labai gyvai abi koman
dos. Išėjo 34 — 38 italų nau
dai. Šis žaidimas užprotes
tuotas ir- komandos turės 
dar kartą persiimti.

Šiuo laiku mūsų parapijo
je yra 4 krepšinio koman
dos. Lietuviai, mėgstą spor
tą, turėtų atsilankyti ir pa
sigėrėti žaidimais. Įžanga 
tik 25 centai.

Galima specialiai užsisakyti su savo parašu ir lin

kėjimais. Tai būtų naujybė Jūsų draugams, gavus 

tokį kalėdinį pasveikinimą.

Šiandie, penktadienį, po 
pamaldų, parapijos salėje į- 
vyks šv. Vardo dr-jos susi
rinkimas. Bus judomų pa
veikslų, paskaitų, žinių ir ki
tokių dalykėlių. Visi vyrai 
prašomi ateiti.

Šv. Vardo dr-jos balius 
puikiai pavyko. Žmonių da
lyvavo daug ir visi labai pa
tenkinti.

Didžiojo New Yorko liet, 
namų sav. organizacijos sus
inąs ir prakalbos įvvks ši 
penktadienį, gruodžio 8 d., 8 
vai. vak., grab. Shalins-Ša- 
linsko ištaigoj, 84-02 Jamai- 

Ica Ave., Woodhavene (Fo-1250 tūkst. dol. mėnesiui

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikėlė į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdi} lietu
višką patarnavimą, užeikite j naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue sutarti

Tel. NAvarre 8-1919


