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rūpinti. Prezidentas nurodė, 
kad WPA darbininkai yra 
panašioje padėtyje, kaip ir 
valstybės tarnautojai, kurių 
joks streikas neįmanomas.

Kaunas. — Ministeris pir
mininkas Ant. Merkys seime
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Paskubinkim aukas. 
‘Ar ilgai tyčiosis?

- --Žemės reforma. 
/’Tai bent patrijotai! 
’ Mokslininko žodis.

su- 
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Suomijos skundą

Laivyno vadovybė užsakė 
pagaminti mažo 
torpedinių laivų 
vandeninių laivų 
Šie laivai turės
greiti ir patogūs užpulti 
priešo karinius laivus.
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xuiau vaiBiyoesi 
apdraudos fo^ 

nėnesį išmokėjo | 
dol, kurie bį 

ikti 375,107 čekį, 
nėnesį išmokėję 
■snis 150 tūkstaj 
į, kas liudytų, feį 
lesį bedarbių skaį 
mažesnis. Savaitį 

vidutinis dydį 
icsį buvo 11 dol

AMERIKOS LilKl'uvIŲ KATALI
KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ
RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ
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? nedarbo a> 
tekėjimus atlikt 
Siųsdamos 99,- 
svirių vertė buvo 
1 Per tą patį 
ens iistrikte iš- 
586 dol. ir Bron- 
L8 dol.
aėnesį pašalpos 
ipėsi 53,215 as> 
j šiuo reikalu ap 
ybės darbo fstai- 
mą kartą. Paste- 
šiemet rugpiūčio 
Istybės darbo js- 
kodami darbo, 
tugiau veteranu 
lėnesį. ’

Prieš kelias savaites „A- 
merikos” mestas šūkis — 
paaukokime iki Kalėdų vil
niečiams nors po vieną dole- 
lį _ rado tinkamo atgarsio. 
Jį priminė visuomenei K. Fe
deracijos vadovybė, jį skel
bia „Vienybė”. Bet vis dėlto 
amerikiečiai lietuviai dar 
mažai suaukojo vilniečiams 
ir aukų rinkimo vajų reikia 
tęsti bent iki vasario 16 d. 
Reikia taip pravesti darbą, 
kad neliktų nė vieno lietuvio 
amerikiečio, nepaaukojusio 
vilniečiams nors mažos au
kos.

Vilniaus lietuviai, kiek te
ko pastebėti Lietuvos spau
doje, labai sužavėti Lietuvos 
žmonių aukomis. Jie supran
ta, kad lietuvių ištekliai la
bai riboti, bet ir mažiausia 
auka nepaprastai brangi vil
niečiams, nes ji plaukia iš 
meilės.

Vilniaus lenkai riečia no
sį, kiek išmanydami, nežiū
rint, kad geraširdė lietuvio 
ranka juos dabar valgydina 
ir visaip šelpia. Lenkų lei
džiamas laikraštis „Kurjer 
Wilenski”, matyti, laisves
nis nuo cenzūros, nei lietu
viški dienraščiai, bet ir to 
lenkams neužtenka.

Minėtas laikraštis į savo 
artimus bendradarbius pri
ėmė tokį asmenį, kaip Piotr 
Lemiesz, kurs pernai spalių 
9 d. lenkų spaudoje „mokė” 
lietuvius ir skelbė, 
tuviai netekę savo 
Vilniaus, visiems 
Šiemet kovo 31 d. 
kad Vilnius esąs 
mocarstvos ženklas.

Ar ilgai tokie -penai lais
vai valgys lietuvišką duoną 
ir tyčiosis iš lietuvio šventų 
teisių?

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasikalbėjime 
su spaudos atstovais labai 
aiškiais žodžiais nurodė, 
kad pašalpos (WPA) darbi
ninkai neturi jokios teisės 
streikuoti prieš vyriausybę, 
bet jie gali organizuotis į-

Ambasadoriaus patarimas
Sugrįžęs iš Anglijos amba

sadorius Kennedy lankėsi 
pas prezidentą Rooseveltą ir 
pranešė naujausias žinias iš 
vykstančio karo ir, apskri
tai, apie Europos dabartinę 
padėtį. Spaudos atstovams 
Kennedy pareiškė, kad Ang
lija nesitiki Amerikos įstoji
mo į karą; jis nurodė, kad 
reikia dėti visas pastangas 
išvengti įsikišimo į Europos 
karą.
Švedijoje permainos

Švedijos vyriausybė per
tvarkyta, įtraukiant į ją vi
sas politines partijas, ištiki
mas valstybės savarankišku
mui ir saugumui. Ministeriu 
pirmininku yra socialdemo
kratas. Buvęs užsienio rei
kalų ministeris Sandler pa
sitraukė; jį labai puolė Vo
kietijos spauda, kaltindama 
kurstymu prieš vokiečius ir 
pataikavimu anglams.
Batista pasitraukė

Kubos kariuomenės vadas, 
pulk. Batista, pasitraukė iš 
kariuomenės ir stato savo 
kandidatūrą prezidento vie
tai. Jį remia penkios parti
jos, jų tarpe ir komunistai. 
Rinkimuose į tautos atsto
vų rūmus Batistos šalinin
kai išrinkti mažumoje. Ba
tista valdė Kubą diktatūri
niu būdu nuo 1933 m. rugsė
jo mėnesio perversmo, kurį 
jis įvykdė su kariuomenės 
puskarininkių ir viršilų pa
galba; sukilimo metu Batis
ta buvo viršila. Dabar į at
sargą jis išėjo pulkininku.
Seno kario sukaktis

Vokietijos kariuomenės 
buvęs maršalas Mackensen 
praeitą savaitę sulaukė 80 
metų amžiaus. Jis pasižymė
jęs karuose prieš prancūzus 
1870 m. ir prieš rusus 1915 
m. Sukakties proga maršalą 
atlankė ir Hitleris.
Sovietai užginčija

Sovietų Rusijos vyriausy
bė pareiškė, kad ji nesiren
gianti statyti jokių reikala
vimų Rumunijai, kuri šiuo 
metu ypatingai susirūpinusi 
Besarabijos srities likimu. 
Komunistų internacijonalo 
laikraštis buvo paskelbęs 
straipsnį, kuriame Rumuni
jos atžvilgiu pareikšti stam
būs reikalavimai, bet apie 
tai komisarų valdžia nieko 
nesako.
Italija atsargi

Mussolini turėjo pasikal
bėjimą su vyriausiais ka
riuomenės vadais; viešai pa
skelbtas pranešimas, kad 
nutarta labiau sustiprinti 
Italijos sienų saugumą. Ank
sčiau buvo kalbama tik apie 
Prancūzijos pasienį, bet da
bar viešai pranešama apie 
įsitvirtinimus ir Vokietijos 
pasienyje.
Mėgino pulti Paryžių

Praeities savaitės gale Vo
kietijos karo orlaiviai mėgi
no užpulti Paryžių, bet, 
prancūzų pranešimu, jie bu
vo pasitikti priešlėktuvines 
apsaugos šūviais ir turėjo 
pasitraukti. Iki šiol vokiečių 
orlaiviai dar nėra nuskridę 
Prancūzijos gilumon, išsky
rus mūšius Maginot linijos 
ribose.
Cleveland© reikalai

Cleveland© miesto bedar
biai susilaukė federalinės 
valdžios paramos. Preziden
tas pasirašė nuostatus, pa
gal kuriuos WPA vadovybei 
leista pravesti kelis viešuo
sius darbus. i

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII pasidavė savo gy
dytojų griežtiems patari
mams ir sutiko pertraukti 
kuriam laikui įvairius lan
kytojų priėmimus. Popiežius 
esąs labai nuvargęs nuo 
nuolatinių pastangų sutai
kinti kariaujančias šalis. Jo 
sveikatai labai pakenkęs ir 
didelis rūpinimasis dėl Sov. 
Rusijos paskutinių žygių.

Helsinkis. — Suomių tele
gramų agentūra praneša, 
kad Sovietų Rusija, įerzinta 
nepasisekimais prieš suomių 
kariuomenę, šiuo laiku ruo
šiasi išstatyti prieš Suomiją 
pusantro milijono savo ge
riausių karių ir puolimams 
pavartoti 1,000 lėktuvų. Tuo 
pat laiku pranešta, kad suo
miams . pavykę atsilaikyti 
prieš rusus Karelijos pa
kraščiuose ir prie Ladogos 
ežero.

Sovietų Rusijos kariuome
nės vadovybė šiuo metu 
stengiasi savo puolimą nu
kreipti taip, kad jai pasi
sektų perkirsti Suomiją pu
siau, pasiekiant Švedijos pa
sienį. Jei per kelias dienas 
tai nepavyks pasiekti, tada 
suomiai galėtų būti ramesni 
gynimesi iki pavasario, nes 
greitai laukiama didelių pū
gų, kurios būtų suomiams 
geriausia talka kovoje prieš 
užpuoliką.

Gruodžio 13 d. pranešta, 
kad suomių lėktuvai sėkmin
gai bombardavę Murmansko 
— Leningrado geležinkelį, 
kurio sunaikinta apie 12 my
lių; šiuo geležinkeliu vyksta 
svarbusis rusų įvairių reik-, 
menų pristatymas savo ką-

Kaunas. — Sugrįžęs į Kau
ną švietimo ministerijos į- 
galiotinis, dr. A. Juška, 
spaudos atstovams pranešė, 
kad šiais mokslo metais 
Vilniuje veiks dvi gimnazi
jos: Vytauto Didžiojo — 
berniukams ir Kunigaikštie
nės Birutės — mergaitėms. 
Kitais metais į Vilnių bus 
perkelta valstybės opera, o 
drama paliekama Kaune.

Į Vilnių jau atkelta miški
ninkystės mokykla iš Aly
taus. Lietuvos opera jau 
lankėsi Vilniuje ir turėjo di
delį pasisekimą.

Lapkričio 23 d. Vilniuje 
iškilmingai paminėta Lietu
vos kariuomenės metinė 
šventė, kuri pirmą kartą čia 
atšvęsta.

sybės deklaraciją, kurioje 
pabrėžė, kad audringais ka
ro laikais pagrindinis vy
riausybės uždavinys išsau
goti tautos ir valstybės lais
vę ir gyvybę. Tam vyriausy
bė pasirinko tautos vienybės 
konsolidacijos kelius ir seks 
valstybės santvarkos pa
grindiniais dėsniais, išdėsty
tais Valstybės Prezidento 
paskutinėje kalboje, tęsdama 
tautos ir valstybės stiprini
mą ir skatindama draugin
gus tarpvalstybinius santy-’ 
kius juos rems atkakliu sa
vo teisių gynimu ir stropiu 
sutartų prievolių vykdymu.

Vyriausybė rūpinsis gau
singais Vilniaus reikalais, 
palaikys lito pastovumą, 
kels gamybą, rūpinsis biu
džeto pusiausvyra, mokesčių 
sistemos patobulinimu, dar
bo našumo padidinimu, dar
bininkų gerovės ir krašto 
kultūros kėlimu, geresniu 
socialiniu aprūpinimu ir že
mės ūkio klestėjimu, žemės 
reforma Vilniaus krašte ir 
kitais reikalais, kiek sąlygos 
leis*.

Seimas deklaracijai pri
tarė.

dinių atviru-

suma kitais metais siektų 78, riuomenei. Suomių lėktuvai

VOKIETIJA TURINTI NAUJUS GINKLUS

K. Stasys Paskirtas Vilniaus Burmistru
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SUOMIJOS NAUDAI
ĮSTEIGTAS FONDAS

SOV. RUSIJA ATMETĖ 
TAUTŲ S-GOS SIŪLYMĄ

kad lie- 
sostinės, 
laikams, 
jis rašė, 
Lenkijos

dydžio 11 
ir 12 po- 
gaudytojų. 
būti labai

Tautų 
Sovie- 
dėl to 
Angli

mlijonus dolerių. Pirmiausia 
bus kreiptasi į kongresą.

< v

sipažinimas nepatrijotišku- 
me?

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
NUTARIMAI ■ A 

♦

ia)

A

Lietuvoje labai gyvai ra
šoma ir kalbama apie nau
ją žemės reformą, ypač Vil
niaus krašte. Žemės refor
mos kūrėjas ir buvęs jos 
vykdytojas, kun. M. Krupa
vičius, neseniai pareiškė, 
kad reikia ne tik Vilniaus 
krašte išdalinti dvarus ma
žažemiams ir bežemiams, bet 
ir visoje Lietuvoje užbaigti 
žemės reformos darbą. Jo 
nuomone, kiekvienam žemės 
savininkui paliktina tik po 
40 hektarų, o ne 80, kaip bu
vo anksčiau nustatyta.

Deja, dar vis stambią įta
ką turinčios partijos spau
doje visaip išvedžiojama, 
kad su žemės reforma never
ta skubėti ir pan. Lietuvos 
istorija rodo, kad lietuvių 
tautos išgelbėjimas atėjo ne 
iš dvarų, tad ko ten jų gai
lėti, kai didieji tautos reika
lai kitaip sako?

Popiežiaus sukaktis
Gruodžio 

metų, kai Popiežius Pijus 
XII atlaikė pirmąsias mišias. 
Ta proga popiežius aplankė 
tą bažnyčią, kurioje jis pir
mą kartą laikė mišias; ten 
jis karštai meldėsi pasaulio 
taikos intencija.
T. Sąjungos posėdis

Gruodžio 9 d. į Ženevą 
sirinko Tautų Sąjungos 
ryba, kuri labai trumpai 
svarstė
prieš ją užpuolusią Sovietų 
Rusiją. Taryba nutarė skun
dą perduoti visų narių posė
džiui, kurs pradėtas gruo
džio 11 d. Tautų Sąjungos 
pilnaties posėdis, išklausęs 
Suomijos atstovo skundo, 
nutarė pasiūlyti abiem ko
vojančioms šalims pertrauk
ti mūšius ir sutikti tartis, 
tarpininkaujant Tautų Są
jungos komisijai. Suomija šį 
siūlymą tuojau priėmė; So
vietams duota 24 valandos 
atsakyti. Šiam laikui išsi
baigus, duota dar 16 valan
dų.
Lietuva atsisakė

Tautų Sąjungos posėdyje 
šiemet Lietuva galėjo būti 
išrinkta trejiems metams į 
Tautų S-gos tarybą, bet ji 
savo kandidatūrą ištraukė. 
Parama iš visur

Suomija savo mirtinoje 
kovoje prieš Sovietus gauna 
paramos beveik iš visų val
stybių, kurios nėra kaip 
nors suvaržytos įvairiais 
tarptautiniais pasižadėji
mais. Daugiausia paramos 
plaukia iš Skandinavijos. 
Šią savaitę Amerikoje įsteig
ta daug komitetų, kurie ren
ka aukas Suomijos nukentė- 
jusiems pagelbėti. Centrali- 
niam komitetui vadovauja 
buvęs prezidentas Hoover.
Gandi už ramumą

Indijos tautinio judėjimo 
vadas Gandi savo pasekė
jams patarė nereikšti savo 
entuziazmo dėl dabartinio 
karo Europoje, bet taip pat 
nenusiteikti ir prieš anglus, 
kurie vis dar nesutinka su
teikti Indijai platesnių sava
rankaus gyvenimo teisių.

ją? Ar patrijotai lietuviai 
komunistai, leidžią Lietuvo
je kurstančius atsišaukimus, 
ragindami nuversti vieningo 
darbo vyriausybę šiuo metu, 
kai reikalingas visų ištiki
mų jėgų ypatingas vieningu
mas ir budėjimas?

Jei mūsiškiai komunistai 
jaučiasi patri jotais, kodėl 
jie nedrįsta parašyti Mask
vai prašymo grąžinti Lietu
vai pasiliktas lietuviškiau
sias Vilnijos sritis ir jų lie
tuvius gyventojus?

ipoly
degtinė,

)klyn,Y‘

Praeitą savaitę šioje vie
toje pažymėta, kad ALDLD 
yra komunistinė; įrodymui 
pasinaudota komunistų 
spaudos pranešimais. Tas 
pastabas komunistų redak
torius apvertė savaip; girdi, 
„Amerika” „daro išvadą, 
kad komunistai esą blogi pa
triotai”. Tokia išvada visai 
nebuvo paminėta, tad savos 
išvados sudarymas ar tik 
nebus pačių komunistų sąži- Ves. Apie tai jis taip nese
nos tylus prabudimas ir pri- niai parašė:

„Tik Bažnyčia drąsiai sto
jo į gynimo kelią. Iki šiol 
aš neturėjau jokio speciali- 

Ar gali komunistai būti nio pasitikėjimo Bažnyčia, 
patrijotais? Patrijotas yra bet dabar aš jaučiu jai dide- 
tėvynės mylėtojas. Kur gi 
prancūzų komunistų meilė 
tėvynei, kad jų vadai iš ka
riuomenės bėga svetur? Ar 
patrijotai suomiai komunis
tai, leisdami svetimai ka
riuomenei trempti suomių 
žemę ir lieti suominį krau-

Vokietijos įžymusis moks
lininkas tremtinys, Albert 
Einstein, žydas, nebuvo pa- 

i lankus Katalikų Bažnyčiai, 
bet savo nuomonę jis pakei
tė, kai įsitikino,, kad tik K. 
Bažnyčia gina žmonių lais-

lę meilę ir didelę pagarbą, 
kadangi vien Bažnyčia turė
jo drąsos ir patvarumo gin
ti intelektinę tiesą ir morali
nę laisvę. Esu priverstas 
prisipažinti, kad dabar giriu 
be jokių rezervų, ką anks
čiau niekinau”.

Roma. — Italijos fašistų 
partijos įžymiausias laikraš
tininkas ir kalbėtojas, Vir- 
ginio Gayda, pasakė per ra
diją kalbą, kurioje nurodė, 
kad Viduržemio jūra yra 
Italijos laisvo politinio ir 
ekonominio gyvenimo pa
grindas; jis drąsiai pasakė, 
kad šis svarbusis centras 
Italijai yra vLi&ytas sveti
mųjų net iš trijų vietų — 
Gibraltare, Sueze ir Darda- 
neliuose. Italija esanti kali
nys, tačiau didžiulė pasaulio 
jėga, kuri turi plačių intere
sų, reikalaujančių, kad Itali
ja turėtų laisvą išėjimą iš 
Viduržemio jūros.

Ši jo kalba nepaskelbta 
italų laikraščiuose, bet aiš
kiai pasakanti Italijos vy
riausybės didelį susirūpini
mą.

Italų spauda reiškia dide
lio nepasitenkinimo 
Sąjungos neveiklumu 
tų Rusijos atžvilgiu; 
labiausiai kaltinama
ja, kuri norinti pataikauti 
Sovietams.

Plaukia inžinieriai
Praeitą savaitę į Europą 

italų laivu išvyko 7 ameri
kiečiai inžinieriai. Jų kelio
nės tikslas nenurodytas, bet 
aiškiai žinoma, kad jie išvy
ko į Prancūziją ar Angliją 
parodyti, kaip reikia valdy
ti naujus lėktuvus, kurie ne
seniai pirkti Amerikoje.

Washington. — Amerikos 
legijono vadovybės asmenys 
p'areiškė, kad sekančiais me
tais legijonas statys reika
lavimus vyriausybei išmokė
ti pensijas legijonierių naš
lėms ir našlaičiams; pensijų

Maskva. — Iš čia prane
šama, -kad Lenk į'ado 
nyčios paverstos laikinomis 
ligoninėmis, kur talpinami 
Sovietų kariai, sužeisti mū
šiuose prieš suomius. Pa
prastų ligoninių ir šiaip pa
talpų jau neužtenka sužeis
tiesiems sutalpinti.

sėkmingai lekioję ir virš Le
ningrado, kur jie išmetė ne 
bombas, bet lapelius, kur 
aiškinta, kad Sovietų vy
riausybė meluojanti darbi
ninkams apie tikrą karo 
prieš suomius -priežastį.

JAPONŲ BIUDŽETAS i Tokio. — Sugrįžę iš Vo- 
--------  j kieti jos ir kelionės po Euro- 

Japonijos vyriausybė ki-'pą, du japonai generolai, 
tiems metams priėmė naują Oba ir Oshima, papasakojo 
valstybės biudžetą, kurs yra savo patirtus įspūdžius ir 
didžiausias Japonijos istori- surinktas žinias. Abu gene- 
joje. Kitiems metams vy- rolai įsitikinę, kad Vokietija 
riausybė išlaidų numatė turės laimėti karą dėl įvai- 
pustrečio bilijono dolerių, rių priežasčių, kurių viena 
kurių du trečdaliai grynai, esanti labai svarbi — Vo- 
kariuomenės reikalams. To- kieti j a turinti naują ginklą, 
kioms išlaidoms padengti . kurs esąs cheminis, 
pakelti įvairūs mokesčiai,' 
kuriais
nas maistas.
Respublikonai trokšta 
laimėjimo

Washington. — Preziden
to Roosevelto pageidavimu, 
Eksporto - Importo bankas 
atidarė Suomijai 10 milijonų 
dolerių fondą, iš kurio Suo
mija galės gauti paramos 
savo civiliams gyventojams. 
Kai kur buvo pareikšta, kad 
Amerikos vyriausybė, eida
ma Suomijai į pagalbą, kei
čianti neutralumo įstatymą, 
bet prezidentas nurodė, kad 
neutralumas visiškai neiš
kreipiamas, nes bus padeda
ma tik civiliams gyvento
jams, kenčiantiems nuo ka
ro.

Prezidentas pažymėjo, kad 
iš atidarytos sąskaitos suo
miai pirksis ne ginklus ir ki
tas karines priemones, bet 
tik tai, kas reikalinga civi
liams.

Kitos priežastys Vokieti- 
apsunkinti ir būti- jos naudai esančios šios: 

Vokietija sudaro tik vieną 
frontą; Vokietija daug lai
mėjo užimdama Lenkiją, nes 
dabar gaus pakankamai ja
vų ir taip pat laisvai gauna 
reikalingų daiktų iš Balka
nų; Vokietija esanti gerai 
pasiruošusi karui ir turinti 
užtektinai įvairios atsargos.

Gen. Oshima, buvęs Japo
nijos pasiuntinys Berlyne, 
nurodė, kad Vokietijos san
tykiai su Sovietų Rusija pa
siliksią geri; draugiški san
tykiai su Italija irgi nepasi- 
keisią, nes Italija suintere
suota plėtimusi Afrikoje.

Vilnius. — Pirmomis die
nomis Lietuvos valdžia pa
skyrė naujus Vilniaus kraš
tui pareigūnus iš rūpestin
gai atrinktų, gerai save il
gamete tarnyba užsireko
mendavusių Lietuvos valdi
ninkų. Tai buvo padaryta 
tik todėl, kad reikėjo sku
biai lygiagrečiai su ateinan
čia kariuomene, sutvarkyti 
Vilniją prityrusių ir patiki
mų žmonių pagalbon. Tik
rieji vilniečiai palaipsniui 
bus visi pašaukti į darbą. 
Dabar atėjo žinia, kad ilga
metis Vilniaus lietuvių Tau
tinio Komiteto pirmininkas, 
nenuilstamas kovotojas ir 
kankinys Konstantinas Sta- 
šys paskirtas sostinės Vil
niaus burmistru. Supranta
ma, jis pasirinks Vilniaus 
miesto savivaldybės tarnau
tojus ir bendradarbius iš

Talinas. — Gruodžio 7 — 
8 d.d. įvykusioje trijų Balti
jos valstybių konferencijoje 
nutarta dar tampriau ben
dradarbiauti politikoje, 
drauge spręsti visas ekono
mines problemas, surištas 
su dabartinio karo kilusiais 
apsunkinimais, žaliavos pra
monei aprūpinimą ir bendru 
visų trijų valstybių produk
tų eksportu.

Ženeva. — Tautų Sąjun
gos pilnaties susirinkimas, 
išklausęs Suomijos atstovo 
skundo prieš Sovietų Rusiją, 
nutarė pasiūlyti Sovietų Ru
sijai ir Suomijai sulaikyti 
karo veiksmus ir spręsti ki
lusį ginčą taikiu būdu, Tau
tų S-gai tarpininkaujant. 
Gruodžio 12 d. Ženevoje gau
tas Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisaro Molotovo 
atsakymas, kuriame Rusija 
atsisako priimti Tautų Są
jungos pasiūlymą.

Molotovas savo atsakyme 
pažymėjo, kad Sov. Rusija 
nekariauja nei prieš Suomi
ją, nei prieš suomių tautą; 
Rusija esanti geruose santy
kiuose su „demokratinės 
Suomijos respublikos vy
riausybe”, su kuria esanti 
sudaryta savitarpės pagal
bos sutartis. Jau anksčiau 
Molotovas buvo pranešęs T. 
S. sekretoriui, kad Sovietų 
Rusija nedalyvaus tuose po
sėdžiuose, kur bus Suomijos 
vyriausybės atstovas.

Gavusi Molotovo atsaky
mą, Tautų Sąjungos pilna
ties posėdyje išrinkta 13 
narių komisija sudarė pa
reiškimą, kuriame teigia, 
kad Suomija yra užpulta, 
kad užpuoliku yra Sovietų 
Rusija, kad Sovietų Rusija 
atsisakė priimti pasiūlytą 
tarpininkavimą, kad Sovietų 
Rusijos atžvilgiu turi būti 
pritaikintas Tautų Sąjungos 
statutas, reikalaująs užpuo
liką išmesti iš Tautų Sąjun
gos ir paskelbti sankcijas.

Tokio. — Dėl dar neišaiš
kintų priežasčių Japonijos 
pakraščiuose nuskendo So
vietų Rusijos laivas „Indi
girka”. Nelaimėje žuvę per 
700 asmenų. Daug keleivių 
išgelbėjo japonų vienas lai
vas, atvykęs į nelaimės vie
tą.
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Ir žinių Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUCKA — RędaJrtartus.

DANTELIUS J. AVZRKA — Vedėjas.

Skubiau Aukokim Vilniui
ALRK. Federacijos centro 

valdyba pasiuntė atgautojo 
Vilniaus krašto šelpimui ir 
atstatymui $1,850.00. Pasių
sta per Petrą Daužvardį, 
Lietuvos konsulą Chicagoje. 
Prįe siunčiamų pinigų pri
dėtas toks paaiškinimas:

„Tamstos, p. Konsule, ži
niai pranešu, kad į siunčia
mą sumą įeina:

1. prieš paskutinįjį Fede
racijos kongresą (1939 m. 
rugsėjo m.) surinktos au
kos Vilniaus reikalams, įni- 
mant įeigas už Vilniaus pa
sus, ženklelius ir Aušros 
Vartų paveikslus, $799.17;

2. $200.83 pridedama iš 
Federacijos centro iždo;

3. $850.00 jau surinktų po 
paskutiniojo Federacijos 
kongreso per vedamąjį Vil
niaus vajų atgautojo krašto 
šelpimui.

Taip pat pranešu, kad Fe
deracijos centro valdybos ir 
daugumos aukotojų yra no
ras, kad siunčiamoji pinigų 
suma aukščiau nurodytam 
tikslui būtų perduota per 
Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centrą, kuris, kiek mums 
žinoma, įeina į bendrąjį Vil
niaus Šelpimo Komitetą ir 
visame kame kooperuoja su 
dabartine Vieningo Darbo 
Vyriausybe”. »

Reikia manyti, kad tai tik 
pradžia. Dosnieji lietuviai, 
aukštaičiai ir žemaičiai, dar 
labiau sukrus padirbėti ir 
pakrapštys savo kišenius, 
kad atiduotų savo dalį bro
lių vilniečių šelpimui ir Vil
niaus krašto atstatymui. 
Kad ir po vieną dolerį šiam 
šventam tautos reikalui dė
sime, didelę pinigų sumą su
darysime, taip kad kitas 
mūsų siuntinys į Vilnių bus 
žymiai stambesnis, negu pir
masis.

Džiugu konstatuoti faktą, 
kad kuo toliau, juo labiau 
Vilniaus vajus išsijudina. 
Aukos, kai kurios ir gana 
stambios, vis dažniau plau
kia į Federacijos centrą.

Štai iš „lietuvių miesto” 
Shenandoah, Pa. kun. J. A. 
Karalius, šv. Jurgio parapi
jos klebonas, prisiuntė $151.- 
00 vertės čekį, pažymėda
mas, kad ši gausi auka su
rinkta sekmadienį bažnyčio
je. Į šią sumą įeina ir paties 
kun. J. Karaliaus $25.00 au-

ka. N. N. aukojęs $10.00, 
Marcelė Bankietienė $3.00. 
Kiti po vieną dolerį ir po 
mažiau. Gražus šenadoriečių 
pasirodymas, neabejojama, 
paskatins ir kitų Pennsylva- 
nijos kolonijų lietuvius pa
dirbėti ir paaukoti vilniečių 
reikalams.

Pradeda ateiti aukų ir iš 
atskirų asmenų. Paulina 
Rimkus iš Chicago Heights, 
UI., prisiuntė $10.00, pasisa
kydama, kad ji savo dalele 
dedasi prie didžiojo Lietuvos 
sostinės šelpimo ir atstaty
mo darbo. Bet, kaip matot, 
jos dalelė visai nemaža. 
Daugiau tokių!

Senas lietuvių veikėjas iš 
Montello, Mass., M. Abra- 
činskas, įdėjęs į laiškutį pen
kis dolerius, rašo: „Kokis 
tai gražus, šventas, krik
ščioniškas darbas sušelp
ti suvargusius savo bro
lius vilniečius! Jei kiekvie
nas Amerikos lietuvis pagal 
savo išgalės aukotų vilnie
čiams, kiek ašarų nelaimin
gųjų nušluostytume... Jie 
džiaugiasi išsilaisvinę iš po 
lenkų vergijos, bet medžia
giniai skursta, nes jie buvo 
nuskriausti, apiplėšti...”

Stasys Leinartas iš Det
roit, Mich., tam pačiam tiks
lui prisiuntė $3.00.

Ignacas ’ Stordumskis iš 
Chicagos, tikrai susijaudinęs 
dėl Vilniaus atgavimo ir pri
mindamas, kiek daug skau
džių valandų mūsų broleliai 
lenkų vergovėj iškentėjo, ra
šo ir siunčia penkinę užpra
šyti šv. Mišias, kurios turi 
būti atlaikytos prie Švč. Pa
nelės Aušros Vartuose, padė
koti Aukščiausiam ir prašy
ti, kad Švč. Panelė Aušros 
Vartuose saugotų ir globotų 
mūsų tautą ir kad Vilnius 
nebepatektų į neprietelių 
rankas. Šelpimo reikalams į- 
dėjo $6.00.

Matot, mūsų tarpe yra 
tikrai gražių, patriotiškų 
širdžių, nesigailinčių nuo sa
vęs centą kitą nutraukti ir 
skirti didžiajam tautos rei
kalui. Daugiau tokių širdžių!

Tad, už Vilnių aukštaičiai, 
už Vilnių žemaičiai, už Vil
nių visi lietuviai!

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekretorius, 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois.

pailsėti, 
sudary- 

iš nauja

pirmi- 
Prezi-
sugrą- 
teisės.

Helsinkis -baltasis šiaurės miestas RUSIJOS REIKALAVIMAI 
SUOMIJAI MIKĖ KUN. A. VAŠKEUS

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Iš Italijos į Lietuvą su

grįžo saleziečių laikraščio 
redaktorius kun. Sabas, iš
gyvenęs Italijoje 16 metų. 
Saleziečiai jau paėmė Vilniu
je buvusias saleziečių įstai
gas, kurios pervestos Lietu
vos saleziečių provincijai.

— Vilniaus jėzuitų įstai
gos priskirtos Lietuvos jė
zuitų provincijai, kurios vir
šininku yra kun. Andriuška.

— Prof. Vaclovui Biržiš
kai humanitarinių mokslų 
fakultetas suteikė garbės 
daktaro laipsnį; prof. Bir
žiška yra, šalia daugelio kitų 
pareigų, vyriausias Lietuvos 
enciklopedijos redaktorius.

— Skudutiškyje per vie
nus metus pastatyta graži 
bažnyčia, kuri šiomis dieno-

— Vytauto D. universite
to studentų atstovybė šiais 
metais savo pirmininku išsi
rinko ateitininką Kižį; į pre
zidiumą įeina varpininkų, 
tautininkų ir kitų grupių at
stovai.

— Studentų ateitininkų 
„Kęstučio” korporacija savo 
metinę šventę lapkričio mė
nesį atšventė Vilniuje.

— Vilniaus apygardos 
teismo pirmininku paskirtas 
F. Bugailiškis, iki šiol dir
bęs Šiaulių apygardos teis
me; jis visą laiką dirbo ir 
„Kultūros” žurnalo redakci
joje.

— Vilniečiai lietuviai, nors 
ir labai neturtingi, irgi per
ka Vilniaus paskolos lakš
tus. Keli asmenys dar turė-

— Vilniuje, kai tik paaiš
kėjo, kad Vilnius bus grąžin
tas Lietuvai, buvo sudaryta 
lietuvių milicija, kuri palai
kė tvarką, saugojo turtą, 
kiek tik ji galėjo. Milicinin
kai dabar bus priimti į įvai
rias tarnybas. Vilniuje lietu
vių milicininkų buvo apie 
1,000; Vilniaus apylinkėse 
apie 500.

— Vilniuje yra apie 500 
gatvių, kurių kiekviena turi 
apie 10 skersgatvių; kiek
vienai gatvei ir skersgatviui 
baigiamos daryti lentelės su 
lietuviškais vardais.

— Ukmergėje atidaryta 
seneliams prieglauda, kuri 
galės sutalpinti apie 100 se
nelių.

— Vilniaus lietuviai kan
kiniai, sugrįžę iš Lenkijos 
kalėjimų, dabar laikinai pri
imami pas kauniečius švie
suolius, kurie ilgesnį laiką 
juos priglaus, leis 
pasigydyti, iki bus 
tos jiems sąlygos 
pradėti gyventi.

— Pavasarininkai įsteigė 
susišelpimo fondą, kurs pra
dės veikti, kai ižde turės 
100,000 litų; fondas teiks 
pašalpą neturtingiems na
riams, nelaimei ištikus.

— Ateinančiais metais 
Vilniuje norima suruošti di
džiulę dainų šventę, kurioje 
dalyvautų per 18,000 daini
ninkų; tuo reikalu Vilniuje 
lankėsi muz. Martinonis.

— Kipras Petrauskas, 
operos steigėjas ir* žymiau
sias jos artistas, protestuo
damas prieš tautininkų „Lie
tuvos Aido” laikraščio ben
dradarbių nepalankius strai
psnius teatro adresu, išstojo 
iš operos. Petrausko nuro
dytas šmeižiantis straipsnis 
buvo slapyvardžiu pasirašy
tas.

— Atgavusi Vilnių ir jo 
krašto dalį, Lietuva dabar 
turi gyventojų arti 3,000,000.

— Augustinui Voldema
rui, buv. ministeriui 
ninkui, Respublikos 
dento malonės aktu, 
žintos visos pilietinės
Voldemaras dabar gyvena 
Zarasuose.

— Lenkijos atstovybės 
turtas iš Lietuvos gabentas 
į Angliją latvių laivu, kurį 
sučiupo vokiečiai ir nusiga
beno į savo uostą; paimto 
turto buvę apie 70 dėžių.

— Vilniaus krašte veikė 
tik 14 pieninių, bet jos labai 
silpnai įrengtos; dabar šios 
pieninės pertaisomos ir stei
giama naujų.

— Latvijos nepriklauso
mybės šventė Kaune labai 
iškilmingai paminėta; iškil
mėse dalyvavo ir respubli
kos prezidentas. Užsienio
reikalų ministeris Urbšys 
pasakė kalbą.

— Vytauto D. gimnazijoje 
Vilniuje dabar yra apie 230 
mokinių.

— Prekybos instituto stu
dentų atstovybėn išrinkta 6 
ateitininkai, 3 varpininkai, 4 
tautininkai ir 2 neorganizuo
tų studentų atstovai.

— Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos docentai B. Vit
kus (lankęsis Amerikoje), 
Kondrotas ir Gaigalaitis pa
kelti profesoriais.

— Laidojant Mykolą Sle
ževičių Kauno kapinėse, po 
bažnytinių apeigų, atsisvei
kinimo kalbas pasakė tuo 
metu buvęs ministeris pirm. 
Černius, buvę prezidentai 
Stulginskis ir dr. Grinius 
(katalikų ir liaudininkų sro
vių vardu), St. Kairys (so
cialdemokratų vadas), J. 
Gudauskis (tautininkų par
tijos centro narys) ir kiti; 
visi pabrėžė vieningo darbo 
reikšmę.

— Lietuvos prekybiniai 
laivai „Nida” ir „Panevė
žys” nuskendo ne nuo minų, 
bet užkliudė uolas. „Nida” 
gabeno koksą iš Anglijos, o

Suomijos sostinė — Hel
sinkis — vadinamas baltuo
ju šiaurės miestu. Tasai gra
žusis miestas įsteigtas Gus
tavo Vazos 1550 m. Porą 
šimtų metų vėliau miestą 
supančių salų darže įruošta 
visa eilė įsitvirtinimų — for
tų, kurie sudarė miestui ne 
tik gerą apsaugą nuo priešų 
užpuolimo iš jūros, bet ir 
puikų uostą, vadinamą Suo- 
neliuna (Sveaborg). Helsin
ky buvo apie 290,000 gyven
tojų, kai prasidėjo dabarti
nis karas su Sovietais.

Šitos šiauriausios sostinės 
plėtimasis prasidėjo ypatin
gai po Didžiojo karo. Mies
tas plėtėsi ne tik išorėn, bet 
ir viduje keitė savo veidą. 
Senieji medžio namai užleido 
vietą moderniems didžiu
liams pastatams. Įruošta 
puikių gėlėtų parkų, kuriuo
se helsinkiečiai randa puikų 
vasaros poilsį be dulkių ir 
dūmų.

Miesto centre ' dominuoja 
šauni Katedra ir Didžiosios 
Aikštės — Suurtori pasta
tai, abieji žymaus suomių 
architekto C. L. Engelio 
konstrukcijos. Iš dviejų aik
štės šonų stovi puikūs, di
džiuliai rūmai; tai Universi
tetas ir Valdžios Rūmai. Vi
są Suurtori aikštės architek
tūrinį ansamblį dar papildo 
Universiteto Biblioteka, Suo
mių Bankas, Valstybės Ar
chyvas ir rūmai, kur rinkda
vosi posėdžiauti parlamen
tas — tautos atstovai.

Atvykus laivu į Helsinkį, 
tenka išsėsti beveik pačioje 
miesto širdyje, tuoj krinta į 
akį gražūs Respublikos Pre
zidento rūmai ir prašmatni 
Prekybos Aikštė, kur kas
dien nuo ryto iki pietų mies
to šeimininkės bei smulkieji 
amatininkai apsirūpina die
nai reikalingais produktais. 
Netoli nuo ^a, gražaus dar
bo šulinys — fontanas, o už 
jo pati aikštė, apstatyta di
džiuliais medžiais, statulo
mis, restoranais ir magazi
nais. Lygiagrečiai išsitiesusi 
svarbiausioji Helsinkio pre
kybinė arterija — Aleksan- 
ter — inkatu, Aleksandro 
gatvė. Čia tarp kitų stovi 
labai dideli Stokmano maga
zinai, verti stovėti Paryžiuje 
ar Berlyne. Šiame kvartale 
randasi žymiausieji Helsin
kio viešbučiai bei restoranai.

Daugumas didžiųjų Hel
sinkio pastatų yra statyti iš 
brangaus Suomijos granito. 
Paryžiuje iš to paties grani
to yra pastatytas Napoleono 
kapas Invaliduose.

Iš muziejų pažymėtinas — 
taip pat suomių granito pa
statas — tautinis muziejus, 
kuris ryškiai vaizduoja kul
tūrinį krašto vystymąsi.

Suomių ir pasaulio meni
ninkų kūrinių rinkinius tal
pina pavyzdingai sutvarkyti 
Atheneumo ir Sinebrychovo 
muziejai.

Netoli miesto, vienoje sa
loje, taip pat pavyzdingai 
suorganizuotas, Seurasaari 
oro muziejus, kur atgabenta

iš krašto viena sena bažny
čia, būdingų trobelių, įruošti 
ūkių pavyzdžiai ir šiaip dau
gybė eksponatų iš senojo 
suomių liaudies gyvenimo — 
sodžiaus, jūros bei ežerų. 
Kitoje uosto grandies Kor- 
keasaario saloje įruoštas 
turtingas Suomijos zoologi
jos muziejus. O kur dar dau
gybė kitų Helsinkio muziejų!

Viipuri (Viborg) savo di
dumu yra antrasis Suomijos 
miestas ir turi 82,000 gyven
tojų. Tai taip pat savotiškai 
gražus miestas. Ypatingai 
gražūs yra Viipurio geležin
kelio stoties rūmai — impo
zantiškas architekto Elielio 
Saarinena kūrinys. Senas 
prekybinis miestas, plačiai 
santykiavęs su Hanzos są
jungos miestais, šiandien y- 
ra turtingas istoriniais pa
minklais.

Seniausiame kvartale, 
prieš Pilies tiltą stovi didin
gas „Museum Viburgenze” 
ir, kiek toliau, „Agricolos” 
bažnyčia iš XVI-jo amžiaus. 
Kitoje tilto pusėje, saloje, 
dunkso didžiulė tvirtovė, pa
statyta 1300 m., kad atmuš
tų rusus ir išlaikytų Kareli
joje krikščionybę. Nuo bokš
to viršūnės prieš akis atsi
dengia žavus reginys į mies
tą ir uostą.

Prie Prekybos Aikštės, ga
na prašmatniame „Apvalia
jame Bokšte” — paskutinia
me senos tvirtovės pėdsake
— yra įruoštas populiarus 
restoranas, kuriame ypatin
gai gausu suomių praeities 
suvenyrų. Visi restorano 
tarnautojai dėvi tik tauti
nius suomių liaudies rūbus, 
o valgių sąrašas susideda 
tik iš tautinių suomių virtu
vės patiekalų.

Netoli Viipurio didingai 
triukšmauja pasaulinio gar
so Imatra krioklys. Jis iš 
Saimma ežero į Ladogą per
leidžia į sekundę po 500 ku
binių metrų vandens! Nespė
ja kriokdamos bangos per
šokti Imatrą, kaip čia pat, 
už penketos kilometrų, vėl 
turi kristi nuo kito krioklio
— Vallinkoski. Imatroje 
1929 m. užbaigta milžiniška 
hidroelektrinė stotis.

Trečiasis svarbumu Suo
mijos miestas yra Abo (Tur
ku), prie Aurajoki upės žio
čių. Šis miestas geriausiai 
reprezentuoja Suomijos jūri
nį ir prekybinį gyvenimą. 
Iki 1812 m. krašto sostinė.
Abo yra suomių civilizacijos 
lopšys. Čia telpa suomių re
liginis centras, nemaža auk
štųjų švietimo įstaigų, jūrų 
mokykla, laivininkystės dirb
tuvės bei daugybė pramonės 
ir prekybos įmonių. Svar
biausias pažymys ir yra tas, 
kad Abo yra tikras jūrų 
miestas. Jame buvo 71,000 
gyventojų.

Už Abo didesnis yra Tam
pere miestas, su 75,000 gy
ventojų, esąs kiek į šiaurę 
nuo Abo, tačiau jis suo
miams neturi nė pusės tiek 
reikšmės, kaip Abo.

(Iš „XX Amžiaus”)

Helsinkis. — Suomijos vy
riausybė pirmą kartą pa
skelbė Sovietų Rusijos rei
kalavimus, kurie buvo sąly
ga taikiam abiejų valstybių 
kaimyniniam gyvenimui. Tie 
reikalavimai anksčiau laiky
ti paslaptyje, nes taip buvo 
abipusiai susitarta, kai ves
tos derybos.

Trumpai, Sovietų reikala
vimai buvo tokie: pavesti 
Sovietų kontrolei Hangos 
uostą, kuriame Sovietai pa
statytų savo kariuomenę; 
Suomija turi atitraukti savo 
kariuomenę iš Karelijos pa
kraščių; Latdoejos įlanka 
išnuomuojama Sovietams; 
šiaurinio Petsamo uoato ri
bos pakeičiamos pagal So
vietų nurodymus; Suomijos 
įlankoje esančios 5 salos ati
duodamos Sovietams įruošti 
įsitvirtinimus — fortus; Suo
mija negali nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai prisidėti prie 
bet kurios valstybių sąjun
gos, nukreiptos prieš Sovie
tus.

Vokiečiai neprisipažįsta
Sovietų Rusijos telegramų 

agentūra buvo paskelbusi, 
kad Suomijai padeda ir Vo
kietija, duodama orlaivių 
ir kitokių ginklų. Berlyno 
spauda šiuos pranešimus 
tuojau atitaisė, paskelbda
ma, kad jie neturi jokio pa
grindo, nes Vokietija Suomi
jai neteikianti jokios para
mos. Apie šį atšaukimą So
vietų spauda pažymėjo pir
muose puslapiuose.

mis pašventinta J. E. vysk, jo auksinių rublių ir už juos „Panevėžys” druską iš Le- 
Kuktos, nusipirko paskolos lakštų. ningrado.

Spausdinant laikraštį gnu. 
ta žinia, kad gruodžio 12 į 
vakare, po operacijai, mifg 
kun. Antanas Vaškelis, New 
Britain, Conn., šv. Andrio 
jaus par. klebonas.

Laidojamas šį penktadienį 
gruodžio, 15 d.

s
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MŪSŲ BENDRADARBIAM

„Amerikos” kalėdinę lai
dą norima paruošti viena 
diena anksčiau, nei papras
tai „Amerika” spausdinama, 
todėl visi bendradarbiai ma
loniai prašomi atsiųsti savo 
raštus iki gruodžio 16 d., 
bet ne vėliau gruodžio 18 d.

t

SKELBIAMA SUOMIJOS 
DIENA

New York. — Buvusio 
prezidento Herbert Hooverio 
prašymu, gruodžio 17 d. 
daugelyje valstybių bus pa
skelbta Suomijos diena, ku-' 
rioje bus renkamos aukos 
Suomijai pagelbėti. Pirmuti
nis gubernatorius, pritaręs 
Hooverio prašymui, yra New 
Yorko gub. Lehman; jis iš
leido atsišaukimą į valstybės 
gyventojus, pasmerkdamas 
So v. Rusijos brovimąsi į 
Suomiją ir prašydamas au
koti suomių reikalams.

J

KOMUNISTO ŠEIMA 
PRIEŠ SOVIETUS

Punsko Lietuviai Buvo Sudarę Savo ’Valstybę*
Lietuvos laikraščiai vis 

dar praneša įdomių žinių iš 
buvusio vokiečių — lenkų 
karo nuotykių, kurių daug 
išgyveno vilniečiai lietuviai. 
Lenkų užgrobtos Vilnijos lie
tuviai laukė tikrų krašto šei
mininkų ir savo lūkesčius į- 
vairiai rėmė, štai, Punsko 
apylinkės, kuri paliko vokie
čiams, lietuviai buvo sudarę 
savo valdžią ir laukė Lietu
vos karių.

Apie Punsko lietuvių veik
lą „Lietuvos Žinios” paduo
da tokių žinių:

Kada prasidėjo vokiečių — 
lenkų karas, lietuvių spau
dimo varžtai kiek atsileido. 
Tačiau ir tada valdininkai iš

papratimo keikė lietuvius, o 
rekvizicija lietuvių sodybas 
labiau palietė, negu lenkų. 
Taip pat ir mobilizuoti vy
rai, kurie pasivadino lietu
viais, atsidūrė ties Varšuva, 
ties Modlinu ir pirmose pozi
cijose, o lenkų dauguma liko 
saugoti sieną su Lietuva ir 
vietinėse įgulose, užėmusio
se pozicijas Vokietijos pa
fronte.

Punske lietuviai nejautė 
simpatijų kovojančiai Len
kijai. Šitas kraštas norėjo 
grįžti į Lietuvą, o jei to nė
ra, tai jam nesvarbu, kas čia 
šeimininkaus.

Vis tik žmonės nustebo, 
kai lenkų kariuomenė iš čia

pasitraukė, o vokiečiai nei 
žingsnį nepažengė į Suvalkų 
kraštą. Tačiau nustebimas 
buvo trumpalaikis, bet Pun
skas iškėlė trispalvę, apgin
klavo vietinę miliciją, susi
organizavo savivaldybę. Lau_ 
kimas buvo trumpas, tačiau 
tos dienos pavirto ilgais me
tais. O čia „valstybei”, no
rinčiai grįžti į Lietuvą, bet 
jau nepripažįstančiai senųjų 
valdovų, reikia žiūrėti tvar
kos, reikia rūpintis pilie
čiais... Vis tik tvarka buvo 
pavyzdinga. Milicija, suda
ryta iš likusių ir persirengu
sių lietuvių kareivių, tarna
vusių lenkų kariuomenėje, iš 
jaunesnių ir senesnių vals
tiečių, likvidavo bepasireiš- 
kiantį plėšikavimą, sudrau
dė vietos lenkus nuo įsišoki
mų prieš žydus ir kt., o tuo 
tarpu „centriniai valdžios 
organai” — savivaldybė ap
rūpino piliečius druskos iš
tekliais, kontrabandos keliu 
gavusi druskos ir kt. svar
bių produktų iš Lietuvos.

Penkias dienas kabojo 
mieste lietuvių trispalvė, o 
šeštą dieną ties Punsku pasi
rodė sovietai, ir vietos žy
dai, kurie nepaprastai grei
tai pasidarė „raudoni”, nu
plėšė Lietuvos vėliavą, ėmė 
juoktis iš lietuvių ir lenkų.

Tačiau sovietai čia neilgai 
truko, ir jų vieton atėjo vo
kiečių kariuomenė, kuri iki 
šiol dar šeimininkauja kraš
te; vokiečiai čia taip pat ra
do lietuvių trispalvę vėliavą. 
Punske žmonės su pasidi
džiavimu šneka, kad Seinai 
pasekė Punsko pavyzdžiu ir 
išsipuošė lietuvių 
mis vėliavomis.

Niekad Punsko 
nebuvo ypatingai
gyvas, tačiau dabar jis atro
do, tarytum išmiręs. Prieš
kariniais laikais čia gyveno 
daugiau, kaip 300 žydų. Da
bar tie žydai jau iškraustyti 
į Liublino apylinkes ir dalis 
susitelkusi pademarklinijy, 
norėdama pabėgti į Lietuvą. 
Kada į Punską ėjo sovietai, 
žydai nuplėšė lietuvių vėlia
vą ir grasino zakristijonui; 
kada atėjo vokiečiai, žydai 
vėl gerinosi lietuviams ir 
dainavo kartu su lietuviais 
lietuviškas dainas.

Helsinkis. — Suomijos-So- 
vietų Rusijos pasienyje Sov. 
Rusija sudarė Suomijai nau
ją „vyriausybę”, kurios va
dovu paskyrė Otto Kuusi
nen, buvusį komunistų inter
nal j onalo sekretorių ir per 
20 metų gyvenusį Maskvoje.* 
Jo „vyriausybė”, sudaryta 
tik iš komunistų, laikoma 
gyvenanti Terijoki miestely
je. Bet šio 'komunistų vado 
šeima yra patrijotingi suo
miai. Kuusinen žmona ir 
dukterys dirba suomių ka
riuomenės moterų pagelbi- 
niuose būriuose, o sūnus 
suomių aviacijoje, ginančio
je suomių žemę nuo Sovietų 
lėktuvų.

MEKSIKOJE JUDĖJIMAS
PRIEŠ KOMUNISTUS

Meksikos Miestas. — Pre
zidentas Cardenas viešai pa
smerkė Sovietų Rusiją, už
puolusią Suomiją. Tai labai 
nepatiko komunistams, ku
rių partijos vadai pradėjo 
pulti savo spaudoje ir kalbo
se prezidentą.

Meksikos atstovų rūmų ir 
senato nariai pareiškė savo 
pritarimą prezidentui ir pa
reikalavo’ komunistų partiją 
uždaryti. Prezidentas nesu
tinkąs uždaryti komunistų 
partijos, nes jis norįs, kad 
Meksikoje visi turėtų laisvę 
veikti. Visoje šalyje auga 
didelis nepasitenkinimas ko
munistais.

ARGENTINA REIKALAU
JA SOVIETŲ PAŠALINIMO

tautiško-

miestelis 
judrus,

Ženeva. — Tautų Sąjun
gos pilnaties posėdyje gruo
džio 13 d. Argentinos atsto
vas pasakė griežtą kalbą, 
kurioje reikalavo pašalinti 
iš Tautų Sąjungos Sovietų 
Rusiją, kaip sulaužusią tarp
tautinius pasižadėjimus ir 
tapusią užpuolike. Jei Sovie
tų Rusija nebūtų pašalinta 
iš Tautų Sąjungos, tai Ar
gentina tuojau išstotų iš 
Tautų Sąjungos, nes jai bū
tų didžiausia negarbė pri
klausyti tokiai bendruome
nei, kuri skaito savo nariu 
užpuoliką. ' z

Vokietijoje netrukus bus 
išdalintos kortelės ir gyvu
liams, nurodant, kiek jie ga
li gauti pašaro.
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S. Sužiedėlis

Iš Vytauto Didž. Gyvenimo
(Tęsinys) 

Taika su Jogaila
Tuo tarpu aukštaičiai su

kilo prieš Skirgailą, nes 
daug kas jo nekentė dėl bi
čiuliu vimosi su rusais. Jo
gaila jį pakeitė kitu vieti
ninku, bet ir tas sukilimo 
numalšinti nepajėgė. Sukilė
liai rėmė Vytautą ir laukė 
grįžtant jo į Lietuvą. Jogai
lai nebeliko nieko daugiau, 
tik vėl taikytis su savo pus
broliu. Tuo tikslu jis išsiun
tė į Vytautą slaptus savo 
pasiuntinius, siūlydamas jam 
visą Lietuvą. ,,Paimk, — sa
kė jie Vytautui, — savo di
džiąją Vilniaus kunigaikšty
stę ir valdyk savo dėdės, di
džiojo kunigaikščio Algirdo, 
ir savo tėvo, kunigaikščio 
Kęstučio, sostinę”.

Sukvietęs savo bajorus, 
Vytautas nusprendė Jogai
los siūlymą priimti. Jis jau
tė, kad Jogaila dabar žodį 
turės laikyti, nes savo ka
rais privertė jį nusileisti. 
Vadinasi, galėjo drąsiai grįž
ti į Lietuvą kaip tikras nu
galėtojas.

Bet ką jis turėjo daryti su 
kryžiuočiams paliktais įkai
tais?

Vytautas ir jais pasirūpi
no. Jis gudriai visus juos iš 
kryžiuočių išgavo, išskyrus 
tik brolį Žygimantą, ir drau
ge su jais atvyko į Lietuvą. 
Pakeliui, kaip ir pirmą kar
tą, sudegino tris kryžiuočių 
pilis, pastatytas Nemuno 
krantuose. Tai buvo jau pas
kutinis kartas. Daugiau Vy
tautui jau niekada nebeteko 
prašyti kryžiuočių paslau
gos.

Jogaila su karaliene Jad
vyga pasitiko Vytautą As- 
travos dvare, netoli Lydos. 
Čia, Lietuvos bajorų ir kai 
kurių lenkų ponų akyse, jie 
vėl susitaikė. Jogaila atida
vė Vytautui visas žemes, ku
rias pirma valdė jo tėvas 
Kęstutis ir dėdė Algirdas. 
Vytautas liko dabar (1392 
m.) visos Lietuvos ir jai pri
klausančių Rusijos kraštų 
valdovu, koks kitados buvo 
jo senelis Gediminas. Jogai
lai jis teparašė raštą, kad 
neapleis Lenkų karalijos ir 
.ištikimai gins karalių ir ka
ralienę. Tą patį pažadėjo ir 
Vytauto žmona Ona, kuri vi
sur su juo dalyvavo. Tačiau 
šie pažadai netrukdė Vytau
tui savo krašte veikti visiš
kai laisvai, nepaisant lenkų 
įgeidžių. Kai paskum labai 
aukštai iškilo ir tvirtai Lie
tuvoj įsigalėjo, tai ir pats 
Jogaila, ir lenkų ponai turė
jo dažnai prie ■ jo šlietis ir 
jam nusilenkti.

Taip pasibaigė sunkios ir 
drumsčios Vytauto jaunys
tės dienos. Dabar jis buvo 
jau subrendęs 42 metų vy
ras, patyręs įvairiausių var
gų. Du kartu jis buvo gyve
nęs pas Lietuvos priešus ir 
du kartu susitaikęs su savo 
pusbroliais. Kitas kuris ku
nigaikštis vargu būtų taip 
nenuilstamai dėl Lietuvos 
kovojęs ir tiek kentėjęs.

Greičiausiai būtų pasitenki
nęs kuria nors maža pilaite 
svetimajame krašte. Vytau
tas niekada savo tėvynės 
nepamiršo, niekada jis ne
ieškojo garbės ir valdžios 
tiktai svetimoje šalyje. Kar
šta tėvynės meilė jį traukte 
traukė į Lietuvą, be kurios 
jis niekur negalėjo nurimti 
ir niekur nerado atilsio, iki 
atsiėmė savo mylimuosius 
Trakus.

Kai jo žirgas vėl laisvai 
sužvengė Lietuvos žemėje, 
Vytautas jau niekada su ja 
nebesiskyrė!

DIDŽIOSIOS VYTAUTO 
KOVOS

Nauja Vytauto tvarka Rusi
joj ir Lietuvoj

Gavęs valdyti Lietuvą, 
Vytautas neberado joje tos 
tvarkos ir galybės, kuri bu
vo jo tėvo Kęstučio ir dėdės 
Algirdo laikais. Per paskuti
nius penkiolika metų po Al
girdo mirties Lietuva labai 
nusilpo ir nuvargo. Naminių 
kovų sūkury žuvo daug jos 
karių, sunyko nemaža jos pi
lių, miestelių ir kaimų. Gy
ventojai buvo labai išvargę, 
nes dažnai slapstydamies 
tankiuose miškuose ir rais
tuose nematydavo ramesnio 
gyvenimo. Be to, Lietuva 
buvo dar sujungta su Len
kija. Čia taip pat netrūkda
vo naminių vaidų, kurie 
dažnai atitraukdavo Jo
gailą iš Lietuvos. Jos rei
kalus jis tada patikėdavo 
savo vietininkams. Nenorė
dami jų klausyti, kai kurie 
žymesni Lietuvos bajorai 
priešindavosi jų valdžiai ir 
neatlikdavo savo prieder
mių. Dažnai kildavo net su
kilimų, kurie ardydavo kraš
to tvarką. Ypač nepaklus
nūs būdavo rusų krašto ku
nigaikščiai, daugiausia Jo
gailos broliai, ėmę elgtis 
kiekvienas savaip. Vadinasi, 
Jogailai valdant nyko ir 
skurdo galingoji Algirdo ir 
Kęstučio valstybė, kurios 
garsas pirma buvo plačiai 
pasklidęs.

Vytautas turėjo ją gelbė
ti, grąžinti pirmykštę jos 
galybę. Tai buvo didelis ir 
nelengvas darbas. Beveik tas 
pats, kokį kitados atliko 
Mindaugas, sujungdamas su
aižėjusią Lietuvą. Tokiam 
darbui reikėjo daug suma
numo ir išminties. Vytautas 
kaip tik tam tiko. Jis turėjo 
ne tiktai tvirtą valdovo ran
ką bei nepalenkiamą valią, 
bet buvo ir daug gyvenimo 
matęs. Iš savo tėvo Kęstučio 
jis buvo išmokęs sumaniai 
vadovauti ir kovoti, o pas 
kryžiuočius buvo įsižiūrėjęs 
į jų papročius ir tvarką, pa
žinęs visas jų gudrybes. Ten 
taip pat dažnai susitikda
mas su žymiais krikščionių 
riteriais, jis daug patyrė 
apie Vakarų Europos vals
tybių tvarką. Visi šie daly
kai Vytautui dabar labai 
pravertė.

(Bus daugiau)

Grįžusį tuščiomis 
vandeniu nusivijo 
Ir nuo tada jų

Ištikimas Mano Draugas

nuvai- 
plotas 
nuklo-

atilsį.

mus surišti, veikiai sutrūks
ta. Menkas laiko, nuotaikos, 
ar kokio nuotykio palieti
mas juos sutvarko ir mūsų 
draugystę suardo.

Tik tvirtas, nepajudina
mas pamatas, tik viršesnės 
galios teteikia mūsų gyveni
mui pastovumą.

Tas pamatas, ta galia — 
viršesnioji meilė.

Meškuitis.

M. A. NORKŪNO PADĖKA

Audringais
(Galas)

— Klausau! Ji dabar bus 
mano! Aš jos nebarsiu, ne
skriausiu ! Ji graži, kaip lėlė. 
Aš ją mylėsiu, bučiuosiu ir 
poterių mokysiu.

Kleopatra krykščia nepa
žįstamajam. Rankelėmis mu
ša į duknas ir švebeldoja 
vieną žodį „mama”.

— Kur jos mama? — 
klausia susirūpinęs Eugeni
jus.

— Pas Dievulį, — paaiški
na Kanklis.

— Ir mano mama pas Die
vulį. Marytė sakė, kad mes

Marija Aukštaitė

Vieškeliais
visi eisim pas Dievulį, tik 
privalome būt geri!

Kankliui sminga kūdikio 
žodžiai į pat širdies gelmes. 
Suminėjus Marytę, verkia jo 
jausmas nematoma kančia ir 
jis palieka vaikų kambarį 
tik su žodžiais:

— Žaiskite, tik gražiai...
Eugenijus supa Kleopatrą. 

Jis dainuoja, net skamba vi
sas namas! Rytais ir vaka
rais jis kilnoja gležną jos 
rankelę nuo kaktos ant krū
tinės. Mažutė žiopso ir ne 
pagal jos norą keliama ran-

kėlė rauja saujomis jam 
plaukus.

Jis atlaidus. Jeigu subars 
ją, rasi, ir nebus tokia gra
ži? Juk tėtelis taip sakė. 
Verčiau gražiuoju mokyti.

Kleopatra kasdien vis dau
giau susivokia. Ji jau stra- 
pailinėja kambariais, Euge
nijaus rankomis, kaip spar
nais, apglėbta. Jo mintis vis 
audžia nenutraukiamą juos
tą: „Ji bus mano!”

Be reikalo Kanklis jam 
kasdien aiškina, kad čia jo 
sesutė. Eugenijui tada dar 
labiau mintis, kaip kandis, 
veržiasi, kad tai melas! Ši 
jam vienam neišrišama pa
slaptis stumia jį į gatvę tei
rautis pas neklaužadas vai
kėzus, ar iš tikrųjų Kleopat
ra gali būti juo sesuo, kad 
jų dvi matušės „pas Dievu
lį”?! Kodėl kiti vaikai netu
ri dviejų motinų? Kanklis, 
supratęs darąs klaidą, išaiš
kino Eugenijui visą tiesą:

— Sūnau, tiesa, ji netikra 
tavo sesutė, bet Kristuje, 
Dievuje, mes visi broliai ir 
seserys. Ir aš tavo brolis. 
Bet jei Klevutei pasakysi, 
kad tu ne jos broliukas, ji 
tavęs visai nemylės.

Eugenijus susirūpino. Da
bar, kad ir kažin kas būtų! 
Jis jai nepasakys! Verčiau 
melsis Dievuliui, kad ji 
nesužinotų! Nes jeigu Kle- 
vutė jo nemylės, gal ir tėve
lis išvarys į gatvę? O ten 
taip baisu! Ypatingai naktį! 
Ne vienas šuo apuostė... Ir 
tada taip plakdavo širdukė! 
Net kvapas užsikirsdavo. 
Bet ir šunes, tik kojomis ap-. 
kapstę, palikdavo. O ta ant
roji mama, tokia žiauri: 
rykšte išplakus išmetė, kad 
vaikytų praeivius ir maldau
tų centų, 
su karštu 
nuo durų, 
neatidarė.

Paaugus Kleopatrai, pra
sidėjo Eugenijui aukso die
nos. Kanklis užtvėrė sode 
groteles, privežė smėlio, pri
pirko formelių ir paskyrė 
Eugenijų to viso karalium!

Jis ir jaučiasi grotelių pa
saulio viešpats! Čia varlytės 
ir šliužai, išrikiuoti prieš jo 
„karalienės” sostą. Ji sėdi 
žalių vainikų apsuktoj alta
noj ir pilsto į formeles smė
lį. Jie žaidžia tėvelio nupasa
kotą „Romos Imperiją”:

Čia kareivėlių ištisos ei
lės! O ten, net „Pompėjos 
kalvis!” Ir čia vėl... „Kruvi
noji Arena” išvadžiota smė
lių tuneliais. Vidury jos ly
gus „piečius”, kur krikščio
nis žvėrys draskydavo. Bet 
dabar, artėjant skardiniams 
liūtams, „karalienė” užtve
ria savo maža rankele var
tus ir kalba Eugenijui:

— Konstantine, Didysis! 
Suardyk, Deklecijono valią! 
Neleisk liūtams draskyti 
žmones! Aš karalienė tau į- 
sakau! — ji pasitaiso ant 
galvos ramunių vainiką ir 
nusišypso savo „Konstanti
nui”.

Jis sutaukši kojomis prieš 
ją, išsitiesia ir kalba:

— Karaliene! Tamstos pa
liepimas išpildytas! Nuo šių 
amžių istorija žinos Kon
stantino Didžiojo žygį! Lais
vi krikščionys! Tegarbina 
Viešpatį Dievą! Įsakysiu 
tuoj sunaikinti žvėrių nar
vus!

Jis nusilenkia „karalie
nei” ir savo geležinius ka
reivėlius komanduoja. Tie 
griauna smėlinės arenos ur
vus, taško skardinius liūte- 
lius, o jau palaimintųjų krik
ščionių tik rikiuojasi eilės 
ir gieda dieviškas psalmes. 
Jie neša ir „karalienės” sos
tui vainikus.

„Karalienė” savo vardo 
nežino. Tėvelis jai nepasakė. 
Tik ji žino iš ,,Quo Vadis” 
nupasakotą kilniąją krikš
čionę Lygiją, kuri mirė už 
Kristų. Kleopatra dabar no
rėtų būti kilniąja Lygiją. Ji 
vadina Eugenijų žaisti „Ei-

Auga ties mano buto lan
gais jaunas, gražus klevo 
medis. Matau aš jį pavasarį 
kraunant pumpurėlius, sklei
džiant žalius,,skaisčius lape
lius, vasarą žaliuojant ir al
suojant švelniu vasaros oru, 
ar nenuilstančiai vedant šne
kas su laukų vėjužiu, matau 
visais metu laikais, audrai 
siaučiant, ar tylumoj, gra
žiais rytais, ar tamsumos 
priedangoj. Gyvenant šali
mais, teko ir susidraugauti. 
Bendrai džiaugiamės, kai 
skaidrus dangus mus links
mina; nuliūstam, kai kas 
mus skriaudžia.

Kleveli, tu jaunas, gražus 
ir šią valandą ramus, kodėl 
gi toks liūdnas! Ryto saule
lė švelniai, maloniai tave 
glamonėja. Vėjas, gal šven
tadienio rytą pagerbdamas, 
gal drovėdamasis nutilo, ta
vęs nevargina. O tu toks 
liūdesio kupinas. Ilgai buvę' 
žali lapeliai gavo šviesios, 
bet liūdnos spalvos; nors ra
mu, tylu, bet tu leidi žemyn 
savo lapelius vienas po kito 
ir dedi po savo kojomis. Be
ne tiesi sau patalą ilgam žie
mos miegui? Lapeliai ra
miai švelniai leidžiasi į atil
sio vietą, kaip šventųjų sie
los į šviesią amžinybę. Tavo 
šakelių galvelės jau 
nikuotos, po tavim 
tavo aukso lapeliais 
tas.

Žinau, rengiesi į
Tu, ištikimasis drauge, pa
lieki ipan visoms žiemos 
dienoms ir naktims. Taip, tu 
ištikimas. Stovi šalia mano 
namelių, jų niekad neapleidi 
— nei dieną, nei naktį. Ne
suvilioja tavęs nei aukšti 
kalnai, nei puošnūs slėniai, 
nei gražūs miestų parkai, tu 
prisiektoj vietoj stovi nepa
judinamas. Siaučia smarkios 
audros, pila gausus lietus, 
kupina vidurdienio saulutė, 
tu palieki savo vietoj. Tu vi
sad linksmas, gyvas, visad 
mane sveikini, kai tenka į 
tave pažvelgti. Grįžus iš ko
kios kelionės, tu šakelėmis 
linguoji," lapelių švelniais 
šlamėjimais prabili, tuo 
draugiškai, linksmai „svei
kas?” sakai. Tu nei kieno 
nesugundomas draugas.

Turėjau aš draugų. Ne 
vienas pasimirė, kitas pa
miršo, ar pasišalino, kitas 
nusigręžė, ar kitų draugystę 
rado. Skaudu. Širdis liūdi ir 
klausia, kodėl taip, ar taip 
jau turi būti.

Oi ne, taip neturi būti. Ma
no klevelis ištikimas, neap
leidžia mano namelių, nes gi
liai yra įleidęs savo šaknis į 
tą vietą, kur giliai įsikasęs 
pamatus stovi ir namelis. 
Bendras, nepajudinamas pa
matas juos riša, nepaleidžia 
iš vietos.

Draugai, tverkim ir mes 
tvirtus, nesuardomus mūsų 
draugystei ir bendram sugy
venimui pamatus, raskim tą 
galią, kuri visus riša į vieną 
ir nepaleidžia amžinai. Men
kučiai gi ir lengvai sutrau
komi siūlai, kuriais norima

nu mirti už Kristų”. Argi 
tėvelis veltui pasakos išti
sais vakarais apie pirmųjų 
krikščionių persekiojimus ir 
kančias?

Ir dabar Kleopatra žaidžia 
kilniąją Lygiją. Ji eina su 
savo „sužadėtiniu” mirti už 
Kristų.

Pro sodo tvorą žiopso vai
kų būriai ir pavydi Eugeni
jui. Jis paėmęs Klevutę už 
rankos vedasi į „žudynių 
areną”. Čia juodu suklaupia 
smėly ir gieda.

Vėliau nardo, kaip balan
džiai, sodų takais, bėgioja 
kliombais, skamba juokais, 
žydi šypsenos. Ir taip malo
nu susikibus už rankų laks
tyti drugelių vingiais, tripi- 
nėti žiedas nuo žiedo, gerti 
saldžios vaikystės kvaitulį.

Kadangi „Amerika” yra 
surišta tampriais ryšiais su 
jaunimu — Vyčiais ir gruo
džio 1 d. parašė straipsnį 
„70 metų jaunuolis”, todėl 
jaučiuos kaltu už suteiktą 
tokią malonę ir noriu išreik
šti iš gelmės širdies padėką 
Vyčiams ir visiems priete- 
liams.

Nors prisižadu, bet nesu
gebu išreikšti žodžiu podė- 
kos, kokią jaučiu mano pa
senusioj širdyje už suteiktą 
man netikėtumą mano gim
tadienį, 70 metų sukakties 
proga, gruodžio 1 d.

Nenoroms ir be skausmo, 
bet džiaugsmo ir meilės aša-, 
ra išriedi, beskaitant tokius 
jausmingus sveikinimus, ku
riais mane per paštą ir tele
grafu apkrovėt, kuriuose su
radau daug dovanų nuo kuo
pų per centrą ir nuo kuopų 
ir asmenų tiesiogiai.

Bejėgis esu surasti atitin
kamus padėkos žodžius, ko
kius jaučia mano pasenusio- 
ji širdis. Kadangi mano me
tai jau stato mane prie am- 
žinasties vartų, tai gerasis 
Dievulis, kuris mane daug 
kartų stebuklingu būdu iš
gelbėjo nuo sielos ir kūno 
pražūties iki šiam laikui, gal 
pasigailės ir palikus šį pa
saulį nuo amžinos prapulties 
ir, po skaistyklos kančių, jei 
būsiu vertas, leis matyti Jo 
Majestotišką Galybę. Mal
dausiu Dangiško Tėvo pasi
gailėjimo ir palaimos visai 
Vyčių organizacijai, visiems- 
visoms, kurie prisidėjo ma
no gimtadienio proga malda, 
sveikinimais ir dovanėlėmis.

Nesijaučiu vertas to už- 
tarnavimo, kokį išreiškėt, 
kadangi jaunimo labui troš
kimų, kokie liepsnojo mano 
širdyje, išpildyti negalėjau, 
nuolat sutikdamas kartais 
stambias ir karčias kliūtis.

Ačiū L. Vyčių 27 seimui ir 
„Vyčio” redakcijai už slaptą 
sukakties minėjimo organi
zavimą, red. A. Kneižiui už 
atspausdinimą bieografijos 
„Darbininke”, „Amerikos” 
red. J. Laučkai už straipsnį 
„70 metų jaunuolis”.

Visiems, visoms, pagal 
Vyčių himną, maldauju Dan
gaus Galybių atlyginimo, 
kadangi aš jau bejėgis.

Ta pačia proga, visos Vy
čių kuopos, nariai, narės ir 
visi prieteliai, priimkite gi
lius, nuoširdžius linkėjimus: 
Linksmų Šventų Kalėdų ir 
daug daug laimės Naujais 
Metais. Bendrai visi džiaug- 
kimės ir giedokime mistiškai 
prie Betliejaus Tvartelio, 
atiduodami garbę Kūdikėliui 
Jėzui ir Švenčiausiai Šeimy
nėlei.

Pagal „Amerikos” straip
snelį, 70 metų jaunuolis

M. A. Norkūnas.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖJE PAMINĖTAS VIL

NIAUS ATGAVIMAS

Washington, D. C. — Ame
rikos Lietuvių Draugija Va
šingtone praeitą sekmadienį 
popiet atsilankė į Lietuvos 
Pasiuntinybę ir per ministe
rs P. Žadeikį pasveikino Lie
tuvos vyriausybę Vilniaus 
atgavimu. Lietuvos ministe- 
ris padėkojo už sveikinimą 
ir ta proga papasakojo apie 
Vilniaus praeitį, Vilniaus at
gavimo reikšmę Lietuvai.

Pradėkite Taupyti Dabar 

"CHRISTMAS CLUB” 
Nuo 25c. iki $10.00 kas savaitė

DIME SAVINGS BANK 
of WILLIAMSBURGH

209 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

Parodytas ir paaiškintas že
mėlapis su naujomis Lietu
vos sienomis. Draugijos na
riai labai domėjosi paaiški
nimais ir davė paklausimų.

Tarp atsilankiusių buvo ir 
mažai lietuviškai suprantan
čių, todėl dr. Jonas Bražins
kas, buvęs draugijos pirmi
ninkas, pakalbėjo angliškai. 
Dr-jos pirm. Petrauskas- 
Peterson atvykti negalėjo, 
nes negalėjo pasitraukti iš 
tarnybos Vyriausio Teismo 
sargyboje; vadovavo vice- 
pirm. Liudvika Jurkienė ir 
sekr. Albert Araskevičius- 
Ross.

Girdėjosi, kad draugijoje 
kilo sumanymas pasveikinti 
vilniečius lietuvius, sume
tant kalėdinę dovaną jų rei
kalams.

Ministeris Žadeikis pra
džiugino draugijos narius, 
pranešdamas, kad vienas 
draugijos narių yra Lietuvos 
vyriausybės apdovanotas 
Gedimino medaliu — Juozas 
Gabralavičius, draugijos iž
dininkas ir vienas seniausių 
ir darbingiausių lietuvių gy
ventojų Amerikos sostinėje. 
Medalį įteikus, p. Žadeikienė 
pakvietė visus užkandžio. 
Svečių nuotaika buvo puiki 
ir susirinkimas baigėsi dai
nomis ir geriausiais linkėji
mais Lietuvai; pakilusiu 
ūpu buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Svarbiausias gyvenimo už
davinys — pragyventi taip 
amžių, kad savo darbais ne
nuskriaustum kitų ir nepri
verstai jų kentėti. Pagaliau, 
kiekvienas žmogus, ir geras 
ir piktas, prieina tos nuo
monės, tik dažnai tai pervė- 
lai ateina žmogui galvon.

— Vincas Krėvė.

Meilės laipsnis esti tuo 
aukštesnis, kuo gražesnės 
sielos žmogus, kurs myli ir 
kuo artimesnis jam žmogus, 
kurį jis myli. — M. Z.

Priešininkas dažniau tei
singiau ir naudingiau įverti
na, negu draugas. Neapy
kantos žvilgsnis siekia gi
liau, nei meilė. Neapykantos 
žvilgsnis siekia giliau, negu 
meilės žyilgsnis. Tikras 
draugas yra toks, kaip tu 
pats, o priešas yra visai ki
toks, ir tame yra jo galybė. 
Neapykanta nušviečia daug 
to, kas meilei paslėpta. At
mink tad ir niekados nenie
kink priešo pabarimo.

— Leonardas Da Vinči.

Sukčius ir vagis visuomet 
randa pasiteisinimą.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS

Kad iš dangaus imtų kris
ti auksas ir sidabras, kaip 
bėgtų žmonės jų rinkti! Ko
dėl taip nebėga pas Kristų, 
kurs yra tikras gyvenimas 
ir laimė?

— Vick. Colonna.

Prašom paskaityti kelias 
ištraukas iš Petro Rusecko 
knygos „Išniekintos vėlia
vos” :

„Mano brolis, Mykolas 
Skvireckas, jau buvo didelis, 
suaugęs, ūsuotas ir vedęs, o 
aš dar mažas, murzinas ir 
basakojis berniūkštis laks
čiau. Gyvenome gana dide
liame dvare, viename Lietu
vos užkampyje už didelių 
miškų, kur neprieidavo nei 
geležinkelis, nei paštas, nei 
telegrafas, nei didieji keliai. 
Dvare mano brolis turėjo 
tarnybą, kuri buvo šiek tiek 
kaip ir poniška”.

„Perskaitęs pirmąjį lietu
višką laikraštį, atsiradusį jų lykų nežino, betgi gražiai,, 
dvare, Mykolas nusidžiaugė, 
kad jo kraštas gražiu Lietu
vos vardu ir dar tėvyne va
dinamas. Ir tas kraštas jam 
atrodė „toks gražus, toks 
malonus, taip mylėtinas”.
„Ir kaip čia nemylėsi, kad 
taip slaptingai ir rimtai ošia 
miškai kažkokią nesupranta
mą, ypač dideliam vėjui pu
čiant, baisią pasaką pasako
dami; kaip čia nemylėsi, kad 
pavasarį vanduo taip gražiai 
tūkstančiais upelių sruvena, 
savo daineles dainuodami; 
kaip čia nemylėsi, kad pie
vos taip margai žydi, rugiai, 
paslaptingai šniokšdami, ty
vuliuoja, rugiagėlės kiekvie
nam praeinančiam mirksi, 
skaidrus mėlynas dangus vi
są šį kraštą draugingai den
gia, o saulė šviesa jį laimi
na. Ir kaip gi jo nemylėsi, 
kad čia tiek daug to nuosta
baus grožio, tiek pasakų, 
giesmių, dainų, kad kartais, 
rodosi, gieda dainuoja ne tik

paukščiai, žmonės, gaudžia 
giesmėmis ir storais vargo
nų balsais ne tik bažnyčia, 
bet gieda visas oras, dan
gus, miškai, laukai, visi pa
baliai, paupiai ir paežerės”.

„Kaip gi nemylėsi šio kra
što, kuriame tiek daug gerų 
žmonių gyvena. Tai kas, kad 
jie prasčiokai, pilksermėgiai, 
kiti iš jų nieko neskaitė, net 
nežino, kad žemė aplink sau
lę sukasi, kad debesys tai 
tik vandens garai. Kas iš to, 
kad jie ir daugelio kitų da-

mandagiai prakalbinti lygiai 
gražiai ir atsako. Tuomet 
taip ir girdėti jų žodžiuose, 
taip ir plinta iš jų viedų, 
akių meilė, gerumas, jog, ro
dos, nematoma, bet jaučia
ma meilės banga širdį veria, 
krūtinė glosto”.

Mėgstantiems daugiaus 
pasiskaityti tokia gražia 
kalba rašytų apysakų lietu
viškų knygų skaitytojų rate
lis pataria įsigyti Rusecko 
„Išniekintos vėliavos”. Šią 
knygą su aštuoniomis nove
lėmis Skaitymo Komisija 
vienbalsiai užgiria, nes ji ne 
tik gražiai parašyta, bet tu
ri daug medžiagos iš spau
dos uždraudimo laikų. Norį 
kad užsakymas greitai pa
siektų Kauną, prašomi pa
siųsti 50 centų čekį ar mo
ney orderį sekančiai: Lithu
anian Book-of-the-Month 
Club, 129 W. 88th St., New . 
York City, N. Y. , .

Skaitymo Komisija..
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IŠ TOLIAS IR Iš TOLI
tikslui nu- 
Thompson, 
priimamos 
vienuoliją.

PHILADELPHIA, PA.

— Gruodžio 17 d. šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje bus 
pradėti 40 vai. atlaidai. Cho
ras, muz. Mickūno vadovau
jamas, puoš iškilmes gražio
mis giesmėmis. Parapijie
čiai prašomi pasinaudoti; 
bus svečių kunigų.

— Šv. Vincento ir Akade
mijos rėmėjų dr-jos surengė 
pramogėlę vienos moksleivės 
naudai. Pelno gauta 96 dol. 
ir jie įteikti seserų kazimie- 
riečių akademijos Newtowne 
mokytojai. Jaunuolė mokinė 
niekada neužmirš tokios pa
ramos. Visi geradariai verti 
padėkos ir pagyrimo.

— Philadelphijos šv. Var
do dr-jos skyrių susirinkime 
šv. Kazimiero vyrams atsto
vavo Z. Krivinskas, M. Sei
lius, S. Mažeika ir K. Dryža. 
Visų parapijų atstovai at
skirai pranešė apie savo 
veiklą. Į naują centro valdy
bą išrinktas ir vienas neg
ras katalikas.

— Po posėdžių, šv. Vardo 
dr-jos vyrams parodytas 
vysk. Neumano grabas; apie 
velionį vyskupą plačiai pa
pasakojo vienas vienuolis. 
Vysk. Neuman į Ameriką at
vyko 1852 m. ir čia tapo ku
nigu, pasiekdamas vyskupo 
šventimų; per 5 metus jis įs
teigė 100 katalikiškų mokyk
lų. ’

— Jaunimas turėtų gau
siai priklausyti prie šv. Var
do dr-jos, kuri turi įdomius 
susirinkimus. Praeitame su
sirinkime Įstojo nauji na-, 
rial: Padorius, Varževičius, 
Arlauskas, Savickas ir To
liušis. Tėvai turėtų paragin
ti savo sūnus priklausyti 
prie naudingų draugijų.

K. D. Narys.

sko ir J. Bakšio kilnus tėvy
nės meilės atjautimas pilnu 
skaistumu suspindėjo. Rodo
si, kad ir visos lietuvių para
pijos galėtų Kalėdų švenčių 
proga parinkti aukų vilnie
čiams. Jei visos parapijos 
proporcingai nors po tiek 
skirsis aukų surinkti, kiek 
mes, per visos Amerikos lie
tuvių parapijas susidarytų 
apie pusė milijono dolerių. 
Gi kitą pusę turėtų sudėti 
kiti lietuviai. Tai būtų Ame
rikos lietuvių graži auka 
Vilnijos suvargusiems žmo
nėms sušelpti. Mūsų skyrius 
siūlė, kad kiekvienas į savai
tę uždirbąs nuo 15 iki 25 
dol. aukotų nuo 50 c. iki 1 
dol.; uždirbą po 30. ar 40 dol.
— po 3 ar 5 dol., gi turį pa
jamų nuo 50 dol. ir daugiau
— po 10 iki 25 dol. Jei visi 
laikysis šių taisyklių, leng
vai surinksim skirtą kvotą 
su kaupu.

Rochesteryje žydų yra 
apie 20,000; prieš dvi savai
tes jie rinko Lietuvos žydų 
sušelpimui aukas; per vieną 
savaitę surinko $150,000; 
suomiai Amerikoj pasiskyrė 
surinkti tėvynės pagalbai 
1 milijoną dol., o suomių, ro
dosi, tik trečdalis, kiek lie
tuvių Amerikoje yra; tad 
mums, Amerikos lietuviams, 
surinkti 1 milijoną dol. ne- 
persunku. Kas sako, kad ne
gali, tas turi sakyti, kad jis 
nenori aukoti tėvynės gelbė
jimui!

Ant. Žiemys.

NEWARK, N. J.

antros mišių dalies aiškini
mas.

— Mirė keli lietuviai: V. 
Lazauskienė, apie 60 metų; 
M. Panebažinskienė, apie 80 
metų (pereitą savaitę iš baž
nyčios palaidotos); Paukš
tis, gyvenęs laisvai, tad pa
laidotas be bažnyčios ir Pup- 
kus, gatvių gyventojas, nie
kad nedirbdavęs, tik praei
vių prašinėdavęs pašalpos.

— Siuvėjų darbai silpnai 
kruta; siuvėjams yra rūpes
tingo skurdo; dirbantieji 
jaučiasi laimingi.

— Kun. A. Dubinsko 10 
metų sukaktį visi rengiasi 
paminėti. Šv. Vardo vyrai 
nutarė sumesti po kelis cen
tus minėjimo dieną įteikti 
kokią dovaną. J. K.

WATERBURY, CONN.

Vilniaus reikalais 
prakalbos

Šį sekmadienį, gruodžio 17 
d., 7 vai. vak., šv. Juozapo 
par. auditoriume įvyks pra
kalbų ir dainų vakaras, ski
riamas vilniečių lietuvių šel
pimo reikalams. Kalbėtojais 
pakviesti kun. J. Balkūnas, 
redaktorius J. Laučka ir 
kun. Bogužas. Federacijos 
skyrius kviečia visus lietu
vius gausiai atsilankyti.

BRIDGEPORT, CONN.

— Gruodžio 31 d. šv. Var
do vyrai ruošia Naujų Me
tų sutiktuvių balių, šv. Ka
zimiero par. salėje; ypatin
gai kviečiama jaunuomenė. 
Pelnas skiriamas jaunimo 
sporto įrankiams.

— St. ir Ona Žvigaičiai, 
važiavę drauge su Švediene 
ir Kundrotiene, pateko į au
tomobilio nelaimę; į jų auto
mobilį įvažiavo kitas. Žvi- 
gaitienė sunkiai sužeista ir 
dabar guli ligoninėje, bet 
sveiksta. Žvigaičiai neseniai 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktĮ.

— K. Dryžos pasidarbavi
mu, Vilniaus lietuviams au
kojo po 5 dol. — A. Kaniu- 
šis, J. Stankus, A. Juodis; 
K. Dryža — 3 dol. ir M. Lo- 
paitis — 2 dol.

— Gruodžio 5 d. palaido
tas Stasys Barauskas, kilęs 
iš Ramygalos par., atvykęs 
į Ameriką prieš 37 metus. 
Velionis-buvo vienas pirmų 

—^šv. Kazimiero par. organiza- 
^torių. Nuliūdime liko našlė, 

3 sūnūs, 2 dukterys ir brolis.

Vasario 16 dienos komite
tas gruodžio 17 d.. 12:30 vai., 
tuojau po pamaldų, parapi
jos salėje, kampas New 
York Avė. ir Adams* St., 
kviečia visus vietos ir apy
linkės lietuvius I viešą susi
rinkimą, kuriame komitetas 
praneš pilną apyskaitą iš sa
vo darbuotės per paskutinius 
1939 metus. t

CLEVELAND, OHIO

ROCHESTER, N. Y.

$300 vilniečiams
Gruodžio 6 d. parapijos 

salėje įvyko vietos katalikiš
kų draugijų federacijos Sky
riaus susirinkimas, kuriame 
ieškota būdų pagelbėti su
vargusiems Vilnijos krašto 
lietuviams; nutarta aukas 
rinkti gruodžio 17 ir 24 d.d. 
prie šv. Jurgio bažnyčios. 
Jei per 2 šventadienius ne
pasisektų surinkti 300 dol., 
tai po Kalėdų šventadienį 
dar bus renkama. Kadangi 
prie parapijos priklausančiu 
lietuvių yra tarp 600 ir 700 
asmenų, tai, rodosi, nesunku 
bus surinkti 300 dol. Už šį 
sumanymą daugiausia pri
klauso garbė kun. J. Bak
šiui; jis pirmutinis ir paau
kojo 5 dol. Kunigų J. Balkū- 
no, K. Paulonio, Pr,_ Vimau-

Imtynės vilniečių šelpimo 
naudai

Šiuo laiku Clevelande yra 
susispietę lietuviai imtinin- 
kai: Juozas Komaras ir Pet
ras Baltrėnas. Petras Baltrė- 
nas pasiūlė surengti lietuvių 
salėje imtynes ir pelną skir
ti vilniečiams šelpti. Juozas 
Komaras tą sumanymą pa
rėmė. O kai apie tai išgirdo 
Buffalo] gyvenantis trečias 
mūsų stipruolis, Jack Gan- 
son, sutiko atvažįuoti į Cle- 
velandą ir būti tose imtynė
se refery.

Imtynes rengia Cleveland© 
Lietuvių Vaizbos Butas, lie
tuvių salėje, sekmadienio, 
gruodžio 17 d., 8 vai. vak. 
Tžanga tik 50 c.

Abu lietuviai imtininkai 
sutiko stoti prieš tokį prie
šą, kokį jiems gausim. Jie 
suporuoti:

Juozas Komaras su indėnu 
Chief Sunoki.

Petras Baltrūnas su lanku 
Vic Tanski iš Bostono.

Visi Cleveland© ir apylin
kės lietuviai prašomi atsi
lankyti.

Vaizbos Butas.

— Praeitą penktadienį' 
mergaičių Sodalicija turėjo 
kortų žaidimo vakarą, kurs 
gražiai pavyko.

— Parapijos choras ren
giasi prie Kalėdų bernelių 
mišių,. kurios bus 6 vai. ry
to. Choras mokosi daug 
naujų gražių lietuviškų gies
mių.

— Po Kalėdų prasidės vai
dinimai. Teko nugirsti, kad 
bus surengtas Lietuvos ne
priklausomybės šventės — 
vasario 16 — minėjimas.

— Pora Bridgeport© gerų 
kolonijos darbuotojų įstojo 
į „Amerikos” skaitytojų ei
les: Emilija Strutinskas ir 
Antanas Tuska; jie užsirašė 
„Ameriką” per A. Stanišaus- 
ką; neseniai „Ameriką” už
sirašė p. Lučinskas, senas 
parapijos darbuotojas; visi 
trys „Amerikos” skaitytojai 
darbštūs kolonijos žmonės; 
manau, kad ir daugiau atsi
ras tokių skaitytojų.

goms aplikacijų blankas, ku
rias užpildžius reikės pri
siųsti Ekonominio Centro 
valdybai.

Ekonominis Centras yra 
Amerikos lietuvių biznierių 
ir profesionalų organizacija, 
susideda tik iš Vaizbos Butų 
ir Profesionalų Sąjungų ofi
cialių įgaliotų delegatų, to
dėl visi Vaizbos Butai priva
lo neatidėliojant įsirašyti į 
Ekonominį Centrą formaliai, 
įrašyti į jį visus savo na
rius, kad nuo 1940 metų pra
džios galima būtų pradėti 
mokėti į Ek. Centrą narinius 
mokesčius ir kad Ek. Cent
ras galėtų pradėti funkcijuo- 
ti kaipo rimta, stipri Ameri
kos lietuvių organizacija.

Netrukus Vaizbos Butai 
gaus ir savo įstatus bei Eko
nominio Centro statutą.

Gerbiami biznieriai ir pro
fesionalai! Mes būsim daug 
stipresni lietuviai Ameriko
je, jeigu susirišim ne tik į 
savo paskirus mažus ar di
desnius būrius savo koloni
jose, bet kai susirišim per 
Amerikos Lietuvių Ekono
minį Centrą į galingą visos 
Amerikos Lietuvių Biznierių 
ir Profesionalų organizaciją.

Gavę aplikacijas ar kito
kius laiškus iš Ekonominio 
Centro, tuoj juos apsvarsty- 
kit ir bizniškai atsakykit: 
nepadėkit Į šalį lyg kokį 
svetimą reikalą.

Artinkimės mes visi tarp 
savęs — ir greitai, neatidė
liodami, tada mūsų pastan
gos susiartinti, sustiprėti 
savo vientaučių tarpe bus 
žymiai reikšmingesnės!
A. Liet. Ekonominis Centras, 

Chas. K. Pikel, pirm.
629 — 54th Street, 
Pittsburgh, Pa.

novicijatą. Tam 
pirktas namas 
Conn, ir dabar 
norinčios stoti į 
Amerikoje, kaip ir Lietuvo
je, vienuolija yra užsibrėžu
si visokeriopų visuomeninių 
darbų. Todėl iš norėtojų nė
ra būtinai reikalaujama, kad 
jos turėtų aukštesnį išsilavi
nimą. Taipgi priimamos ir 
vyresnio amžiaus, nes yra 
nemaža darbų, kuriuos jos 
galėtų atlikti. Priimamos 
mergaitės jau nuo 15 metų 
amžiaus: mokslą baigusios 
arba jį tebeeinančios ir šiaip 
kokį amatą mokančios ir ga
linčios dirbti.

Priimtos kandidatės pa
prastai atlieka šešių mėne
sių postulatą — bandymo 
laiką ir vienų metų novicija
tą prieš darydamos pirmuo
sius įžadus. Šiuo laikotar
piu kandidatės ir seserys no- 
vicijos atsitraukia nuo viso
kių tiesioginių ir atsakomin- 
gų pareigų ir atsidėjusios 
ruošiasi vienuoliškam gyve
nimui dvasinėmis studijo
mis ir pamokomis. Padarius 
įžadus, kiekviena sesuo dar
buojasi jai pavestoj parei
goj, mokslą nebaigusios siun
čiamos jį tęsti ir pasiruošti 
naudingam darbui.

Geriausia visais reikalais 
kreiptis į vienuoliją laišku 
arba, jeigu galima, asmeniš
kai ir pasitarti tuo klausi
mu su vienuolijos vyresnią
ja.

Laiškus galima siųsti šiuo 
adresu:

Sister Superior 
West Street

Thompson, Conn.

Griškonių kaimo, Butrimonių 
valse., Alytaus apskr., 1926 m. 
gyvenęs Amesbury, Mass.

Rimas, Pranas, į J. A. Vals
tybes išvykęs prieš pat pasauli
nį karą. Jis yra kilęs iš Arma- 
liškių kaimo, A. Panemunės val
sčiaus, Kauno apskr.

Tamulynas, Juozas, į J. A. 
Valstybes išvykęs prieš pasauli
nį karą ir pradžioje gyv. Scran
ton, Pa., o vėliau persikėlęs į 
North Dakota.

Valkūnas, Povilas, pasivadinęs

kaimo, Vabalninko valsč., Biržų 
apskr. į J. A. Valstybes atvykęs 
apie 1912 m. ir pradžioje gyve
nęs Lawrence, Mass., o vėliau 
Unionville, Mass.

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.

$ KUN.S.P.E

O.

BALTIMORE, MD.

— Praeitą savaitę lietuvių 
jaunimui suruoštos trijų die
nų rekolekcijos anglų kalbo
je; kvietimų pasiųsta apie 
1200 atviručių: lankėsi apie 
100 jaunuolių. Vadinasi, jau
nieji nepaveikiami ir anglų 
kalba. Misijonierius spalvo
tais paveikslais aiškino mi
šių auka: susirinko daug 
nublikos. bet mažai jauni
mo. Kitą sekmadienį bus

JERSEY CITY, N. J.

— Kun. dr. J. Starkus sėk
mingai vedė trijų dienų pa
maldas. Žmonių gausiai lan
kėsi; jaunimas svečią pa
mokslininką pamėgo. Kun. 
Starkus vieną vakarą vedė 
jaunimui ir lietuvių kalbos 
namokas.

— Kiekvieną trečiadienį 
jaunimas susirenka į par. 
salę pasimokyti lietuviu kal
bos; vadovauja kun. Kemė
šis.

— Gruodžio 2 d. palaido
ta Jieva Bartkienė, gedulin
gas mišias laikė kunigai Ke
mėšis. Kelmelis ir Stonis.

— Plaučiu uždegimo liga 
gruodžio 9 d. staiga mirė 
Petras Žilinskas. 47 metų. 
Palaidotas gruodžio 12 d.

— Šį sekmadieni, 7 vai. 
rtk.. pat. salėje j vyks kortų 
žaidimo vakaras.

— Visi apgailestauja ank
styvą kun. A. Bubo mirtį; 
velionis buvo kilęs iš šios 
parapijos; kunigu įšventin
tas 1937 m. gegužės mėnesį; 
iis buvo labai artimas mūsų 
klebono draugas.

— Novenos prie šv. Onos 
pamaldos būna kiekviena 
antradieni: lietuviškai 7:30, 
angliškai 8:15 vai. vak.

VAIZBOS BUTAMS SVAR
BUS PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuviu Ekono
minis Centras išsiuntinės vi
siems Lietuviu Vaizbos Bu
tams ir Profesionalu Sąjun-

N. P. ŠVČ. P. MARIJOS 
SESERŲ VIENUOLIJA

1918 m., Didžiojo karo pa
baigoje, įsikūrė Nekaltai 
Pradėtosios Švč. P. Marijos 
Seserų Vienuolija. Kadangi 
prieš tai nebuvo Lietuvoje 
grynai lietuviškos vienuoli
jos, tat mergaitėms, turin
čioms pašaukimą, buvo dide
lis keblumas ir ne viena tu
rėjo atsižadėti savo kilnių 
troškimų. Tai supratęs a. a. 
ark. J. Matulevičius, M.I.C. 
įsteigė minėtą vienuoliją. Su 
laiku vienuolija paplito po 
visą Lietuvą ir dirba įvairio
se srityse. Neminint dvasi
nio gyvenimo, kuris yra vie
nuolijos svarbiausias tiks
las, užsiima auklėjimo, švie
timo, spaudos, artimo mei
lės bei socialiniais darbais. 
Seselės visas savo dvasines 
ir fizines jėgas pašvenčia 
Dievo ir artimo tarnybai.

Prieš 3 metus mažas šios 
vienuolijos seserų būrelis at
vyko į Ameriką ir pradėjo 
darbuotis Marianapolyje ir 
Marian Hills. Nemaža mer
gaičių. kurios susipažino su 
seselėmis, pareiškė noro sto
ti į šią vienuolija. Kadangi 
novicijatą 
Lietuvoje, 
ir kliūčių.

Praėjusi 
Hartfordo
McAuliffe suteikė seserims 
leidimą Įsteigti Amerikoje

reikėjo atlikti 
tai kilo abejonių

pavasarį J. E. 
vyskupas M. F.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI

Kalendoriai 1940
Atvaizduojami., abu.. lak*nus,.. jų 

tikrą orlaivi Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spalvo
mis, 15x20 didumo, labai puikus ar
tisto J. Arlausko piešinys. Gražiau
sia kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija bei kliu- 
bal privalėtų turėti šių didvyrių ka
lendorius. Kaina 25 c. už vieną. Už
sakant pažymėkit kokiais norit mė
nesiais, lietuviškais ar angliškais.

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

STANDARD CALENDAR CO. 
332 West Broadway

__ Bostoūį

Tel. Harrison 6-1693

8. J. SHAWK8RIS
(Ašakūnaa)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Tai.: MArkot 2-6270

GOLDEN STAR
BOTTLING CO.

J. KrallkauikM — lavlnlnkai
Gamintoju Gertauiloa Kflilei

Nuralflnančlų Garimų
Pamijlnklt mūaų specialų Drtnk- 

M1XBT TOM OOUN6
Talpfi parduoda llotuvllko bra

voro alų ii Naw Britain < |
CMMO „CONNECTICUT BMT" J >
Pristato pareikalavus: Uliūnams, < | 

krautuvams, veatuvfcna Ir t.t. ■, 
Reikalaukite visur to vardo |1

Godis Ir Alaus

Rodžio 9 d. Nel 
f o ligoninėj

I., mirė kui 
Remeika, b 

A Angelų Kara 
-įjos klebonas, 
$ nebėjo nuo 
I paskutiniu la: 
^liavo ir gyve 
^žinioje esan 
į ligonių nai 
19 d. jis pas 
jhi silpnas ir 
įttiklyną pas 
$ tuojau liepė 
Mti į ligoninę 
$ tik kelias i

$

Sodia Ir Alaus

G Q1-B8 Warwick 81., Newark, N. J. j,
Velionis kuni; 
įl910 m. gej 
Io jinna vieta 
J. Angelų Ka 
ipijoje kleboną 
iii 1935 m. 
iškilmingos 
$o gruodžio

Karalienė 
os, kurioje 
alingos pama 
hojo altoriau 
im Matas 
Haven klebon 
pasakė Apreišl 
fonas, kun. 
Velionis palaič 
kapinėse. Lai 
tarnavo grab.

Paskutinio 
velioniui šutei! 
kę daug kunig

TSSS

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE PA

IEŠKOMI ASMENYS

• At the price there’s nothing else like this 
remarkable new Frigidaire model! Built to 
the same high quality standards as the most 
expensive Frigidaire model made-with the 
same basic features that have made the 
name Frigidaire world-famous for econom
ical and safer food protection...long years 
of trouble-free operation. It’s the greatest 
valpe of the yearl Don’t miss seeing it!

Petkevičius, Bronislovas, prieš 
dvejus metus gyv. Northampton, 
Mass.

Rasimavičius, Kazys, kilęs iš 
Paul Borden, kilęs iš Žadeikių

Set of highest quality Ovoowsre 
Dishes and Oven wire Water Ser
ver included at this low price I

IŠ ANGELŲ I
PARA

DOZENS OF EXCLUSIVE FEATURES...INCLUDING SAME FAMOUS METER
MISER MECHANISM ... AND SAME FINEST QUALITY CONSTRUCTION 

FEATURES AS FRIGIDAIRE MODELS COSTING $100 MORE!
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MODELIAI

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ LR JAUNŲ VYRŲ

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

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų 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 Narins Sons, Ine
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

‘ .. I ' ' I iBilill
BEST Biff OF THE ENTIRE LOWmaffELP!

[»FBI6IDAIRE

Ši savaitė 1 
je yra gedulo 
to šeštadienic 
kun. S. Remi 
lapijoje buvę 
bonu. Velionį 
džio 10 d. par 
kalto Prasidi 
(Jamaica, L. 
tas parapiji 
kur išbuvo 
vakaro, kai1 
tas į bažnyč 
metus tari 
žmonėms. ( 
apie 12 vai 
pamaldų, ki 
daug kunigi 
žinam atilsi 
pines.

Velionis’ 
buvo male 
gus ir būvi 
mylimas. P 
tais sirguli

Klebonas 
nas, atidai 
mingiausį 
vimą.

ML THESE GENUINE FRIGIDAIRE FEATURES!
• FAMOUS METER-MISER MECHANISM

• EXCLUSIVE MH RErtIGElANT

• 1-WKE AU-SUH CABINET CONSTRUCTION

• S4EAB PROTECTION HAN ON 8EAHMN
MECHANISM

• BUILT AND BACKED BY GENERAL MOTORS

PLUS MANY OTHER IMPORTANT MONEY-SAVING 
ADVANTAGES!

NUPIGINTA IKI

12450
Easy Terms

(Mv FRIGIDAIRE S HETER-mSER 
II. FRIEDMAN MUSIC SHOP 
433 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-4798
APPROVED DEALER OF BROOKLYN EDISON CO.



Gruodžio 15 d., 1939 m,

MIRĖ KUN. S. P. REMEIKA

DOVANOS Į LIETUVĄ
drebu

kad mū-

an Ave.

PRISIDEDA AUKA Brooklyno Graboriai

EVergreen 8-9770

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKEJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION JOSEPH GARSZVA

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

Tel. STagg 2-4409

Manhattan Liquor StoreSUSI
Laidotuvių Direktorius

MIRĖ 264 Grand St., Brookly
Kampas Roebling St

Tel. Newtown 9-4464

MASPETHO ŽINUTĖS

„AMERIKOS” BAZARO 
KOMITETO NARIAMS

past 
laik
gau.

NAUJI KALENDORIAI 
GRAŽIOS ATVIRUTĖS

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

Valstybes a 
f pradžioje

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

335 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

: EVergreen 7-7550

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

r STAB 
IG CO.
— farinlntai 
AUllOt XflllM

Gorimų 
•pocWu Drink-

OOMKB 
Ilstuvllto ton* 

few Britain 
3TICUT BMP 
rui: itliauDu, 
tintam Ir it 
but to varto 
Alaus

, Nswart, N, I.

Duodu automobilius vMtuvtma, 
krikštynoms Ir visokiems 

paslvažlnčjlmama.

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

SAUGOKITĖS -PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

Šį sekmadienį sodalie- 
tės ir, apskritai, visos para
pijos merginos eis bendrai 
prie Komunijos 9 vai. mišių 
metu.

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeri! 
buvusio 107 Union Avenue.

apskrities nutarimą, vasa
rio 11 d. mūsų par. salėje į- 
vyks kortų ir kauliukų žaidi
mo vakaras, kurio pelnas 
skiriamas vilniečiams. Kitas 
sus-mas sausio 4 d.; jame 
bus renkama valdyba ir ap
tariami kiti svarbūs reika-

gali kreiptis į seselę Aloyzą: 
Villa Maria, West Street, 
Thompson, Conn.

Gruodžio 10 d. gerosios 
seselės padarė savo namų 
įkurtuves. Svečių atvyko la
bai daug iš plačios apylinkės 
ir linkėjo seselėms pasiseki
mo, pradedant gražų lietu
višką darbą.

Krepšininkai pereitą sek
madienį Transfiguration sa
lėje ėmėsi su Ridgewood Ro
mans Big 5, nugalėdami 
juos 35 — 34. Jaunesnieji 
žaidė su Lady Mt. Carmel, 
italais, ir pralaimėjo 19 —

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK 
TI SAVO GĖRIMUS

Nors „Amerikos” bazaras 
prasidės sausio mėnesio ga
le, bet artimi bičiuliai apie jį 
jau žino ir po truputį prisi
deda jo pasisekimui užtik
rinti. Šiomis dienomis baza- 
ro fondui 1 dol. paaukojo O. 
Adomaitienė, o kiek anks
čiau J. Mykolaitis paaukojo 
2 dol. metinės vakarienės ir 
bazaro fondams. Girdėti, kad 
darbščios veikėjos turi ir į- 
vairių dovanų bazarui surin
kusios.

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

PAŽINKIME PABALTIJO 
KRAŠTUS

Prezidentas poilsyje
Šią savaitę prezidentas 

Roosevelt atvyksta į savo 
tėviškę, Hyde Park, N. Y., 
kelių dienų poilsiui; jis nori 
būti pasiruošęs pokalėdiniam 
laikotarpiui, kurs bus užim
tas gausiais darbais, šiuo 
metu Washingtone ruošia
ma kitiems metams valsty
bės pajamų ir išlaidų sąma
ta; norima padidinti išlaidas 
valstybės saugumo reika-

„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 atvira

is ieškomoj 
’d palikimai, h 
svetimiems, 
ems> Įpėdiniu
• aPie juos ži^ 
rašomi rašyti*

sekmadienį vyresnieji 
su Apreiškimo parapi- 
CYA jaunuoliais. Čia 
imtynės, kurios daug

Gruodžio 9 d. Nekalto Pra
sidėjimo ligoninėje, Jamai
ca, tL. I., mirė kun. Silvest
ras P. Remeika, buvęs ilga
metis Angelų Karalienės pa
rapijos klebonas, kurio pa
reigų nebėjo nuo 1935 me
tų. Paskutiniu laiku nuolat 
sirguliavo ir gyveno vysku- 
pi jos žinioje esančiame ku
nigų ligonių name. Gruo
džio 9 d. jis pasijuto esąs 
labai silpnas ir atvyko į 
Brooklyną pas gydytoją, 
kurs tuojau liepė ligonį nu
gabenti į ligoninę; čia jis iš
buvo tik kelias valandas ir 
mirė.

Velionis kunigu įšventin
tas 1910 m. gegužės 21 d. 
Jo pirma vieta buvo Utica, 
N. Y. Angelų Karalienės pa
rapijoje klebonavo nuo 1914 
m. iki 1935 m.

Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko gruodžio 13 d. iš An
gelų Karalienės par. bažny
čios, kurioje atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Prie di
džiojo altoriaus mišias laikė 
kun. Matas Pankus, New 
Haven klebonas; pamokslą 
pasakė Apreiškimo par. kle
bonas, kun. N. Pakalnis. 
Velionis palaidotas šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvėse pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Paskutinio patarnavimo 
velioniui suteikti buvo atvy
kę daug kunigų.

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 
rinkime.

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

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE 01* 
BARRY P. SHAUNS 

(šalinskas)
Vestie B. Daria, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -----  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

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

Gruodžio 7 d. staiga darbe 
mirė Juozas Brazas, 57 me
tų amžiaus, gyv. 69 Have- 
meyer St., Brooklyne.

Paliko nuliūdime žmoną 
Teklę Bružienę, sūnus Anta
ną ir Juozą, dukreles Broni- 
slavą ir Zofiją Baršauskie
nę, augintinį Kalasevičių ir 
anūką Jurgutį Baršauską.

Palaidotas gruodžio 11 d. 
iš Apreiškimo par. bažnyčios 
į Kalvarijos kapines.

Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo grab. V. Valantiejie- 
nės įstaiga.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

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

BROOKLYNE

Graborius — Balsamuotojas

Ši savaitė mūsų parapijo
je yra gedulo savaitė. Perei
to šeštadienio vakare mirė 
kun. S. Remeika, mūsų pa
rapijoje buvęs ilgą laiką kle
bonu. Velionies kūnas gruo
džio 10 d. pargabentas iš Ne
kalto Prasidėjimo ligoninės 
(Jamaica, L. I.) ir pašarvo
tas parapijos klebonijoje, 
kur išbuvo iki antradienio 
vakaro, kai 7:30 vai. išlydė
tas į bažnyčią, kurioje ilgus 
metus tarnavo Dievui ir 
žmonėms. Gruodžio 13 d., 
apie 12 vai., po gedulingų 
pamaldų, kuriose dalyvavo 
daug kunigų, palydėtas am
žinam atilsiui į šv. Jono ka
pines.

Velionis kun. S. Remeika 
buvo malonaus būdo žmo
gus ir buvo visų apylinkėje 
mylimas. Paskutiniais 3 me
tais sirguliavo.

Klebonas, kun. J. Aleksiū- 
nas, atidavė velioniui iškil
mingiausi paskutinį patarna
vimą.

Amžiną atilsį duok jo vė
lei, Viešpatie!

bus
reikš mūsų jaunuoliams

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & 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 ZEIDAT 

Savininkai
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJU8
T. Fred Lefevre, Manager 

LAISNIUOTAS GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS 
Veronica R. VaJantiejus 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N Y.

lankėsi, šie paveikslai dar 
Brooklyne nerodyti.

Paveikslai (filmą) rodo
mi : penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį, gruodžio 15, 
16 ir 17 d.d., nuo 7:30 vai. 
vak., piliečių klubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne.
NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SESELIŲ VIENUOLYNO 

PAŠVENTIMAS

Praeitą ir šią savaitę res
publikonų vadai pasidarė 
labai veiklūs. Jie važinėja 
po didžiuosius miestus, sa
kydami kalbas, ieškodami 
plataus aprašymo laikraš
čiuose ir visur skelbdami, 
kad sekančiais metais prezi
dento rinkimus turi laimėti 
respublikonų žmogus, nes 
taip būsią sveikiau krašto 
gerovei. Demokratų kandi
dato asmenybė dar neaiški; 
Roosevelt vis tyli ir niekur 
viešai neprasitaria, ar jis 
sieks trečio termino.

— Mot. S-gos 30 kp. mėne
sinis sus-mas įvyko gruo
džio 7 d. Nutarta gruodžio 
28 d. surengti balių. Pagal

— Draugijos nuoširdžiai 
rems „Amerikos” bazarą, 
kurs prasidės sausio 26 d. 
šv. Jurgio par. salėje, o va
sario 2, 3 ir 4 d.d. bus mū
sų par. salėje.

— Kun. V. Draugelis, ma
rijonas, ilgą laiką gyvenęs 
Romoje, dabar gyvena Lie
tuvoje, S. Kalvarijoje; 
ke Petruliams reiškia 
tenkinimą „Amerikos” 
raščiu, kurį jis visada 
davo Romoje.

— Maspethiečiai gausiai 
dalyvavo „Amerikos” vaka
rienėje; visi apgailestauja, 
kad klebonas kun. J. Balkū- 
nas dar nepasveiko.

PIRKITE RAKANDUS 
DABAR

lams ir tuo pačiu metu svar
stoma, kaip pakelti valsty
bės pajamas, neapsunkinant 
gyventojų labai pakeltais 
mokesčiais.

New Yorke gruodžio 10 
d. pašventinta Motinos Ga- 
brini ligoninė, kuri pastaty
ta miesto lėšomis.

Tas 
mimas' 
visuomet paeina Iš persldlifolmo arba 
miego trūkumo.
Pakartotina, tas galima susekti Iki 
neveiklios, nepaisomos sistemos — rei
kalingumo iluosuotojo. ir kada yra 
toks reikalas, Jūs turite veikti tuojaus, 
nes vidurių netvarka sumažina Jūsų 
energiją ir atima daug malonumo Jū
sų gyvenime.
Kai Jūsų viduriai gerai nevirškina, pa
imk plytelę ar dvi Ex-iax prieš einant 
gulti. Ir pamatysite, ar Jūs nepasijau- 
slte visai nauju žmogumi kitą dieną. 
Ex-Lax duoda rezultatus paprastu, ma
loniu būdu... be dšsltemplmų ar ne
smagumų.
Kas dar daugiau, Ex-Lax yra lengvai 
priimamas. Jis gardus, kaip skanus šo
koladas. Tiktai 10c. ir 25c. dėžutės 
bet kurioje vaistinėje.

Karo šmėkla apsiautus! 
Pabaltijį ir Skandinavus. 
Lietuvos kaimynės ir pati 
Lietuva šiandien yra pasau
lio dėmesio centru. Bet ar 
Lietuvos kaimynus pažįsta
me, pagaliau, ar pažįstame 
ir Lietuvą? Matykime bent 
filmose. Matykim spalvin
gąsias Lietuvą, Švediją, Suo
miją, Estiją ir Latviją.

Per kelias valandas maty
site pačius gražiausius 
„Travelogues”, kuriems pa
gaminti išleista daug pinigo. 
Karas tuos vaizdus keičia. 
Paveikslus rengia Jono Va
laičio „Lietuvių radijo bal
sas”. Rodys kelionių eksper
tas VI. Mučinskas. Garsams 
ir muzikai aparatūrą vado
vauja VI. Mardosa. Paveiks
lus aiškins J. Valaitis ir VI. 
Mučinskas, kurie rodomuo
siuose kraštuose neseniai

Thompson, Conn. — 
Hartfordo vyskupas Mau
rice McAuliffe į savo vysku
piją priėmė Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiausios 
Vienuolijos lietuvaites sese
les ir leido joms nusipirkti 
naujokynui namus. Seselės 
tuos namus nusipirko 
Thompson, Conn., netoli Ma- 
rianapolio kolegijos. Tokiu 
būdu šiame Naujosios Ang
lijos miestelyje pradėjo kur
tis ir antrasis lietuviškas ži
dinys.

Gruodžio 8 d. įvyko vie
nuolyno pašventimas. Iškil
mėse dalyvavo daug dvasiš
kuos, įvairių vienuolijų sese
lės ir nemaža prietelių. Vie
nuolyną pašventino kun. 
prelatas J. Ambotas. Pamok
slą pasakė kun. J. Valantie
jus. Palaiminimą Švenčiau
siu suteikė kun. J. Švagž- 
dys. Seselėms palinkėta gra
žaus pasisekimo naujame 
darbe.

Šis vienuolynas bus pro
vincijos motiniškas namas, 
nes seselės priklauso Lietu
vos. Čia Amerikoje provinci
jos vyresnioji yra seselė M. 
Aloyza (Ona Šaulytė, gimu
si Shenandoah, Pa.). Namų 
Vyresnioji yra seselė M. 
Apolinara (Emilija Urnikai- 
tė, gimusi Providence, R. L). 
Mergaitės, norinčios įstoti į 
šią vienuoliją, kurios tikslas 
yra darbuotis mokyklose, li
goninėse, prieglaudose, ben
drabučiuose ir taip toliau,

Pirmadienio vakare būna 
vaikams magiškos „štukos”. 
Ketvirtadieniais orkestro pa
mokos, penktadieniais — 
choro.

Store and 

Brooklyn, N. Y. 

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 
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, 
be consumed on the , _ ..

1227 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given
RL 3054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 
Section ? ' .'
Control Law nt 48 Sand;
Brook! 
on thi

VI. ir Iz Diliai, gyveną E. 
Orange, N. J., ne tik rado 
galimumų atsilankyti praei
tą sekmadienį į „Amerikos” 
metinę vakarienę, bet ta 
metinę vakarienę, bet ta pro
ga ir užrašė „Ameriką” sa
vo giminaitei į Lietuvą, kaip 
kalėdinę dovaną. Ar tai ne 
pavyzdys kitiems „Ameri
kos” skaitytojams, kurie ieš
ko tinkamų dovanų savo ar
timiesiems Lietuvoje? Pasi
rinkite „Ameriką”, o ji kiek
vieną savaitę primins Tams
tų artimiesiems apie bran
gius užjūryje asmenis, kurie 
jų neužmiršta.

Nors paštas dabar netaip 
greitai pristatomas, tačiau 
„Amerika” siunčiama į Lie
tuvą ir ten ji gaunama.

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.

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 Liquo 

Add’I Space 
154 Avenue U

NOTICE 
EB 3282

Gruodžio 2 d. Mt. Sinai li
goninėje mirė Teresėlė Lut- 
vinaitė, 22 metų amžiaus. 
Velionė palaidota jos tėvelių 
gyv. vietoje, Tamaqua, Pa., 
gruodžio 7 d. — šv. Petro ir 
Povilo kapinėse.

Paliko nuliūdime savo tė
velius Juozapą ir Oną, bro
lius ir seseles. Buvo maloni, 
linksmo būdo mergaitė; at
vyko į New Yorką prieš 5 
metus, visų pažįstamų buvo 
mylima.

GYDO be peilio, be __ 
vaistų Ir be cheml- 
kalų, tik su savo Z 
plikomis rankomis.
Visokios Ilgos -
gydomos: vyrų, hm»-/|renĮ^| 
terų ir valkų. Pa- 
tarimai veltui.
V AI-ANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldtenlais ir vSgffiĮjj 
šventadieniais nuo
10 ryte iki 1 po ' 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Patarimas žmonėms 
greitai pavarg- 

stantiems 
nesmagumas, pavargimas "dšsisė- 

kurl daug žmonių kenčia, ne-

i Alcoholic' 
27 Nostrand 

County of Kings, te 
premises.

MICHAEL McHUGH
Brooklyn, N. Y.

that License No.

at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage 

Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
JOHN SERRAGO 

d-b-a Bridge Bar and Grill 
Sands St. Brooklyn, N. Y.

į - Kalėdų Šventėms - | 
| SALDAINIAI PUIKIAUSIOSE DĖŽUTĖSE, KA- | 
I LEDINĖS EGLAITĖS PAPUOŠALAI, LIETUVIŲ- | I ANGLŲ KALBA ATVIRUTĖS, VAIKAMS ŽAIS- | 
i LAI DOVANOS |
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VAKARIENĖ PASISEKĖ

„Amerikos” metinė vaka
rienė gruodžio 10 d. Apreiš
kimo par. salėje, kuria pasi
naudoti mielai leido kun. N. 
Pakalnis, praėjo visišku pa
sisekimu — ir dalyvių gau
sumu ir nuotaikos atžvilgiu, 
ir šeimininkių puikiu patar
navimu, ir maisto skoningu
mu. Malonu ir tai pažymėti, 
kad mūsų publika įpranta 
laiku ateiti į pramogas; 6 
vai. vak.,"kaip buvo skelbta, 
salė buvo jau pilna ir už 15 
minučių pradėta -vakarienė. 
Vėliau atėjusiems teko pa
vargti, kol sudaryti galimu
mai surasti vietą.

Vakarienę pradėjo „Ame
rikos” leidėjų vadovybės 
pirm. Kaz. Krušinskas, pasi
džiaugdamas gausiu „Ameri
kos” bičiulių atsilankymu ir 
katalikų visuomenės nuolat 
didėjančiu susipratimu savo 
įstaigų rėmimo atžvilgiu. 
Programos vedėju pakvies
tas „Amerikos” redaktorius.

Reikšmingas kalbas pasa
kė kun. K. Paulonis, Kaz. 
Vilniškis, kun. M. Kemežis 
(Jersėy City liet. par. klebo
nas), „Amerikos” artima 
bendradarbė Eleonora Bart
kevičiūtė, neseniai grįžusi iš 
Lietuvos ir kun. N. Pakal
nis. Visi pasijuto kitoje nuo
taikoje, kai EI. Bartkevičiū
tė savo jautria kalba, gyvais 
vaizdais visus perkėlė į Lie
tuvą, į tą jos laikotarpį, kai 
ten gyventa didžiausiais į- 
tempimais. Kun. Pakalnis 
džiaugėsi, kad „Amerika”, 
būdama katalikiško ir lietu
viško gyvenimo reiškėją, 

. nuolat tobulėja ir susilaukia 
nuoširdaus įvertinimo; lin
kėjo „Amerikai” savo meti
nes pramogas ruošti dar pla
tesniu mastu.

Ant. Skrodenis visus daly
vius smagiai palinksmino sa
vo naujausiais šokiais; jis 
turėjo kelis kartus pasirody
ti ir daugiau pašokti. Dai
nos menui gražiai atstovavo 
Apreiškimo par. choro solis
tės Ang. Maslauskaitė ir 
Ad. Dragūnaitė; muz. Jan
kui akomponuojant, jos su
dainavo „Valia valužė” ir 
„Plaukia sau laivelis”; Ad. 
Dragūnaitė padainavo ir so
lo iš operetės „Klaipėdos 
Julė”. Jų dainos palydėtos 
ilgiausiais plojimais. Abi 
dainininkės nepavaduojamos 
„Amerikos” pramogų pro
gramų dalyvės!

Smagiausia vakarienės 
programos dalis, tur būt, bu
vo bendras liaudies dainų 
dainavimas, kuriam vadova
vo kun. M. Kemežis, muz. 
Jankui pianu pritariant. Ben
drai visų sudainuota apie 15 
dainų ir visiems buvo jauku 
ir džiugu dainuoti Lietuvoje 
mėgtas dainas.

Vakarienės metu praves
tas ir vienas laimėjimas; 
Mot. S-gos 29 kp. kelios 
veiklios narės sudarė gražią, 
didelę pintinę vaisių ir gėri
mų; ši pintinė ir pasiūlyta 
vakarienės dalyviams; ro
dos, neliko nė vieno svečio, 
nepaėmusio laimėjimo korte
lės. Laiminguoju asmeniu 
buvo p. Baltrūnienė, maspe- 
thietė. ♦ -

Vakarienė baigta 9 vai. 
vak.; prieš tai kun. J. Ląu- 
rynaitis pranešė apie kun. S. 
Remeikos mirtį, kviesdamas 
atlankyti velionį, pašarvotą 
Angelų Karalienės par. kle
bonijoje.

Vakarienės šeimininkėmis 
buvo Mot., S-gos 29 kp. ir 
Gyv. Rožančiaus narės: Gri
gienė-, Terebeizienė, Zaukie- 
nė, Damušienė, Karužienė, 
Jocienė, Baranauskienė, Ra
gelienė, Rainienė ir Stučie- 
nė. Joms teko kelias dienas 
sunkiai padirbėti, paruošiant 
ir valgius ir visus kitus bū
tinus vakarienei dalykus. 
Joms pagelbėjo vyrai, kurie 
visada padeda „Ameri
kai”: K. Baltrušaitis, A. 
Juška, S. Stagniūnas, V.

«

Apreiškimo parapijos choras, kuris šį sekmadienį, gruodžio 17 d., 7:30 vai. vak., Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
ruošia didelį bažnytinės muzikos koncertą. Choro pirmos eilės viduryje dvasios vadas kun. B. Kruzas ir choro vadas, 
muz. J. Jankus. Gruodžio 17 d. koncertas bus parapijos sidabrinio jubiliejaus minėjimo užbaiga.

Zaukus, T. Čižauskas, S. 
Stumbris, J. Sėarulis, K. 
Dobrovolskis, Maslauskas, J. 
Mikolaitis.

Prie stalų patarnavo darb
ščios EI. ir Ad. Grigaitės, EI. 
Matulionytė, Fr. Račalytė, 
G. ir A. Cerebiejūtės, O. Ku
činskaitė, P. ir EI. šimkiū- 
tės, EI. Korsakaitė, S. Kel- 
melytė ir M. Rainytė.

f,Ameriką” jos metinės va
karienės proga maloniai at
siminė K. V. Rytų Prov. 
pirm. kun. M. Pankus iš 
New Haven, dr. M. Colney 
su žmona iš Waterbury ir 
Lindeno sąjungietės; visi šie 
sveikintojai atsiuntė sveiki
nimus (kun. Pankus ir dr. 
Colney telegramomis), paly
dėdami juos kiekvienas pen
kine. Kun. Pankus savo tele
gramoje pareiškė siunčiąs 
penkinę, nes už tiek būtų su
valgęs, jeį būtų galėjęs at
vykti... Dr. Colney su žmona 
apgailestauja negalį daly
vauti drauge su „Amerikos” 
bičiuliais, tad siunčia penki
nę ir linki „Amerikai” toli
mesnių pasisekimų. <

AČIŪ, BIČIULĖS!

* „Amerikos” metinės vaka
rienės metu pravestas laimė
jimas, kurio sumanytojomis 
buvo kelios Mot. S-gos 29 
kp. narės; suaukojo ir suda
rė gražią pintinę šios sąjun
gietės: Bielevičienė, Katilie
nė, Grigienė, Zaukienė, Tere
beizienė, Dabušienė, Bielevi- 
čiūtės, Mockevičienė, Ado- 
mėnienė, Mačienė, Milukienė, 
Mikulskienė, Dobrovolskie- 
nė; čia daugiausia pasidar
bavo Bielevičienė. Šių mote
rų aukų užteko pintinei su
ruošti ir dar liko keli dole
riai vakarienės fondui. Iš

T 

laimėjimo gauta 27 dol. 40 
c. Nuoširdus ačiū šio suma
nymo iškėlėjoms ir į vykdy
tojams.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos meti
niam sus-me išrinkta ta pati 
valdyba: pirm. K. Baltrušai
tis, vicepirm. J. Skarulis, 
turto rašt. A. Juodzevičius, 
užrašų rašt. M. Mikolaitis, 
ižd. V. Zaukus, knygų per
žiūrėtojas F. Puskunigis. 
Dvasios vadu yra kun. A. 
Petrauskas; į centrą delega
tai — J. Skarulis ir J. But
kus; į Federacijos apskritį 
— K. Masaitis ir K. Pode- 
ris.

Po Naujų Metų nutarta 
drauge su Rožančiaus drau
gija turėti pramogą, kurios 
pelnas skiriamas naujos 
Betliejaus stainelės fondui. 
Tuo rūpinasi K. Baltrušaitis,' (0,

V. Vitkus, T. Čižauskas ir V. 
Zaukus.

Susivienijimo kuopos me
tiniame susirinkime naujon 
valdybon išrinkta: pirm. V. 
Pūkas, vicepirm. A. Kuzmic
kas, fin. sekr. Sniečkus, 
prot. sekr. J. B. Laučka; į 
Federacijos apskritį — Ule
vičienė ir Lenkauskas. Se
kantis sus-mas — vasario 11 
d. po sumos.

JAUNIMO PRAMOGOS

Apreiškimo par. katalikų 
jaunimo draugija (CYA) 
ruošia įdomias pramogas — 
Kalėdų ir Naujų Metų šo
kius. Kalėdų šokiai bus gruo
džio 25 d., Kalėdų pirmą die
ną, o Naujų Metų — sausio 
9 d. Rengėjai tikisi ir lau
kia gausaus atsilankymo iš 
Brooklyno ir apylinkės.

ĮVERTINO

Brooklyno vyskupijos lai
kraštis „Tablet” praeitą sa
vaitę paminėjo apie Apreiš
kimo par. katalikų jaunimo 
dr-jos leidžiamą mėnesinį 
laikraštį „Annunciator” ir 
labai palankiai jį įvertino. 
„Annunciator” laikraščiu pa
reiškė susidomėjimo įžymūs 
amerikiečiai katalikai. Šio 
laikraščio jau išleista 3 nu
meriai.

SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Kriaučių unijos 54 sky
riaus priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 14 d., 
ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
piliečių klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus daug dalykų apsvar
styti ir valdybos rinkimas 
sekantiems metams.

LIETUVIŠKI
1940
***** 1940

*****

—: GRAŽŪS SPALVOTI

ŽIEMOS IR VASAROS GAMTOS VAIZDAI, 
ĮVAIRŪS RELIGINIAI IR ŠIAIP 

KITOKĮ PAVEIKSLAI
PARUOŠKITE SAVO NAMUS VIENU IŠ ŠIŲ 

KALENDORIŲ, TAIP PAT PASIŲSKITE 
SAVO ARTIMIEMS LIETUVON.

DIDELIS PASIRINKIMAS

’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJOJE,
423 Grand Slrnl, Brooklyn, 1.1.

Kas pratęsia. „Amerikos” prenumeratą dabar — gauna 
kalendorių dykai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pašto vadovybė prašo Ka
lėdų sveikinimams nevartoti 
mažų atvirukų. Sako, geriau
sia siųsti 2%x4 colių dydžio.

New Yorko orlaivių La 
Guardia stotis pradėjo veik
ti pereitą savaitę ir turėjo 
didelio pasisekimo. Jos vir
šininkas praneša, kad iš sto
ties išvyko 464 orlaiviai, 
461 atvyko; 7,600 keleivių 
išvyko ir 7,500 atvyko.

New Yorko Civil Service 
vadovybė gatvių valymo 
darbo vietoms išdalino 100,- 
000 aplikacijų, kurių 38,000 
jau paduota. Darbas — 35 
dol. savaitėje; į darbą bus 
priimta 2,000 darbininkų.

Pasaulinės parodos vieto
je 1941 metais manoma pa
statyti didžiausį stadijoną, 
kuriame bus įvairūs sporto 
žaidimai. Jame galėsią sėdė
ti 150,000 asmenų.

New Yorko mieste žada
ma griauti 2 ir 9 gatvių vir- 
jie jau vos laikosi. Prie tų 
geležinkelių dirba apie 45,- 
000 darbininkų, kurie grasi
na miestui: jei bus griauna
mi geležinkeliai, tai kitų ge
ležinkelių darbininkai strei
kuosią.

New Yorko vyskupija ža
da statyti naują paliegusių 
vaikų ligoninę, kuriai pasta
tyti pažadėjo duoti pinigų 
Hali Foundation.

Pereitą sekmadienį kata
likų bažnyčiose atnaujinti 
Padorumo Legijono įžadai 
kovoti prieš nešvarius judo- 
mus paveikslus.

Mayoras La Guardia pa
sirašė įsakymą, kuriuo drau
džiama teatruose, operoje ir

AMERIKONIŠKI

judomų paveikslų teatruose 
rūkyti. Rūkoriams teatruose 
bus atskirta vieta rūkyti.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3701 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 346 East Ave.—Wallabout 
Market, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD MILLER
346 East Ave., 
Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3294 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 1035—41 Liberty Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LOUIS CESTONE 
Sun Crest Tavern ,

1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3673 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 2091 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN FOX i
2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3416 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2707—11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill

2707—11 Beverly Rd., Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1925 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BELLA NURBIN 
Hotel Carman Sylva

1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2214 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & GERSHON 
GOLDSTEIN

Goldy Wine & Liquor Store 
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IIW 4 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., Borough 
of Brooklyn, County, of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL PACCIONE 
(Buena Vista Hotel)

8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8413—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PASQUALE PARISI 
Sorrento Rest.

8413—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 383 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 321 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FREDERIC TRILLI 
Fred’s B & G

321 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3263 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 234-6 Flushing Ave. & 
7 Hall St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave.,
& 7 Hall St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 89 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOAQUIN VIEIRO 
(Frente Unido Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 88 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 924—65 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC. 
924—65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2123 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY DI LUCA 
(Jean's Clam Bar)

2123 Emmons Aye., Brooklyn, N. Y.

f Rūpinies gauti gražių lietuviškų kalėdinių atviru-

I čių? Mes jų turime. Įvairiausių.

r
J Kalėdines atvirutes
lt

i? Galima specialiai užsisakyti su savo parašu ir lin-

i
kėjimais. Tai būtų naujybė Jūsų draugams, gavus j 

tokį kalėdinį pasveikinimą.

g Kreipkitės:

j ’’Amerikos” Administracija
s 423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
6—8 vak.

161 No. 6th Street šventadieniais susitarus
Tel. EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue Ir pagal sutarti

Tel. NAvorre 8-1919

VALANDOS: 
1—2 p. p.

VALANDOS:
DR. A. PETRIKĄ 0—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vak.
Penktadieniais uždaryta

291 So. 4th Street Tol. EVergreen 7-8888

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

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 nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė,

3 metų senumo, 90 proof A
Kvorta------------------ M i
Pint-------------------------- $1.07

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2975 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 137 Court St., or 212 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX MEYERSON
(Court Atlantic Bar & Grill) 

137 Court St.,
or 212 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 701—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN O’REILLY
701—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3104 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 55 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 76 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 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES, INC. 
215—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7363 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 733—35 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MOHAWK REST. INC.
733—35 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3381 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 3501 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM MCLEAN
3501 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Contral Law at 621G New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 15 d. 1939 m.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3817 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 2700 Church Ave & 821 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES O'CONNOR .
2700 Church Ave.,
& 821 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2824 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 3200 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAX J. GOLDMAN 
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2867 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 4122 Avenue D, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3876 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 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN, INC.
85 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3572 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 3224 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW MURPHY
3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3482 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 62 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2698 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 62 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER SCUDERO
62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N ,Y.


