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Naujų Metų išvakarėse 
norime savo linkėjimus ir 
sveikinimus visiems skaity
tojams sujungti su dėkin
gumo pareiškimu už malo
nią talką ir paramą, kurių 
teko patirti šiais metais. 
Jaučiamės tęsėję savo pasi
žadėjimus ir pasiryžimus. 
Laikraštis išleistas kiekvie
ną savaitę; esame tikri, kad 
nieko nenuskriaudėm, bet vi
sada stengėmės tarnauti 
tiesai taip, kad nebūtų pa
žeista lietuvio lietuviui mei
lė, kad nenukentėtų teisingu
mas ir, apskritai, žmonišku
mas.

Galime pasigirti, kad šie
met ’’Amerika” sulaukė gra
žaus būrio naujų skaitytojų, 
naujų bičiulių; mes buvome 
maloniai priimti ir toli už 
New Yorko ribų. Visa tai 
džiugino redakciją ir admi
nistraciją ir teikė daugiau 
dvasinių jėgų dirbti. Nori
me, kad ir ateinančiais me
tais ’’Ameriką” lydėtų dar 
tvirtesnė talka, dar artimes
nis visų skaitytojų bendra
darbiavimas.

Visiems gilus ačiū ir nuo
širdžiausi linkėjimai Nau
jiems Metams.

’’Amerikos” leidėjų vado
vybė šioje laidoje praneša 
apie padidinimą laikraščio 
štabo. Redakcija ir admi
nistracija labai laiminga, 
gaudama į savo būrį naują 
pastovų talkininką.

Nuo gruodžio 23 d. ’’Ame
rikon” dirbti pakviesta Ele
onora Bartkevičiūtė.

’’Amerika” žygiuos padi
dintomis jėgomis, tikėdama 
SVlesla sava «toitimi. ___ _

Mes tuo džw? ■ i mes. Iš 
širdies tikime, kad Bartkevi
čiūtės pakvietimu į ’’Ameri
ką” džiaugsis visi mūsų bi
čiuliai, ypatingai moterys, 
sulaukusios sau artimo as
mens laikraščio darbe.

Sveikindami savo naują 
bendro visuomeninio darbo 
dalyvę, linkime jai gražiau
sio pasisekimo visose pas
tangose. Darbo daug, tad 
kviečiame visus ištiesti tal
kos ranką ’’Amerikos” leidė
jų pastangose stiprinti ”A- 
meriką”, kad ji vis geriau ir 
geriau tarnautų savo paskir
čiai.
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Kalėdų proga komunistų 
’’Laisvėje” parašyta, kad 
šiemet Kalėdos daug kur bus 
neramios. Jos redaktorius 
rašė, kad per Kalėdas ’’pa
dangėse lakstys bombnešiai 
ir leis žemėn viską naiki
nančias bombas”. Toliau jis 
taip rašė:

’’Vandenyse plaukios sub- 
marinai ir smaigys torpedo
mis laivus, siųsdami juos ir 
žmones jūrų dugnan. Ant 
žemės virs kruvini mūšiai, 
baubs patrankos, čerškės 
kulkosvydžiai; vaitos skaus
muose žuvą kariai”.

Tur būt čia turėta dėme
syje užpulta Suomija?

Pacituotus žodžius para
šęs, komunistų redaktorius 
bando įtikinti jau visiems 
žinomą taisyklę, kad ’’pa
saulyje gražūs žodžiai ramy
bės neatneš”. Jis nurodo, 
kad ’’reikia veikti ir pakeis
ti esamoji sistema, kuri ry
mo ant priespaudos, ant 
žmogaus žmogumi išnaudoji
mo”.

Komunistai visu sušilimu 
skelbia, kad ’’nauja sistema” 
jau sukurta Sovietų Rusijo
je, kad ten nebėra priespau
dos, kad nėra žmogaus žmo
gumi išnaudojimo sistemos. 
Bet ar ta ’’nauja sistema” 
geresnė? Juk tos sistemos 
kūrėjai siunčia bombnešius,

Visiems Linkime Laimingų Naujų Metų
Vatikano įtaka

Praeitą savaitę dar kartą 
stipriai paaiškėjo, kokia di
delę įtaką, dvasinę įtaką, tu
ri Vatikanas — Popiežiaus 
valstybė. Prezidentas Roose-

1937 m. Vokietijos darbi
ninkams Hitleris kartą taip 
•kalbėjo:

’’Jūs niekada nematysite 
manęs daužant stiklus ar 
trinant pečius su bolševi
kais. Nėra jokio galimumo, 
kad mes sutiktumėm priimti 
pagalbą iš bolševistinės val
stybės. Tie, kurie priima pa
galbą iš Sovietų Sąjungos, 
yra paskirti pražūčiai”.

Įdomu, ar Hitleris, priim
damas pagalbą iš Sovietų 
Sąjungos, atsiminė, ką jis 
kalbėjo 1937 m.?
didžiules kanuoles, milži
nišką armiją, kad būtų su
naikinta taiką, teisingumą ir 
laisvę gerbianti ir mylinti 
suomių tauta!

Nežinia kokio pasigailėji
mo verti lenkai, kurie ir 
šiandie nieko neišmoko iš 
savo praeities klaidų, štai, 
Vilniuje Lietuvos vyriausybė 
įsteigė jiems keturias vals
tybines gimnazijas su lenkų 
dėstomąja kalba. Bet ka
dangi tv eimnarjjų direkto
riais paskirti lietuviai, tai 
žlibieji lenkai sukurstė dvie
jose gimnazijose vaikus ir 
lenkus mokytojus paskelbti 
streiką ir neiti į pamokas.

Ar dėl to ’’streiko” lietu
viai nusigando? Sustreikavę 
mokiniai ir mokytojai tuo
jau pašalinti iš mokyklų. 
Dabar ’’streikininkai” gaili
si, prašosi atgal priimami.

Pats ’’streiko” faktas ro
do, kad lenkų apetitai netu
ri jokio galo, kad, pagaliau, 
ir lietuvio gailestinga šir
dis ir jo didis žmoniškumas 
turi susilaukti atitinkamų 
ribų.

’’Vienybės” gruodžio 26 d. 
laidos vedamajame straips
nyje jautriai aprašoma ne
lengva išeivijos spaudos 
darbininkų dalia. Pažymima, 
kad ’’lietuviškos spaudos 
darbininkai yra tais užmirš
tais žmonėmis, kurių niekas 
neprisimena net Kalėdų šven 
čių proga”.

Gerai žinom ir suprantam, 
kad lietuviškai spaudai šio
je šalyje ne laurais nuklo
tas kelias, bet negalima su
tikti, kad spaudos darbinin
kai yra tokie asmenys, kurie 
lyg elgetos taip nusižemintų 
ir lauktu visuomenės trupi
nių nuo jos pakenčiamo sta
lo. Ne, spaudos darbininkai 
nelaukia jokių dovanų, ar tai 
būtų Kalėdų, ar kitokių šven
čių proga. Jie turi teisę 
laukti tokių pat gyvenimo 
sąlygų, kaip ir kiekvienas 
dirbantis darbininkas.

Jei visuomenė nenori pasi
rūpinti, kad jai tarnaujan
čios spaudos darbininkai ga
lėtų pakenčiamose sąlygose 
gyventi, tai kyla klausimas, 
ar ta vadinama visuomenė 
turi teise nešioti visuomenės 
vardą; ar tik ji nėra palai
da masė, kuri neverta to
kios kultūringos priemonės, 
kaip spauda? Ir kam spau
dos darbininkams aukotis, 
kai ju auka vistiek nereika
linga !

velt, jau daug kartų artimai 
bendradarbiavęs su Katalikų 
Bažnyčios Regimąją Galva, 
gruodžio 23 d. paskyrė savo 
atstovą prie Vatikano, su
teikdamas jam ambasado
riaus vardą. Šis paskyrimas 
visur sutiktas labai palan
kiai, išskyrus kai kuriuos 
protestantų sluoksnius, ku
riems popiežiaus vardas at
rodo baugus, kurie bijo la
bai artimų santykių tarp 
valstybės ir Katalikų Bažny
čios.
Bombos per Kalėdas.

Kalėdų pirmą dieną Vo
kietijos — Prancūzijos karo 
fronte buvo neoficialus mū
šių pertraukimas, pager
biant didžiausias šventes. 
Bet ne taip buvo Suomijoje, 
kur Sovietų lėktuvai lakstė 
virš suomių miėstų ir mėtė 
bombas. Daugiausia nuken
tėjo Viipuri. miestas. Helsin
kio miesto Sovietų lėktuvai 
nebepasiekia taip lengvai, 
kaip karo pradžioje, nes 
suomiai dabar turi įsirengę 
tvirtą priešlėktuvinę apsau
gą, kuri Sovietų lėktuvų 
neprileidžia; pranešama, kad 
Sovietų lėktuvai saugūs tik 
15,000 pėdų aukštumoje, bet 
iš tokio aukštumo jų šūviai 
nelabai tikslūs ir mažai nuo
stolių bepadaro.
Traukinio nelaimė

Gruodžio 22 ir 23 d. d. Vo
kietijoje įvyko dvi didelės 
traukinių nelaimės, kuriose 
žuvo per 230 asmenų. Pirma 
nelaimė įvyko tarp Berlyno 
ir Magdeburgo; ten užmuš- 
tal32 asmenys, sužeisti 109; 
kita nelaimė įvyko prie Kon
stancijos ežero kranto, čia 
užmušta 52 keleiviai. Pirmu
tinėmis žiniomis užmuštųjų 
skaičius žymiai padidėjęs. 
Nelaimių priežastys nenuro
domos ir vokiečių spaudoje 
apie tai labai mažai parašy
ta; pranešama, kad trauki
nių susidūrimai įvykę dėl ne 
pastebėjimo ženklų.
Vokiečių laivai pasiruošę

Paryžiuje gauta žinių, kad 
Vokietijos vyriausybė įsakė 
savo laivams,. dabar esan
tiems neutralių valstybių 
uostuose, būti pasiruošu- 
siems tuojaus pradėti kelio
nę į Vokietiją. Tokių laivų 
esą apie 500 ir visi jie pre
kiniai. Prancūzai aiškina, 
kad Vokietijai būtinai reika
linga įvairi medžiaga, kuri 
yra supirkta užsienyje ir jos 
pristatymas dėl karo buvo 
sulaikytas. Taip pat spėja
ma, kad laivų kapitonams 
įsakyta sunaikinti laivus, 
jei būtų aiškus pavojus pa
tekti į priešo rankas.
Blaiviausios Kalėdos

Įvairių miestų policijos 
pranešimai liudija, kad šių 
metų Kalėdos buvo blaiviau
sios, nes šiemet per šventes 
buvo mažiausia areštų dėl 
pasigėrimo ir triukšmavimo. 
Lenkai įspėjo vokiečius

Prancūzijoje veikianti len
kų vyriausybė išleido viešą 
pareiškimą, kuriame įspėja
mi vokiečiai, kad jų atsakin
gi vadai bus atsakingi už žu
dymą lenkų prijungtoje prie 
Vokietijos Lenkijos dalyjje. 
Kai karas būsiąs laimėtas, 
vokiečiai sulauksią, teisėto 
keršto.

Roma. — Iš Vatikano pra
nešta, kad Popiežius Pijus 
XII šiomis dienomis pasiun
tė stambią sumą karą ken
čiančios Suomijos katali
kams, reikalingiems para
mos ir pašalpos. Pinigai nu
siųsti per Apaštališkąjį Vi
karą Helsinkyje.

Pranešant apie paramą 
suomiams katalikams, Vati
kane pažymėta, kad Popie
žius tėvišku rūpestingumu 
užjaučia Suomiją, patekusią 
į karą. Vatikane manoma, 
kad Popiežiaus parama bus 
paskatinimas visiems pa
saulyje katalikams prisidėti 
savo aukomis Suomijos bū
tiniems reikalams.

Washington. — Apašta
liškasis Delegatas arkiv. Ci- 
cognani praneša, kad Po
piežius steigia šioje šalyje 
naują vyskupiją, kurios ri
bos apims Arizonos ir New 
Mexico valstybių .kelias da
lis; naujos vyskupijos cent
ras bus City of Gallup, N.M.

Naujos vyskupijos ribose 
šiuo metu yra apie 30,000 
katalikų.

Liberalų kandidatas
Garnerio paskelbimas sa

vo diktatūros demokratų 
nominacijai prezidento vietai 
sukėlė nemažo rūpesčio libe
ralesniems demokratams. 
Vidaus sekretorius Ickes pa
reiškė, kad krašto gerovė 
reikalauja, sekantis prezi
dentas būtų liberalas. Pana
šiai pasisakė ir vyr. proku
roras Murphy.
Elektros kėdės aukos

Gruodžio 21 d. Sing Sing 
kalėjime elektros kėdė atė
mė gyvybes trims nusmerk- 
tiesiems už žmogžudystes. 
Nusmerktieji buvo Anton 
Myslivec, 54 metų, iš New 
Yorko, Theodore Maselkie- 
witz, 54 metų, iš Buffalo ir 
Everett McDonald, 41 metų, 
iš While Plains. Mirties 
bausmę įvykdė naujas vals
tybės budelis.
Vokiečiai grąžina lėktuvus

Italija buvo pasiuntusi ne
žinomą skaičių lėktuvų, skir
tų Suomijai. Lėktuvai ga
benti per Vokietiją, kur jie 
sulaikyti. Dabar pranešama, 
kad Vokietija grąžino Itali
jai tuos lėktuvus, nes Vokie
tija nenori ’’nusidėti” Sovie
tų Rusijai. Koks dabar tų 
lėktuvų likimas bus likimas, 
nežinoma, bet manoma, kad 
italai ras saugų kelią juos 
pristatyti Suomijai.
Rumunija priešinsis

Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Rumunijos vy
riausybė nusistatė priešintis 
bet kuriems Sovietų Rusijos 
reikalavimams Besarabijos 
atžvilgiu. Viena, rumunai 
mano, kad Besarabija teisė
tai priklauso Rumunijai, nes 
pusė jos gyventojų yra ru
munų kraujo; antra, rumu
nai netiki, kad Sovietai pasi
tenkintų tik Besarabija; tre
čia, rumunai turi Vokietijos 
paramą, nes esą žinių, kad 
Vokietija kreipėsi į Sovietų 
Rusiją diplomatiniu keliu, 
prašydama nedaryti jokio 
spaudimo prieš Rumuniją.

Vilnius. — Minint Lietu
vos kariuomenės metinę 
šventę pirmą kartą Vilniuje, 
amžinoje Lietuvos sostinėje, 
čia suruoštos didžiulės iškil
mės, į kurias buvo atvykęs 
pats kariuomenės vadas, ge
nerolas Stasys Raštikis.

-Surengtame viešame šven
tės minėjime Lietuvos ka
riuomenę jos vado asmenyje 
sveikino Vilniaus lietuvių, 
gudų ir žydų atstovai, šiame 
susirinkime Kauno visuome
nės vardu generolui Rašti
kiui įteiktas sidabrinis kar
das su tokio turinio lydi
muoju raštu:

’’Mylimas Vade,
Kariuomenės ir Vyčio 

Kryžiaus ordino Šventėje, 
kuri švenčiama jau ir išlais
vintoje sostinėje Vilniuje, 
Laikinosios Sostinės visuo
menė širdingai sveikina 
Tamstą ir visą mūsų ka
riuomenę, didelėmis aukomis 
iškovojusią ir budriai sau
gojančią Lietuvos laisvę.

’’Audros siaučia aplink 
mus, tauta jaučia pavojus, 
kurie gali ištikti kraštą neti
kėtai, todėl Kauno visuome
nė, pažindama Tamstą, di
džiai gerbiamas ir mylimas 
Vade, kaip didelį Lietuvį ir 
narsų karį, jungia savo min
tis, darbus ir pastangas su 
Tamstos vadovaujamomis 
karinėmis pajėgomis ir giliai 
tiki, kad Tamstai budint, jo
kie pavojai nepasirengusias 
juos sutikti Tautos neuž
klups.

’’Prašome Tamstą, Pone 
Vade, priimti Kauno visuo
menės teikiamą kardą, ku
ris visuomet teprimena mū
sų prisirišimą, pasitikėjimą 
ir meilę narsiai Lietuvos ka
riuomenei ir garbingam jos 
Vadui.”

Pašalpos ėmėjų mažiau
Viešųjų WPA darbų ad

ministratorius Harrington 
spaudos atstovams pranešė, 
kad šalies darbo pagerėji
mas labai aiškus, jei imti 
dėmesin pašalpos darbų da
lyvių skaičių. Pernai prie 
viešųjų pašalpos darbų dir
bo 3,184,927 asmenys, o šių 
metų gruodžio 13d. 2,122,960 
darbininkų Darbo sekretorė 
Perkins irgi paskelbė įvai
rias skaitlines, kurios rodo, 
kad šiemet gruodžio mėnesį 
daugiau darbininkų dirbo, 
nei pernai tuo laiku.
Čekų komitetas

Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės pripažino čekų- 
slovakų komitetą, kuriam 
vadovauja buvęs prezidentas 
Benes. Komitetas rūpinsis 
laisvos Čekoslovakijos at- 
steigimu.
Amerikos valstybių 
protestas.

Jungtinių Amerikos vals
tybių ir 20 Pietinės Ameri
kos respublikų vyriausy
bės pareiškė griežtą protes
tą Vokietijos, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybėms 
dėl vykdymo karo veiksmų 
Amerikos valstybių pakraš
čiuose. Nustatyta ir kariau
jančioms valstybėms praneš
ta, kad karo veiksmai nega
li vykti 300 mylių juostoje, 
nuo Amerikos pakraščių. I

ŠVEDIJA NUOŠIRDŽIAI 
VISOMIS JĖGOMIS 
REMIA SUOMIJĄ

Stokholmas. — Švedijoje 
ne tik prijaučiama suo
miams, ginantiems savo šalį 
nuo užpuolikų, bet ir organi
zuojama įvairiausia parama. 
Suomijos kariuomenės eilė
se jau kovoje nemažas skai
čius švedų savanorių, bet 
šiomis dienomis jų ten iš
vyksta keli tūkstančiai. Sa
vanoriams švedams vado
vauja gen. Ernst Linder, 71 
metų, pasižymėjęs karys ve
teranas.

Įvairios draugijos suo
mių paramai jau sukėlė 2 
milijonus dolerių pinigais. 
Didžiausią sumą paaukojo 
darbininkų konferencija, šve 
dija šiuo metu turi užtekti
nai cukraus ir javų, todėl 
šias reikmenis švedai lais
vai siunčia Suomi jon, nerei
kalaudami jokio atlyginimo. 
Nusiųsti ištisi traukiniai 
drabužių ir įvairaus maisto; 
nuvyko kelios dešimtys gy
dytojų, vežini vaistais.

Londonas. — Kalėdų rytą 
Anglijos pakraščiuose, visai 
arti kranto, be įspėjimo pa
leista torpeda nuskandino 
anglų laivą ’’Stanholme”, 
2,437 tonų. Nelaimėje žuvo 
14 asmenų, kiti išgelbėti.

Nuo karo pradžios iki 
gruodžio 27 d. anglai neteko 
126 laivų, kurių tonažas sie
kia 459,876; prancūzai — 11 
su 48,038 tonais, vokiečiai — 
22 laivų su 124,457 tonais ir 
neutralės valstybės — 89 
laivų su 273,163 tonais.

Kopenhaga. — Čia gauto
mis žiniomis, Suomijos šiau
rės fronto kariuomenei pa
sisekė priversti Sovietų Ru
sijos kariuomenę pasitraukti 
šiaurėje apie 50 mylių. Pas
kutinių trijų dienų, gruodžio 
25-27 d., Sovietai netekę 
4,000 karių. Dabar suomiai 
laukia naujo rusų veržimosi 
iš šiaurės, kur siunčiama ge
riausia rusų kariuomenės 
dalis, išbandyta žygyje į 
Lenkiją.

Generolas Kurt Wallenius, 
suomių šiaurės fronto vadas, 
praneša, kad šiaurėje tiki
masi susitikti su 300,000 ru
sų karių armija. Jo štabo 
nariai pažymi, kad naujai 
prisiunčiamų rusų karių tar
pe esą artimų Stalino drau
gų, kurie norį išgelbėti Sta
lino garbę, stipriau puldami 
Suomiją.

Korespondentų iš Mask
vos pranešimu, Rusijoje 
reiškiamas didelis nepasiten
kinimas kariuomenės nepasi
sekimais Suomijoje. Maskvo
je jaučiamas sviesto, cuk
raus ir pieno trūkumas, kurs 
paprastai būna atskirais 
žiemos laikotarpiais, tačiau 
dabar visa kaltė verčiama 
Suomijos karui ir nepopu
liariam susitarimui su Vo
kietija. Gyventojai pastebi, 
kad vokiečiai gausiai lan
kosi krautuvėse ir laisvai 
perka jose sviestą ir cukrų
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Washington. — Kalėdų 
švenčių išvakarėse , gruod. 
23 d., prezidentas Roosevelt 
parašė laišką Popiežiui Pi
jui XII, pareikšdamas savo 
linkėjimus ir sveikinimus 
Kalėdų proga. Tame laiške 
prezidentas Roosevelt pa
reiškė norą turėti prie Vati
kano savo atstovą, kuris 
tarpininkautų Popiežiaus ir 
prezidento pastangoms pa
siekti pasaulyje taiką. To
kiu savo atstovu prezidentas 
paskyrė Myron C. Taylor, bu
vusį plieno bendrovės pir
mininką, episkopalą.

Popiežius prezidento siū
lymą labai maloniai priėmė 
ir atėjusiems Kalėdų švenčių 
proga jį pasveikinti kardi
nolams pareiškė, -kad prezi
dento Roosevelt laiškas ir 
atstovo paskyrimas jam bu
vo maloniausias Kalėdų pa
sveikinimas. Taylor paskyri
mą priėmė nepaprastu pasi
tenkinimu; pareikšdamas tu
rėsią gražiausią progą pa
dirbėti pasaulio taikai su 
įžymiausia pasaulyje asme
nybe — Popiežium. /

Atstovas prie Popiežiaus 
turės ambasadoriaus titulą. 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės neturėjo tiesioginių san
tykių su Vatikanu jau nuo 
1837 metų, kai Kongresas 
atsisakė skirti lėšų Ameri
kos atstovybei prie Vatika
no išlaikyti. Manoma, 'kad 
Taylor paskyrimas preziden
to atstovu prie Vatikano yra 
artimas žingsnis į nuolatinių 
santykių užmezgimą.

LATVIJOS ATSTOVAS GI
NA PABALTIJO VALSTY' 

BIŲ PADĖTĮ
Washington. — Alfreds 

Bilmanis, Latvijos ministe- 
ris, gruodžio 22 d. parašė 
’’The New York Times” 
dienraščiui laišką, kuriame 
jis gina Pabaltijos respubli
kų garbę. Jo laiškas yra at
sakymas į vieną spaudoje 
paskelbtą straipsnį, kuriame 
pažymėta, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija faktiškai ne
bėra priklausomos, kad jų 
užsienio ir vidaus politika 
yra diktuojama iš Maskvos. 
Bilmanio laiškas paskelbtas 
minėto laikraščio gruodžio 
27 d. laidoje, skaitytojų laiš
kų skyriaus pirmoje vietoje.

Bilmanis skaičiuoja trijų 
Pabaltijo respublikų pasiek
tus laimėjimus per 20 metų. 
Jis drąsiai pažymi, kad ’’Lat
vija, Lietuva ir Estija nepa
aukojo savo teisės valdytis, 
nei atsisakė savo pasiryži
mo ir nutarimo tvirtai lai
kytis savo valstybingumo 
pažadų”.

Kalbėdamas išimtinai apie 
Latviją, Bilmanis parašė, 
kad ’’komunizmas niekada 
neisišaknijo mūsų žemėje ir 
dabar, kaip ir visada, palie
ka nelegalus*’.

Ministerio Bilmanio pa
reiškimas, be abejonės, susi
lauks tinkamu atgarsių. 
Lietuviai gali būti jam dė
kingi, kad jis, gindamas sa
vo valstybės garbę, taip pat 
gina ir Lietuvos ir Estijos 
garbę.

— Šių metų gale Kaune 
žadėjo pasirodyti dar vienas 
dienraštis ir keli savaitraš- 

i čiai.
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(Uitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Neeunaudotl rafttai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiBma pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Popiežiaus Taikos Planai
Šiandie negali būti dviejų nuomonių, kas labiausiai rū

pinasi taika, kas vadovauja milžiniškoms pastangoms grą
žinti Europoje, tuo pačiu ir visame pasaulyj e,taiką. Tai jė
ga ir galybė, kuri nors ir neturi nei lėktuvų, nei šarvuot
laivių, nei toli savo šūviais pasiekiančių kanuolių, nei mau- 
rojančių tankų, tačiau šiandie atkreipia viso pasaulio dėme
sį. Jai reiškia pagarbą ir pasitikėjimą Jungtinių Amerikos 
Valstybių sumanus prezidentas, prie jos artinasi neutra
lios Italijos vyriausybė, prie jos šliejasi visos pajėgos, ku
rioms rūpi žmonijos šviesesnė ateitis, sunkiai sukurtos 
kultūros apsaugojimas, žmogaus asmens vertė ir garbė.

Ar dar reikia pasakyti, kad dėmesyje turime Popiežių, 
kurio pareigose šiuo metu sunkiai dirba Dievo pašauktas 
šviesusis Pijus XII? Iš jo, per jį ir į jį spinduliuoja visų 
taikos trokštančių valstybių vadų pastangos. Reikšmingas 
paskutinis prezidento Roosevelto žingsnis, paskiriant at- 

‘ stovą prie Popiežiaus. Šis Roosevelto elgesys visur sutiktas 
labai palankiai.

Gruodžio 24 d. Popiežius, priėmęs kardinolų sveikinimus, 
pareiškė savo liūdesį dėl siaučiančio karo, bet drauge apsi
džiaugė, kad sulaukia daugiau pritarimo pastangoms už 
taiką. Jis ypač reiškė pasitenkinimo Roosevelto laišku. 
Ta pačia proga Popiežius išdėstė savo planą taikai įvykdy
ti. Popiežiaus pasiūlymo pagrindiniai dėsniai šie:

Pirmas — pagrindinė teisingos ir garbingos taikos sąly
ga yra užtikrinti teisę gyventi ir nepriklausomomis būti 
visoms tautoms: didelėms, mažoms, tvirtoms ir silpnoms. 
Vienos tautos noras gyventi niekada negali būti kitos mir
čiai pasmerkimu. Kai ši lygybė pažeidžiama, teisinė tvar
ka reikalauja atlyginimo, kurį nutaria ne kardas, bet tei
singumo sprendimas. \

Antras — Tautos turi būti išlaisvintos iš vergavimo 
ginklavimuisi ir medžiaginei jėgai, kuri visada tampa žmo
gaus teisių tironišku laužytoju.

Trečias — Pertvarkant tarptautinius santykius, vaduo
tis kiek galima daugiau žmogiška išmintimi, stengiantis 
sumažinti praeities klaidas ar nepasisekimus; kuriant ar 
pertvarkant tarptautinės institucijas, atsižiūrėti į praeities 
patyrimus ir turėtus sunkumus. Kadangi labai nelengva 
žmogiškam silpnumui pramatyti viską taikos sutartis su
darant, kai sunku būti laisvam nuo aistrų ir pykčio, svar
bu garbingai sutikti viską spręsti taikiu susitarimo keliu 
ir atsisakyti nuo vienšališko sutarties laužymo ar jos aiš
kinimo.

Ketvirtas — Geresnė Europos ateitis reikalauja pasirū
pinti ne tik valstybėmis, bet ir etniškomis tautinėmis ma
žumomis; reikalavimai peržiūrėti pasirašytus susitarimus 
taip pat verta priimti, peržiūrėti ir taikioje dvasioje, vie
ningu 'susitarimu, pakeisti sutartis. Kai bus sugrąžinta 
tarp tautų pusiausvyra ir atsteigtas abipusio pasitikėji
mo pagrindas, tada bus pašalinta daugelis kėsinimųsi im
tis jėgos. z

Penktas — Ir geriausios sutartys bus pasmerktos iš
nykti, jei valstybių vadai ir pačios valstybės neleis sau 
persiimti taikos dvasia, kuri viena gali teikti sutartims au
toriteto ir įpareigojimo; svarbu, kad būtų pripažįstamos 
dieviškos teisės nepakeičiamos šventos taisyklės; reikia, 
kad būtų alkstama ir trokštama teisingumo, kuris paskelb
tas Kalno Pamokslo palaiminimuose; reikia visuotinės 
meilės, kuri yra krikščioniškas idealas ir kurs todėl tiesia 
tiltą ir tiems, kurie neturi laimės dalyvauti katalikų tikė
jime. _

Popiežius savo siūlymus pareiškė, bet ar jie susilauks 
ryžtingo svarstymo ten, kur sprendžiama milijonų žmonių 
gyvybė, kur sprendžiamas žmonijos laimėjimų kūrybos tę
simas ar galas? Gal nereiks ilgai laukti, iki sužinosime 
naujausių Popiežiaus pastangų likimą.

Lenkijos Istorijos Kryžkelės
Devynioliktasis amžius 

lenkų istorijoje tamsiausias. 
Visa išdalinta, nuniokiota, 
pavergta. Nieko nepasiliko, 
tik kovos dvasia, persekioji
mų stiprinama.

Galingasis Napoleonas Bo- 
nepartas tapo Prancūzijos 
imperatorium 1804 m. Len
kai tikėjosi iš jo paramos. 
Europa buvo padalinta į du 
liogerius: iš vienos pusės 
Anglija, iš kitos pusės Pran
cūzija. Po ilgų kovų laimi 
Napoleonas. Už lenkų pagal
bą Bonapartas Tilžės sutar
timi su Aleksandru atstato 
Varšuvos kunigaikštiją 1807 
m. su Saksonijos karalium 
Fredriku Augustu, kaip Di
džiuoju kunigaikščiu.

Lenkiją atkūrė iš Prūsijai 
tekusių žemių, tačiau prie 
jūros jos neprileido. Kuni
gaikštijai teko Suvalkų kra
štas. 1809 m. pridėti dar 
Krokuvos, Sandomerių, Liu
blino ir Zamostės miestai. 
Pamažu Lenkija buvo Na
poleono didinama, bet vis tik 
kaip kunigaikštija. Kuni
gaikščiui teises platino, sei
mui gi siaurino.

Kariai, kaip gen. Damb
rowskis, Juozas Pomatows- 
kis ir pulk. Jerzmanowskis 
daug Napoleonui gelbėjo. 
Poniatowskis patarė Napo
leonui nelįsti į Rusijos gilu
mą. Bet tas nepaklausė ir, 
galutinai karą pralaimėjo.

Vienose derybose 1815 m. 
Rusijos caras Aleksandras I 
pareikalavo visos Varšuvos 
Kunigaikštijos, išskyrus Po
znanę ir Torną. Austrija vėl 
atgavo Galiciją; Krokuvos 
miestas paskelbtas laisvas ir 
trijų valstybių prižiūrimas. 
Išdalinus Lenkiją tarp trijų 
valstybių, lenkams prasidėjo 
tikras kryžiaus gyvenimas.

Aleksandras I buvo davęs 
lenkams gana liberalią kons
tituciją valdytis su seimu ir 
savo kariuomene. Nors tuo- 
mi nieko neatsiekta, bet len
kai šiokią tokią laisvę turė
jo. Buvo nesusipratimų su 
vyriausybe ir pabaudų.

Bet tikros bėdos prasidė
jo su Nikaloju I. Lenkams 
buvo atimtos teisės. Tada 
sukilo varšuviečiai gen. Juo
zui Chlopickui vadovaujant. 
Lenkams padėjo rusų armi
jos lenkų kareiviai ir siau
čianti Rusijoje choleros li
ga 1830-31 m. ,

Bet prieš didžiulę Rusiją, 
niekuo nepadedami, lenkai 
negalėjo ilgai laikytis. Ca
ras žiauriai nubaudė lenkus. 
Atėmė visokias laisves. Už
darė Varšuvos ir Vilniaus 
universitetus ir kitas mo
kyklas. Keturiasdešimt pen
ki tūkstančiai šeimų turėjo 
kraustytis ir Lenkijos į Ru
sijos gilumą.

Krokuva neteko laisvės 
1846 m., kai ten kilo revoliu
cija kitų lenkų dalių nepa
remta. Austrai ją užėmė. 
1848 m. lenkai po prūsų ir 
austrų valdžiomis gavo nau
ją konstituciją, kuri davė 
kiek daugiau jiems laisvės. 
Galicija 1860 m. gavo net 
mažą autonomiją su seime
liu. Čia lenkai laisvai gyveno 
ligi Bismarko Kulturkampfo. 
Bismarkas bandė išpirkti 
lenkų žemes ir kolonizuoti 
vokiečius. Visokios represi
jos, teisių varžymai nieko 
negelbėjo, lenkų nenuslopino. 
Jų tautinė dvasia Prūsijoje 
ir Austrijoje išliko stipri.

Rusijos lenkams kiek pa
lengvėjo po Krymo karo 
1856 m., ypač valdant tik
ram lenkui Varšuvoje p. 
Wielopolskiui. Lenkai nera
mūs buvo 1863 ir 1905 m., 
kai bandė sukilimus, bet vis 
be pasėkimų. Lenkų dvasiš
kiai visada buvo didžiausi 
tautos kovotojai. Jų kova 
buvo už tikybą ir tautybę. 
Per bažnyčias tautinė sąmo
nė išliko labai jautri. Iš čia 
ir įsitikinimas, kad katalikų 
tikėjimas tai polska wiara. 
Šioj kovoj pasižymėjo arki
vyskupas Fijatkowski. Ru
sai jautė lenkų tautinį vie
ningumą ir negalėjo su juo 
nesiskaityti.

Štai kodėl po 125 metų, 
kilus jau Didžiajam karui, 
pats caras Nikalojus II per 
vyriausiąjį vadą Nikolaj Ni- 
kolajevičių atsišaukė į len
kus, pareikšdamas, kad jis 
atstatysiąs Lenkijos karali
ją. Tik kvietė juos karan 
prieš centralines pajėgas.

Bet ir Vokietija su Austri
ja 1916 m. tokį pat prižadė
jimą lenkams davė. Pilsuds
kis Austrijoje tvėrė legijo- 
nus.

Tuo pat metu su santarvi
ninkais dirbo ir tarėsi 
Dmowski^. Wilsonas išėjo su 
savo keturiolika punktų. 
Tryliktasis tik ir reikalavo 
nepriklausomos Lenkijos.

Brastos sutartimi (1918) 
vokiečiai ir rusai nustatė 
vienas sienas, o Versalis ką 
kitą padiktavo. Santarvinin
kams rūpėjo buferinė valsty
bė tarp Vokietijos ir Rusi
jos. Nustatė sienas beveik 
tokias, kokios buvo 1772 m. 
su koridorium į jūras.

Lenkų svajonės, rodos, tu
rėjo būti išsipildžiusios. Bet 
kur tau. Lenkai nė kiek ne
pasimokinę ir nepasotinami. 
Atgavę laisvę, ją neigė ki
tiems. Jie susidūrė su lietu
viais, ukrainais ir gudais.

Šiandien lenkai mato, kad 
Lenkija turėjo apsirėžti ar-

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Kauniškiai rašytojai ir 

žurnalistai užmezgė artimus 
ryšius su savo vilniečiais 
draugais. Lietuvių rašytojų 
draugija savo centrą perke
lia į Vilnių. Taip pat Lietu
vių Dailininkų draugija. Da
roma pastangų šioms drau
gijoms gauti iš Vilniaus sa
vivaldybės buvusius kuni
gaikščių Oginskių rūmus, 
kurie yra miesto centre ir 
turi keletą salių ir apie 50 
kambarių.

— Kretingos apskrities ta
ryba nutarė Šventosios mies
telyje įvesti savaitėje vieną 
kartą turgus, šeštadieniais. 
Augančiam Šventosios uosto 
miestui tokie turgai labai 
buvo reikalingi, nes gyvento
jų ir tarnautojų skaičius čia 
nuolat didėja.

— Lietuvių kalba grįžta 
į Vilniaus bažnyčias, iš ku
rių buvo lenkų išguita. Jau 
laikomos lietuviškos pamal
dos Aušros Vartuose, Ka
tedroj, šv. Jono ir šv. Petro 
ir Povilo bažnyčiose.

— Telšiuose pradėta sta
tyti didelė moderni ligoninė, 
kuri kaštuos 400,000 litų ir 
bus baigta ateinančiais me
tais. Gyventojai ligoninės 
laukė.

— Maišiogaloje suimta 
gauja banditų, kita krimina
linių plėšikų gauja suimta 
Vilniuje. Juos teis karo lau
ko teismas. Vilniaus miestas 
ir kraštas jau baigiamas ap
valyti nuo kriminalistų, ku
rie čia buvo paplitę, kai len
kai paskutinėmis savo vieš
patavimo dienomis iš kalėji
mų paleido visus kriminali
nius nusikaltėlius.

— Nusistatyta Šventosios 
uostą pagilinti iki 11 metrų, 
kad į uostą galėtų įplaukti 
ir didieji jūriniai laivai. Gili
nimo darbams perkama dide
lė žemsemė, kur galėtų kas
ti jūros dugną iki 11 metrų 
ir iškasti apie 200 kubinių 
metrų jūros grunto. Perka
mas vienas tvirtas vilkikas 
ir 3 šalandos iškastoms že
mėms šalin pagabenti.

— Vilniuje įsiregistravo 
apie 400 Vilniuje ir srityje 
veikusių draugijų, klubų ir 
kt. visuomeninių organizaci
jų. Jų tolimesnis veikimas 
priklausys nuo to, kiek jos 
atitiks Lietuvos įstatymus.

— Dr. Raulinaitis ”XX 
Amžiuje” siūlo lig šiol lenkų 
vadintą Stepono Batoro var
du Vilniaus universitetą pa
vadinti Vilniaus įkūrėjo ka
raliaus Gedimino universite
to vardu. Karaliaus Gedimi
no universitetas jau turi ir 
bendro pobūdžio įstatymą, 
kurs buvo paskelbtas dar 
1918 metais dėl Vilniaus uni
versiteto steigimo.

— Vilniuj dabar yra viso 
19,593 radijo abonentai, iš 
kurių 11,613 detektorinių ir 
7,920 lempinių.

ba tiktai etnografinėmis sri-, 
timis, arba išaugti toleran
tinga įvairių tautų federaci
ja. Lenkija nebuvo nei vie
nas, nei antras.

Kai tik vokietis ir rusas 
sustiprėjo, subraškėjo ir len
kas. Nelauktai ir katastro
fiškai susmego. Vos išgyve
nus laisvai 21 metus, Lenki
ja išdraskyta ir bene penktą 
kartą. Atmintini 1939 metai!

Lenkija visais amžiais ėjo 
Kryžiaus kelius. Dabar pri
kalta prie kryžiaus, ar greit 
išsilaisvins, pasakys ateitis. 
Tik stabtelėjus prie kelių 
kryžkelės, ar lenkams nege
riau pasvarstyti praeities 
xlaidas ir rinktis geresnių, 
teisingesnių ir kitas tautas 
pagerbiančių kelių?

Kaip Lenkija atgavus 
1918 m. nepriklausomybę 
valdėsi ir kas prie visiško 
išnykimo privedė, tai tema 
kitam straipsniui.

Vincas Juronis

— Naujojoj Vilnioj jau 
pradėjo veikti popieriaus fa
brikas, kurs gamina laikraš
tinį ir viniojamąjį popierių.

— Einant sutarimu, jau 
statomi stulpai palei naujo
sios Lietuvos ir Sovietų Są
jungos sienos. Tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos stulpų 
paliekamas 5 metrų atstu
mas.

— Iškeltas sumanymas 
smėlėtų ir nederlingų sričių 
ūkininkus Vilniaus krašte 
perkelti į derlingas žemes, o 
smėlynus apželdinti miškais. 
Šis perkėlimas bus vykdo
mas patiems ūkininkams su
tinkant. Pavasarį prasidės 
žemės nusausinimo darbai.

— Vilniaus spaudoj iš
keltas sumanymas įamžinti 
Gedimino sapną Gedimino 
kalno pilies bokšte, pasta
tant mitologiškojo geležinio 
vilko statulą. Tos iniciatyvos 
patariama imtis Vilniaus 
šaulių rinktinei, kuri pati 
turėtų pasivadinti Geležinio 
Vilko šaulių rinktine.

— Šiemet Lietuvos mies
tuose pastatyta ar baigia
ma statyti 4,980 trobesių, į 
kuriuos įdėta apie 66 milijo
nai litų. Pernai buvo pasta
tyta 5,500 trobesių su maž
daug 53 milijonų litų kapita
lo. Praeitųjų ir šių metų sta
tyba Lietuvoje laikoma re
kordine, nes anksčiau to
kios sumos į statybą niekuo
met nebuvo įdedamos. Į gy
venamuosius namus šiemet 
įdėta apie 45 milijonai, per
nai 34 mil., iš kurių.31 mil. 
litų mūrinei statybai. Kaune 
į statybą įdėta lygiai pusė 
tos sumos, apie 33 milijonai.

— Vilniaus krašto Mari
jampolės kaimo vaikų dar
želio (tokių darželių įsteig
ta kelios dešimts) vaikučiai 
atsiuntė padėką Vyr. Komi
tetui Vilniaus Kraštui Rem
ti už suteiktas dovanas val
giais ir drabužiais. Laiške, 
pasirašytame 17 vaikučių, 
rašoma: ’’Gauname taip ska
nius priešpiečius, kad mažai 
kada ir namuose tą valgome. 
Taip pat gavome ir drabu
žėlius, kurie mums pritiko. 
Mes kiekvieną dieną su 
džiaugsmu lankome mūsų 
darželį ir džiaugiamės, kad 
galim laisvai žaisti, dainuo
ti ir mokytis poterių lietu
vių kalba”.

— Vilniuje jau įsikūrė ne
mažas skaičius lietuviškų 
krautuvių, knygynų, biurų, 
įmonių skyrių. Visų tokių 
krautuvių ir įstaigų langai 
gražiai išpuošti lietuviškais 
motyvais, iškabintos taisyk
lingos lietuviškos iškabos ir 
viduj skoningai įrengta.

— Vilniaus gatvėse yra 
įtaisyti radijo garsintuvai, 
prie kurių kas vakarą ren
kasi dideli pulkai gyventojų 
pasiklausyti pranešimų, ži
nių ir lietuviškos muzikos.

— Yra atvykusi iš Sovie
tų Sąjungos delegacija inter
nuotiems lenkų kariams, ki
lusiems iš buv. Lenkijos te
ritorijos ir atitekusios So v. 
Sąjungai grąžinti į jų kilimo 
vietas. Komisija apžiūrėjo 
internuotųjų stovyklas ir du 
transportus jau pasiuntė į 
savo teritoriją. Komisija lei
džia grįžti pas savo šeimas 
arba į gyvenimo vietas vi
siems be išimties internuo
tiesiems.

— Lietuvių Muzikų Drau
gija savo centrą nutarė per
kelti į Vilnių, kur ateinantį 
birželio mėnesį žada sureng
ti pirmąją visuotinę dainų 
šventę.

— Laisvoji uosto zona 
Klaipėdoje dar neveikia ir 
nenumatoma, kad greitesnėj 
ateity galėtų pradėti veikti, 
viena, kad dėl karo laivų ju
dėjimas Klaipėdoje yra veik 
visiškai apmiręs, kita, kad 
vis tebeatsiranda naujų kliū
čių, dėl kurių su vokiečiais 
dar nebaigta susitarti.

— Šiemet obuolių į užsie
nius išvežta už visą milijo
ną litų. Dabar superkami 
patvaresnieji obuoliai žiemos 
sezonui. Supirkimu rūpinasi 
bendrovė ’’Sodyba”.

— Šiemet per 9 mėnesius 
Lietuvoje buvo 14,289 jung
tuvės, gimė 42,768 kūdikiai 
ir priaugo 17,195 (1938 m. 
20,168) asmenys.

— Gruodžio 20 d., Kaune 
įvyko Lietuvos vyskupų kon
ferencija, kurios svarbiau
sias klausimas buvęs bažny
čios reikalai Vilniaus krašte. 
Manoma, kad Vilniaus kraš
to bažnyčios valdymo srity
je įvyks nemaža pakeitimų. 
Gerokas skaičius Vilniaus 
kunigų ir mokyklų kapelio
nų ne tik nerodo reikiamo 
valstybingumo, bet dar savo 
pamokslais ir elgesiu duoda 
kitiems savo pasekėjams 
blogą pavyzdį.

— Geriausia karvė šiais 
metais buvo ūkininko K. Ra
manausko iš Trakiškių kai
mo, Marijampolės valsčiaus, 
davusi per metus 9,552 ki
logramus pieno. Geriausia 
banda rasta ūkininko J. Že- 
ko,gyv. Vilkautinio vienkie
my, Merkinės valse., Alytaus 
apskr. Kiekviena iš šešių jo 
bandos karvių davė viduti
niškai po 7,028 kilogr. pieno.

— Paskutiniu metu įvyks
ta nemaža sutuoktuvių tarp 
pabėgėlių lenkų su Lietuvos 
pilietėmis su tikslu lengviau 
gauti Lietuvos pilietybę ar
ba apsigyvenimo lengvatų. 
Besituokiančios su svetimša
liais spaudoje perspėjamos, 
kad apsigalvotų; viena pana
šus priemaišalas nėra pagei
daujamas, kita, ne vienas jų 
atsidarius progai, išdums 
savo ’’karo meto nuotakas” 
palikę.

— Gruodžio 8-10 d. Vil
niuje įvyko Lietuvių Rašy
tojų Dr-jos narių suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir 
vilniečiai lietuviai rašytojai. I 
Gruodžio 19 d. įvyko didelis 
literatūros vakaras ir kon
certas, kurį atliko kauniš
kiai ir vilniškiai rašytojai ir 
menininkai.

— Ligi gruodžio pradžios 
užregistruota 114 lietuvių, 
buvusios Lenkijos politinių 
kalinių, kurie buvo lenkų nu
bausti ir laikomi kalėjimuo
se arba Barezos koncentra
cijos stovykloje už lietuvišką 
veikimą.

— Vilniaus gudų (baltgu- 
džių) laikraštis ’’Krynica”, 
rašydamas apie gudų mo
kyklų reikalus, visai pritar
damas, kad gudų vaikai turi 
išmokti valstybinę lietuvių 
kalbą, pageidauja, kad gudų 
vaikus mokytų gudų ir lietu
vių mokytojai, o ne lenkai.

— Vilniaus darbo biržoje 
viso buvo įrašyta apie 7,000 
bedarbių, iš kurių 4,000 pat 
pradžioje aprūpinti darbu, o 
likusiems aprūpinti darbu 
miesto inžinieriai ieško nau
jų viešųjų darbų. Gruodžio 
6 d. perimta miesto inžinie
riaus Gražulio žinion betono 
fabrikas ir baigiamos perim
ti visos kitos miesto žinoję 
esančios įmonės ir įstaigos.

— Lietuvos pradžios mo
kyklų ir mokytojų skaičius 
kasmet didėja. Pav. 1933 m.
4.300 pradžios mokyklų mo
kytojų, o šiemet per 5,500. 
Atgavus Vilnių ir jo sritį, 
tas skaičius dar padidėjo 
apie 450 mokyklų ir per
1.300 mokytojų, taigi viso 
bus per 6,800 mokytojų vien 
tik pradžios mokykloms.

— Vilniuje ir apskrityje 
įsiregistravo 58 knygynai, 
viešos bibliotekos ir skaityk
los. Didžiausios yra Vrob- 
levskio ir universiteto bib
liotekos, turinčios po kelis 
šimtus tūkstančių tomų kny
gų, rankraščių, žemėlapių, 
dokumentų ir įvairių kitokių 
liečiančių Lietuvos senovę 
raštų, šios abidvi bibliotekos 
yra valstybinės.

VILNIAUS KRAŠTO DVA
RAI IR ŪKIAI

Atgautoje Vilniaus srityje 
yra nemažai dvarų, tačiau 
vyrauja smulkusis ūkis. Ū- 
kio vienetai ligi 10 hektarų 
sudaro per 80 procentų. Pa
gal Žemės Ūkio Tvarkymo 
įstaigos Vilniuje duomenis, 
Vilniaus apskrityje yra 188 
dvarai, kurie valdo apie 33,- 
000 ha žemės ir apie 18,700 
ha miško.

Valkininkų apskrityje yra 
81 dvaras su 13,323 ha ir 
apie 9,200 ha miško.

Švenčionėlių apskrityje y- 
ra 84 dvarai, kurie valdo 
apie 8,500 ha žemės ir per 
19,000 ha miško.

Vilniaus srityje yra daug 
kaimų neišskirstytų į vien
kiemius. Tokių kaimų yra 
1105, kurie apima per 146,- 
600 ha žemės. Daugiausia 
neišskirstytų kaimų yra Vil
niaus apskrityje, betgi di
džiausią plotą neišskirstyti 
kaimai apima Valkininkų 
apskrityje.

Žemės ūkiui naudojamas 
plotas atgautoje srityje sie
kia apie 4,000 kvadr. kilome
trų. Ariamos žemės yra apie 
pustrečio tūkstančio kv. klm.

Vilniaus krašto ūkininkai 
daugiausia sėja rugių. Kiek
vienais metais rugių užsėja
ma apie 77,000 ha, kviečiais 
— apie 5,000 ha, miežiais — 
per 13,000 ha, avižomis — 
apie 32,000 ha, grikiais — 
apie 11,000 ha, linais — apie 
4,000 ha, žirniais — apie 3,- 
000 ha ir bulvėmis užsodina
ma apie 25,000 ha.

Javų derliaus (žieminių ir 
vasarojinių) iš vieno ha gau
nama vidutiniai apie 16 cent
nerių. Lietuvoje iš vieno 
hektaro javų derliaus vidu
tiniai lig šiol būdavo gauna
ma apie 23 cnt.

Dobilų ir pievų plotas Vil
niaus srityje užima apie 94,- 
000 ba- 4^rPc yra Per 
40,000 lauko ųnevų, apie 37,- 
000 ha užliejamų pievų ir tik 
200 ha nusausintų pievų.

Gyvulių skaičius prieš vo
kiečių — lenkų karą atgau
toje srityje siekė: arklių per 
45,000, raguočių — per 110,- 
000, kiaulių — apie 89,000 
ir avių apie 114,000. Ar šis 
skaičius gyvulių dabar yra 
tenka abejoti. Manoma, kad 
per karą gyvulių skaičius 
bus sumažėjęs.

Sveikinimai Stalinui
Gruodžio 21 d. Stalinas 

minėjo savo 60 metų sukak
tį. Ta proga Sovietų laikraš
čiai savo puslapius išpildė 
išimtinai apie Staliną, kel
dami jo nuopelnus komuniz
mui ir Sovietų Sąjungai. Iš 
užsienių sveikinimų susi-, 
laukta labai mažai. Komu
nistų spaudoje paskelbta 
Hitlerio telegrama, kurioje 
jis linki Stalinui ir Sovietų 
Sąjungai geriausios laimės 
ir sėkmingo abiejų kraštų 
bendradarbiavimo. Sveikin
tojų tarpe paskelbtas ir Suo
mijos ’’demokratinės respu
blikos pirmininko” Kuusi
nen sveikinimas; Maskvos 
pastatytas Kuusinen sveiki
nime kalba Suomijos darbi
ninkų vardu ir dėkoja Sta
linui už nusiuntimą raudo
nosios armijos į Suomiją.
Parama Suomijai

Praeitą savaitę buvęs pre
zidentas Hoover nusiuntė 
Suomijai surinktą antrą šim
tą tūkstančių dolerių, kaip 
amerikiečių dovaną civiliams 
gyventojams šelpti. Suomijo
je šelpimo komitetui vado
vauja buvęs ministeris pirm. 
Cajander. Aukos suomiams 
šelpti plaukia iš daugybės 
amerikiečių, iš įvairių mies
tų. Aukoms rinkti tarpinin
kauja kelios dešimtys laik
raščių. New Yorko miesto 

suomiams šelpti komitetui 
vadovauja mayor as LaGuar- 
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S. Sužiedėlis
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Taika su kryžiuočiais

Su kryžiuočiais Vytautui 
pavyko labai greitai susikal
bėti.. 1398 metais Gardine 
jis pasirašė su jais „amžiną 
taiką", nors ir neilgiausiai ji 
truko. Kryžiuočiai pasižadė
jo Lietuvos nebepuldinėti, 
sutiko grąžinti visus lietu
vius belaisvius ir padėti Vy
tautui kovoti su priešais. 
Vytautas už tai atidavė kry
žiuočiams Žemaičius, pažadė
jo pastatydinti jiems porą 
pilių ir duoti Lietuvoje lais
vę vokiečių pirkliams. Šios 
taikos patvirtinti abi šalys 
susitiko vienoje Nemuno sa
loje. čia atvyko vyriausi 
kryžiuočių ir kardininkų va
dai ir daug žymių riterių. 
Iš Kauno Nemunu atplaukė 
Vytautas su savo žmona 
Ona. Juos atlydėjo lietuvių 
ir rusų kunigaikščiai. Vytau
tas ir kunigaikštienė Ona 
buvo apsivilkę brangiais rū
bais, o bajorai turėjo pui
kiausius šarvus ir ginklus. 
Visa tai vėrė kryžiuočių akį: 
jie negalėjo atsistebėti lietu
vių turtingumu ir paties Vy
tauto didybe. Jam pagerbti 
kryžiuočiai iškėlė puikią 
puotą, kurioje Vytautą labai 
gyrė dėl garsių jo karo žy
gių-

Šios puotos metu lietuvių 
bajorai paskelbė Vytautą 
Lietuvos ir Rusijos kara
lium. Pirmą kartą tai buvo 
padarę žemaičiai, bet Vy
tautas tada dar nevaldė Lie
tuvos. Dabar savo valdžioje 
jis turėjo ne tik visą Lietu
vą, bet ir daug rusų žemių. 
Tad karaliaus vardas jam vi
sai tiko. Reikėjo tik išsirū
pinti iš popiežiaus karaliaus 
vainikas, kuris kitados buvo 
pripažintas Mindaugui.

Vytautas tun reikalu jau 
buvo pradėjęs tartis su po
piežium, bet nauji įvykiai 
vertė viską atidėti į šalį. Iš 
tolimų rytų slinko į Lietuvą 
tamsūs ir niaurūs debesys 
— laukinių totorių būriai. 
Vytautas turėjo būtinai su 
jais susigrumti, nes jie grasė 
atimti iš jo rusų žemes. Tai
ka su kryžiuočiais ir ramus 
gyvenimas Lietuvoje leido 
jam rengtis šiam svarbiam 
žygiui. Tam tikslui jis susi
taikė ir su lenkais. Dabar jo 
santykiai su jais daug parė
jo nuo to, ar Vytautas toto
rius nugalės, ar ne?

Mūsų klubo narys turėjo 
biržoje pasisekimo; ne kaž
kokio, bet pakankamo, kad 
užsimegstų kalbos apie leidi
mą pinigų į apyvartą, tran- 
zakcijas ir panašius. Taip 
mes ir pradėjome kalbą apie 
visą tą meną, kuriuo būdu 
galima pasidaryti daugiau 
pinigų, kol, pagaliau, vienas 
iš mūsų tarpo staiga pasiūlė 
temą, — kaip pasitraukti iš 
to žaismo, pasitraukti iš 
verslo, išsikraustyti iš mies
to ir gyventi remiantis tais 
pinigais, kuriuos teko susi
taupyti. Tuojau pasireiškė 
bendra Bilijardu Klubo nuo
taika, teigianti, kad to nega
lima padaryti, kad žmogus 
neatsisakys rinkęs ko dau
giausia aukso, ypač tada, kai 
jo yra daug ir kai žmogus 
dar turi tam jėgų. Iš pra
džių tas klausimas buvo tru
putį neaiškus, ypač kai kele
tas narių pareiškė, kad ir jie 
yra iš verslo pasitraukę; bet 
buvo įrodyta, kad tai pada
ryta dėl senatvės, dėl ban
kroto, pagrindinio kapitalo 
kainoms kritus, arba apskri
tai dėl depresijos prekyboje. 
Bet atsisakyti rinkti auksą,

VYTAUTO KOVOS SU 
TOTORIAIS

Totoriai buvo Azijos dy
kumų bastiiokliai. šie nera
mūs ir atšiaurūs žmonės la
bai mėgo kilnotis iš vienos 
vietos į kitą. Sėdę į eikliuo
sius savo žirgus, jie apskrie- 
davo didžiausius Azijos ir 
rytų Europos plotus, rames
nėms tautoms pridarydami 
labai daug žalos. Kartą dide
li jų būriai, pakilę iš anapus 
Kaspijos jūrų, it baisi audra, 
nusiaubė derlingiausius Ru
sijos plotus, pasiekė Veng
rus, Lenkus ir net mūsų tė
vynę — Lietuvą. Visur, kur 
tik jie praūžė prajojo, paliko 
pelenus, kraują ir nekaltų 
moterų bei vaikų ašaras. Ap
sikrovę svetima manta, dau
gumas jų grįžo į savo kraš
tą, bet nemaža taip pat pasi
liko prie Juodųjų Jūrų ir čia 
įkūrė stiprią savo valstybę 
pramintą Aukso Orda. Šios 
Ordos kunigaikščiai — to

torių vedami chanai — il
gainiui pavergė daug greti
mų tautų, ypač rusų ir pri
vertė jiems mokėti didelius 
mokesčius. Beveik visi rusų 
kunigaikščiai buvo apkrauti 
tokiais mokesčiais ir labai il
gai negalėjo tos naštos nuo 
savo pečių nusimesti. Jei ku
ris rusų kunigaikštis mėgin
davo tai padaryti, — nesu
mokėdavo savo dalies, — tai 
į jo kraštą tuoj aus atūžda- 
va raiti totorių būriai ir vis
ką sulygindavo su žeme: ja
vus, pilis, kaimus. Pats ne
paklusnus kunigaikštis daž
nai nespėdavo pabėgti ir sa
vo krašte palydėdavo galvą. 
Toks sunkus buvo totorių 
nelaisvės jungas, kuris slėgė 
rusus daugiau kaip du šim
tus metų.

O mūsų senoliai, kaip ži
nom, buvo rusų kaimynai ir 
valdė daug jų žemių.. Taigi 
karingi totoriai stengėsi pa
vergti ir lietuvius. Nekartą 
didelės jų gaujos užplūsdavo 
lietuvių gyventąsias vietas 
ir reikalaudavo mokėti duok
les. Tačiau narsieji Lietuvos 
kunigaikščiai neduodavo to
toriams daug valios. Jie 
įveikdavo juos dar bežygiuo
jant į Lietuvą ir nustumda
vo atgal į rytus. Taip antai, 
didysis kunigaikštis Algir
das vieną kartą įveikė pen
kis totorių chanus ir išvijo 
juos iš derlingo Juodmarių 
kranto prijungdamas jį Lie
tuvai. Lietuvos valstybė ta-

Lord Dunsany

kai galima dar semti jį pil
nomis saujomis, kai tik tai 
susikristalizuoja, joks žmo
gus neįstengs.

— Galima, — staiga tarė 
Jorkensas.

Jis pareiškė gana įtikinan
čiai ir nors tuo savo pareiš
kimu patvirtino mūsų nuo
monę, ^bet Terbutas jautė, 
kad jis turi nesutikti su tuo 
pareiškimu.

— Šiuo metu nelengva bet 
kuriam rasti aukso, — tarė 
Terbutas.

— Jokio sunkumo, — at
sakė 
tarpe 
si ir 
kyje.

— Ar jūs galite jo rasti? 
— paklausė Terbutas, sėdė
damas prie stalo, kur daugu
ma mūsų delsėme po lunčio, 
o išorėje viešpatavo grasinąs 
temstančios erdvės gruodžio 
mėnuo.

— Kiek tik norite, — at
sakė Jorkensas.

— Kur? — visai natūra
liu balsu paklausė Terbutas.

— Jei jūs turite gerą že
mėlapį, — pradėjo Jorken
sas.

Jorkensas, sėdėdamas 
šešėlių, kurie lankstė- 
virpėjo židinio prieša-

Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje; ji buvo vieninelė bažny
čia, kurioje nelaisvės laikais leista lietuviams melstis lie
tuviškai. Dabar lietuviškos pamaldos jau keliose bažnyčiose

Didieji Darbai Pradedant Naujuosius Metus
Naujų Metų Sveikinimas
A.L.R.K. Federacijos Cen

tro Valdyba nuoširdžiai svei
kina visus lietuvių katalikų 
veikėjus ir tautiečius, palin
kėdama laimingų Naujų Me
tų ! Teduoda Aukščiausias 
sveikatos ir ištvermės sėk
mingai vesti katalikišką ir 
tautišką akciją, stiprinti 
mūsų draugijas, organizaci
jas, parapijas ir visas lietu
vių religines, tautines ir kul
tūrines įstaigas!

da nutyso nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Rusų kuni
gaikščiai, regėdami tokią 
Lietuvos galybę, mielai prie 
jos glausdavosi. Be to, lietu
viai su rusais elgėsi nepaly
ginti švelniau ir žmoniškiau, 
negu totoriai. Didieji Lietu
vos kunigaikščiai vadavo ru
sus iš totorių nagų ir teikė 
jiems daugiau laisvės. Toto
riai už tai smarkiai širdo ir 
nesiliovė Lietuvos puldinėję 
net ir tada, kai ją ėmė val
dyti Vytautas.

Iš pradžių jis totoriams 
nieko nedarė, nes turėjo pa
kankamai darbo su nepaklu
sniais Jogailos broliais. Tik
tai šiuos suvaldęs, jis pasi
ryžo rungtis ir su totoriais. 
O čia pasitaikė dar gera pro
ga prikibti prie tų laukinių 
žmonių.

(Bus daugiau)

Terbutas kuone bėgte nu
bėgo ir, paėmęs, atnešė at
lasą.

Jorkensas visai ramiai at
skleidė jį ir sustojo ties In
dija.

— Aukso yra vieno ežero 
saloje, — tarė Jorkensas. — 
Tos salos plotas neapims nė 
akro, apie ketvirtadalis my
lios nuo kranto. Saloje yra 
krūvos gryno aukso naugių. 
Ir didelės. Tas ežeras, tai se
nas krateris ir, aš manau, 
visą tą auksą išmetė ugnia- 
kalnis. Ten, tur būt, kadaise 
buvo ištisas aukso tvenki
nys, visas ištirpęs, apie my
lia ar panašiai žemės gilu
moje, gal būt, ištisas ežeras; 
o ugniakalnis išmetė jį į vir
šų; ištryško jis lyg iš auksi
nio fontano. Jie sako, kad ir 
granitas tuo pačiu būdu bu
vo išmestas.

— Ar jūs suminėjote to 
ežero vardą? — paklausė 
Terbutas.

— Umbudvą, — atsakė 
Jorkensas.

— Ar galėtumėte parodyti 
mums tą ežerą žemėlapyje? 
— tęsė Terbutas.

— Taip, — atsakė Jorken
sas. — Vardas nepažymėtas, 
bet, štai, čia, kur nėra van
dens ženklo, pas mano pirš
tą. ___ ________

Vilniaus vajus pratęsiamas
Buvo manoma varyti Vil

niaus vajų tik iki Kalėdų. 
Bet šiuomi pranešama, kad 
vajus pratęsiamas iki vasa
rio 16 d. Berods, nereikia 
aiškinti kodėl.

Toli gražu dar ne visi mū
sų tautiečiai atidavė savo 
dalį šiam šventam tautos 
reikalui ir, be to, atgautojo 
krašto gyventojų šelpimo 
reikalas tebėra labai didelis.

Praėjusią savaitę aukų 
įplaukė per Federaciją Vil
niaus šelpimui iš šių koloni
jų:

Kun. Pr. Virmauskis, pri- 
siųsdamas So. Bostono lietu
vių katalikų ir kitą stambią 
auką, rašo:

"Federacijos 3-čiam sky
riui prašant, siunčiu į centrą 
$75.00 čekį Vilniaus reika
lams. Tuos pinigus Federa
cijos skyrius sukėlė gruodžio 
17d. surengtose prakalbose".

Kun. Ig. Zimblys iš Phila
delphia, Pa, prisiuntė Šv. 
Jurgio parapijos parapijonų 
sudėtas aukas.

J. B. Sečkus, iš Phila
delphia, Pa., savo laiške sa
ko: "Siunčiu $2.00 perlaidą 
Vilniaus pavargėliams. Nors 
ir maža aukelė, bet, tikiuosi, 
bus nuoširdžiai priimta”.

Jonas Gedvilas iš West
ville, Ill., prisiuntė savo do
lerinę ir K. M. $3.00 Laiške

— Nėra vandens ženklo?
— pakartojo Terbutas.

— Ne, — tęsė Jorkensas,
— nes valdžia draudžia jam 
žemėlapyje pasirodyti.

— Ar ten iš viso yra van
duo? — klausė Terbutas.

— Yra. Aš mačiau jį sa
vo akimis.

— Truputį sunkoka, ar 
ne? — klausė Terbutas. — 
Jei valdžia draudžia pažymė
ti vandenį žemėlapyje, tai, 
matyti, jie nelabai noriai lei
do jums ten vykti.

— Anais laikais jie ne taip 
labai dėl to rūpindavosi, — 
atsakė Jorkensas.

— O kas verčia juos da
bar labiau susirūpinti? — 
paklausė atkaklusis Terbu
tas.

— Matote, — tarė susi
mąstęs Jorkensas, — aš esu 
vienintelis, kuris kada nors 
iš ten sugrįžo.

— Vienintelis? — sumur
mėjo Terbutas.

— Taip, aš manau, — at
sakė Jorkensas.

Ir Jorkensas papasakojo 
mums gana keistą ir įdomią 
pasaką, kaip jis išvyko į 
Umbudvą, ir tos iškylos nuo
tykius.

— Pirmą kartą aš išgir
dau apie tai klube, — pra
dėjo Jorkensas, — kurį jie 

nusiskundžiama, kad tame 
"lietuviškame mieste" ma
žai beliko tautiško veikimo.

Danielius ir Anelė šleniai 
iš Chicago suteikė suvargu- 
siems vilniečiams $5.00

V. Kalinskai iš Kingston, 
Pa., prisiuntė $1.00

Renkimės prie Vasario 
16 d. minėjimo

Mūsų spaudoje jau buvo 
iškeltas klausimas, kad šie
met vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, 
reikia minėti ypatingu iškil
mingumu. Į tą minėjimą rei
kalinga įtraukti kiek galima 
daugiau jaunimo ir anglų 
spaudoj gerai išgarsinti. To
kio išgarsinimo reikalas da
bar yra ypatingai didelis. 
Gausingais susirinkimais, 
platesnio užsimojimo veiki
mu, plačiu savo darbų išgar
sinimu parodysime Ameri
kos visuomenei, kad lietuvių 
tauta yra gyva; kad Lietuva 
yra ir bus nepriklausoma 
valstybė; kad ji, jei tik 
reikalas iškiltų, už savo tei
ses ir laisvę kovotų suomių 
tautos ryžtingumu.

Tad prie vasario 16 d. mi
nėjimo ir rūpestingai pasi- 
ruoškime.

Spaudos vajus
Kaip kasmet, taip ir šie

met Gavėnios metu turėsime 
padirbėti spaudos praplatini
mui ir mūsų veikimo centro 
— Federacijos bei visų kitų 
mūsų organizacijų sustipri
nimui. Atsižvelgdami į šio 
darbo svarbą ir jo didį, rei
kia prie jo iš anksto ir pla
ningai prisirengti.

Bent didieji centrai tene- 
pamiršta ir šiemet sušaukti 
rajonines katalikų draugijų 
konferencijas ir apsvarstyti 
bėgamuosius tautos ir Ame
rikos lietuvių katalikų visuo
menės reikalus.

LRKS vajus
Naujų 1940 metų sau

sio mėnesyje visu smarkumu 
bus varomas mūsų didžiau
sios fraternalinės organiza
cijos — Lietuvių R. K. Susi
vienijimo Amerikoj naujų 
narių ■ prirašinėjimo vajus. 
Nauji nariai yra priimami 
be įstojimo mokesčių. Lietu
viai katalikai į šią organiza
ciją turėtų atkreipti rimto 
dėmesio. Ji to tikrai yra ver
ta. Ji stipri savo finansais, 
garbinga praeities darbais, 
gausinga nariais, gerai yra 
sutvarkyta, valstybių ap- 
draudos departamentų pri
pažinta ir kontroliuojama. 
Susivienijimas priima vai
kus, jaunimą ir suaugusius 
žmones iki 55 metų amžiaus.

buvo atidarę kalnuose. Man 
teko atvykti į Terai, o vir
šum manęs aukštai kalne 
buvo tas klubas, stovįs tarpe 
kelių baltų, tarytum sniego 
lopai, pastatų. Kartą ar du 
aš ten pietavau. Mat, anais 
laikais jie ten lošdavo iš ga
na didelių sumų. Neminėsiu 
aš jums to klubo vardo, nes 
jie prašė manęs niekam ne
pasakoti to, kas ten tą naktį 
atsitiko. Papasakosiu aš 
jums tik tą nuotykį, bet ne
minėsiu pavardžių. Vienas 
jaunas vyrukas pasitraukė 
nuo vieno stalo, prie kurio 
vienu prisėdimu jis pralošė 
250 svarų. Jis pakilo labai 
išblyškęs ir tarė: — „Dabar 
aš turiu vykti į Umbudvą".

Vyrai, kuriems jis pralo
šė savo pinigus, tik gūžtelė
jo pečius; niekam nieko dau
giau nesakydamas, jis išėjo 
kambario.

Natūralu, aš susidomėjau 
ir pradėjau klausinėti apie 
Umbudvą. — „O, tai tokia 
vieta", — jie savotiškai man 
atsakė. Matyti, kad net ir 
tada toji vieta jau buvo lyg 
ir nepatikima. Jiems sten
giantis tylėti apie tą epizo
dą, kai vienu prisėdimu bu
vo pralošta 250 svarų, tada 
maža ką man teko išgirsti 
apie Umbudvą. Bet aš užsi

Ji priima vyrus ir moteris.
Federacijos skyriai ir aps- 

tys yra prašomi, kiek 
jiems laikas ir aplinkybės 
leidžia, Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo kuopoms pa
gelbėti sėkmingai pravesti 
šį vajų.

Rinkliava parapijose
Teko nugirsti, kad Chica- 

gos lietuvių parapijų kuni
gai klebonai savo vėliausia
me susirinkime nutarė padi
dinti pastangas suteikti di
desnę pagalbą Vilniaus kra
što gyventojams. Nutarta 
parapijose, bažnyčiose, prie 
bažnyčių, ar kitokiu būdu 
padaryti vilniečių šelpimui 
rinkliavą. Reikia manyti, 
kad tai bus netrukus pada
ryta ir kad tas darbas turės 
pasisekimo. Būtų gerai, jei 
visur parapijose tokios rink
liavos būtų suorganizuotos.
Nauji Federacijos skyriai

Mūsų veikimo centras — 
Federacija stiprėja. Spaudo
je jau buvo pranešta, kad 
Detroito Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras nutarė pri
sidėti prie ALRK Federaci
jos ir pasivadinti Federaci
jos skyrium ar net apskriti
mi. Tai smagi žinia. Reikia 
neužmiršti, kad Detroite yra 
trys lietuvių parapijos, daug 
katalikiškų draugijų, uolių 
veikėjų. Jų prisidėjimas prie 
Federacijos žymiai sustipri
na Amerikos lietuvių katali
kų bendrąjį frontą. Tuos 
reikalus tinkamai patvarky
ti išrinkta komisija iš P. Me- 
donio, S. Atkočiūno ir M. Ši
monio.

New Haven, Conn., atsi
gaivino jau seniai nebevei
kęs Federacijos 17 skyrius, 
kurį sudaro šios draugijos: 
šv. Pranciškaus draugija, 
LRKSA kp., Gailestingojo 
Rožančiaus dr-ja, šv. Mari
jos vaikelių, šv. Onos, LDS 
kp. Sveikiname naujuosius 
skyrius, jų valdybas, į Fede
raciją įėjusias draugijas ir 
linkime geriausio pasisekimo 
jų kilniuose katalikiškojo ir 
tautiškojo veikimo darbuo
se!

X

Daugiau aukų vilniečiams
Norwood, Mass., lietuviai 

katalikai per Federacijos 
skyrių prisiuntė Vilniaus 
biednuomenei šelpti $39.25. 
Lowell, Mass. per. kun. Pr. 
Strakauską — $29.03; Jonas 
Savickas iš Muskegon, Mich. 
—$10.00; Pranas Šlaveikis 
iš Amsterdam, N. Y.—$2.00, 
Agota žižminskaitė iš Raci
ne, Wise. — $1.00

Kaip buvo pranešta praė
jusią savaitę, Federacija 

spyriau, greitai pasiruošiau 
kelionei ir išvykau. Pagaliau, 
juk negalima paslėpti arti 
pusės mylios pločio ir trijų 
mylių ilgio ežero. Bet kas 
man nelabai patiko tuo me
tu, kai aš susirinkau pakan
kamai žinių, kaip pasiekti tą 
ežerą, tai tas, kad aš pradė
jau teirautis apie aną jauną 
vyruką, kuris išėjo iš klubo 
labai išblyškusiu veidu. Tik
ras faktas, kad jis niekados 
negrįžo. Man tai nepatiko. 
Bet aš vis dėlto vykau į Um
budvą.

Aš pasiekiau tą vietą per 
pora parų. Traukiniu priva
žiavau ligi penkiolikos my
lių, o paskiau nusisamdžiau 
jaučių traukiamą tongą ir 
tuo būdu keliavau ligi kelio 
galo, toliau ėjau pėsčias ap
skrita žemų ’kalnų linija, 
kurie slepia tą ežerą nuo pa
saulio. Po manęs apačioje, 
žiūrint iš kalnų viršūnės, gu
li tobulas apskritumas — 
dalis žemės ir dalis ežero. 
Tame ežere yra sala, apie 
ketvirtį mylios nuo kranto, 
o ant salos — nedidelė šven
tykla. Krante, artimiausioje 
vietoje ties sala, buvo kita 
nedidelė šventykla, kur vaik
ščiojo vienas arba du vyrai. 
Valčių ten nebuvo.

Ėjau aš nuo kalno tų dvie-

EUROPA SKOLINGA AME
RIKAI 14 BIL. DOLERIŲ

Prieš kurį laiką Jung
tinių Amerikos Valstybių iž
das paskelbė, kad Europos 
valstybės šiai šaliai skolin
gos per 14 bilijonų dolerių. 
Visa ši skola buvo ryšium 
su paskutiniu karu. Dau
giausia skolinga Anglija — 
5 bil. 497 mil. dol.; po to se
ka: Prancūzija — 4 bil. 180 
mik, Italija — 2 bil. 24 mil., 
Vokietija — 1 bil. 259 mik, 
Belgija 453 mik, Rusija — 
394 mik, Lenkija — 263 mik, 
Čekoslovakija — 165 mik, 
Rumunija — 63 mik, Jugo
slavija — 61 mik, Grakija
— 34 mik, Austrija — 26 
mik, Armėnija — 23 mik, 
Estija — 21 mik-, Latvija — 
8 mik 668 tūkst., Suomija — 
8 mik 233 tūkst., Lietuva — 
7 mik 760 tūkst. ir Vengrija
— 2 mik 388 tūkst. dolerių. 
Savo skolas moka tik Suo
mija.

— J. A. V. Prekybos Bu
tas reikalauja, kad bedarbių 
šelpimą federalė valdžia per
duotų valstybėms. Tuo bū
du, esą, būtų sutaupyk ir 
geresnė pašalpų gavėjų prie
žiūra įvesta.

New Yorko pašto vadovy
bė Kalėdų švenčių laikotar
piui priėmė 7,000 naujų dar
bininkų ir pasisamdė 150 
didelių vežimų pagausėju
siems siuntiniams pristaty
ti.

— Kalėdų švenčių metu 
Amerikoje nelaiminguose at
sitikimuose žuvo 399 žmo
nės. Daugiausia žuvo auto
mobilių nelaimėse — 224 
žmonės.

Blogos manieros ir dorybę 
įžeidžia. — Milton

Vilniaus šelpimui ir atstaty
mui per Lietuvos Konsulą 
Chicagoje pasiuntė $1,850.- 
00. Sekretoriatas gavo iš p. 
Konsulo tai sumai pakvitavi
mą ir pranešimą, kad pini
gai pasiųsti į Lietuvą nuro
dytam tikslui. Už dienos, ki
tos pasiųsime ir daugiau. 
Surinktąsias aukas tuoj pra
šome siųsti į1 Federacijos 
centrą, kad jas galėtume 
greičiau pasiųsti į Vilnių. 
Čekius prašome rašyti Fede
racijos ižd. kun. Pr. Juro 
vardu, o siųsti į Sekretoria
tą — 2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF. Sekr.

jų vyrų link, kurie, rodos, į 
mano atvykimą nekreipė jo
kio dėmesio. Tik kai aš pri
ėjau visai arti, tada vienas 
jų pažengė truputį į priekį, 
kad paliktų mane. Abu jie 
man atrodė tos rūšies indais, 
kurie visą savo laiką pralei
džia svarstydami kažkokius 
dalykus, dėl to nė nesitikė
jau juos būsiant praktiškais 
gidais. Bet vienas jų, kuris 
ėjo mane pasitikti, tuojau 
paklausė: — „Tamsta nori
te aukso?” — Taigi, jis vis 
dėlto žinojo, ko aš čia at
vykau.

— „Taip, malonėkite”, — 
atsakiau jam. *

— „Gal jūs malonėsite nu
sipirkti bilietą? Jis tekaštuo- 
ja tik dvi rupijas”, — jis 
man aiškino; tai bus apie 
pusė kronos. Ir jis pamojo 
man eiti pas kitą vyrą.

— Pusė kronos už bilietą 
rinkti gryno aukso nauges? 
— sušuko Terbutas.

— Ne, už kostiumą mau
dytis.

— Kostiumas maudytis,— 
sumurmėjo Terbutas.

(Bus daugiau)
Išvertė Julius Baniulis.

Kiekviena siela, kuri kyla, 
kelia pasaulį. — E. Lesseur.
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IŠ TOLIAU IR Iš TOLI
BRIDGEPORT, CONN.

Kalėdos praėjo labai iš
kilmingai. Pirmos mišios 
buvo 6 vai. ryto; žmonių 
daug, bet galėjo būti ir dau
giau. Choras Zikaro ir Ba- 
kūno smuikams pritariant, 
gražiai giedojo; solo išpildė 
Duginas, Barnotas, Mačiu- 
kaitis; duetą Duginaitė ir 
Radviliūtė. Labai gražu, kai 
daug žmonių, ypač jaunimo 
eina prie Komunijos, per di
džiąsias šventes. Pirmas mi
šias laikė kun. V. Ražaitis, 
o sumą kleb. kun. J. Kaz
lauskas.

— Choras jau ruošia vei
kalą ’’Katriutės Gintarai”, 
vaidinimo laikas bus vėliau 
praneštas.

— Kleb. kun. J. Kazlaus
kas dalyvavo 40 vai. atlai
duose, Paterson, N. J.

— Praeitą ketvirtadienį 
Sodalicijos draugija turėjo 
savo privatų pasilinksmini
mo vakarėlį, į kurį buvo pa
kvietusi Šv. Vardo narius ir 
chorą. Toki pasilinksmini
mai labai pagirtini. ,»

— Kalėdų šventės proga 
parapijos choras įteikė varg. 
A. Stanišauskui dovanėlę, už 
ką jis labai dėkingas.

— Kelios parapijos drau
gijos rengiasi prie vakarų, 
kurie netrukus įvyks. O.

NEWARK, N. J.

Par. choro naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. varg. A. 
Giedraitis, vicepirm. J. Jan
kauskas, sekr. J. Peldūnas, 

\fin. rašt. D. Simonaitytė, 
ižd. ir koresp. P. Venckienė; 
knygų prižiūrėtojai — K. 
Račkiūtė ir A. Tittel.

liai, bet spindinčiomis džiaug 
smo akimis, prieina prie rin
kėjų ir meta po 1 dol. ar po 
50c., kai kurie ir po 2 ar 3 
dolerius.

Šių žmonių širdys tėvynės 
meilės rožėmis, kilnumo le
lijomis išpuoštos. Bet tie, 
kurie nuo aukojimo šalinasi, 
susitaupę važiuoja į tėvynę 
pasisvečiuoti, ten iškilmingai 
sutinkami ir gal prisistato, 
kaip dideli Lietuvos reikalų 
rėmėjai... Gi tikrieji Lietu
vos rėmėjai ją gali aplanky
ti tik dieną per vėjelį, naktį 
per sapnelį.

Gruodžio 24 d. įvyko vai
kučių mokyklos Kalėdų eg
laitė su vaidinimu ir daino
mis. Buvo du vaizdeliai — 
’’Betliejaus lopšelis” ir ’’Da
nutės girioje paklaidinimas”. 
Ypatingai Danutės graudus 
dainavimas buvo jaudinan
tis. Tik labai gaila, kad žmo
nių nedaug atsilankė. Nejau 
žmonėms bonka degtinės, 
dėžė alaus maloniau nei me
niški vaizdeliai? Taip pat 
liūdna, kad čia augusio jau
nimo tik 4 žymesnes aukas 
suteikė, tai P. Mocejūnas, 
E. Valeska, E. Kazlauskaitė, 
B. Žiemys.

Ant. žiemys.

BAYONNE, N. J.

BALTIMORE, MD.

—- Kai kurioms šeimoms
Kalėdos buvo su ašaromis.
Seniai sirgusi Daukšienė, 
gyv. Herkmer St., mirė; pa
laidota gruodžio 23 d.

— Gruodžio 24 d. rytą 
Paulina (Vizgytė) Knicely, 
grįžo iš Washington, D. C. 
automobilium ir susimušė į 
kitą automobilį. Paulina, 32 
metų, tuojaus mirė; jos vy
ras lengviau sužeistas.

— Kalėdos buvo nepapra
stai gražios; oras sausas, 
nebuvo nei sniego, nei lie
taus, tik truputį šalo. Baž
nyčioj iškilmingai šventė 
paminėta; prakartėlė gra
žiai žalumynais ir visa baž
nyčia vainikais išpuošta; 
daug maldininkų lankėsi, 
ypatingai 12 vai. naktį.

— ’’Garse” gruodžio 21 d. 
buvo straipsnis ”Iš ne lietu
vių spaudos”, kur pažymėta, 
kad . Pilsudskienės draugė 
Smosarska, lenkų spaudoje 
šlykščiai apie Lietuvą atsi
liepia Tai lenkės padėka Lie
tuvai, kad ją su Pilsudskiene 
karo nelaimėje Lietuva įsi
leido. Ar visi lenkai toki?

ROCHESTER, N. Y.

Gruodžio 17 d., prie baž
nyčios Vilniaus lietuviams 
sušelpti aukų surinkta 
$85.54, gruodžio 24 d. — 6.00 
išviso $91.43. Bet rinkiava 
dar nebaigta; ji tęsiama iki 
vasario 11 d. Per aukų rink
liavą nė vienas vietos pro- 
fėsijonalaš, išskyrus klebo
ną, neaukojo. Verslininkai 
tik 3. Darbininkai, uždirban
ti nuo $35 iki $50, labai silp
nai pasirodė; jie nepralenkė 
aukomis darbininkų, uždir
bančių savaitėje nuo $15 iki 
$25. Šiurpulinga žiūrėti, kaip 
pasiturį lietuviai išpūstomis 
krūtinėmis, riestais spran
dais, raudonais veidais, pra
eidami pro rinkėjus net nu
sisuka į kitą pusę. Gi iš pa- 

/viršiaus atrodą suvargę, 
.. raukšlėtais veidais žmone-

J

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVEN
ČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
Šveicarų Spauda apie Vokiečių 

Kraustymasi

— Reikia išreikšti didžiau
sią padėką pranciškonėms 
seserims ir Sodalietėms už 
gražų papuošimą bažnyčios 
per Kalėdų šventes. Bernelių 
mišios vidurnaktį buvo labai 
įspūdingos. Kun. S. Stonis 
pasakė pritaikintą pamoks
lėlį. Ačiū chorui, kuris gie
dojo naujai išmoktas Kalėdų 
giesmes.

— Vyčiai turėjo pasilink
sminimą (Social) par. salė
je Kalėdų vakarą. Atsilankė
ir kitų vietų vyčiai.

— Šiemet kolekta per Ka
lėdas buvo labai gera. Su
rinktos aukos buvo daug di
desnės nei per kitus metus.

— Jonas Barnotas, jaunas 
altoriaus tarnautojas, iškil
mingai palaidotas; atlaiky
tos trejos mišios. Jaunikai
tis tarnavo ir dirbo parapijai 
per daug metų. Amžiną at
ilsį duok jam, Viešpatie!

WATERBURY, CONN.

Vaizbos buto valdybon iš
rinkta: pirm. P. Krugelis, 
kiti nariai — Ern. Mažeika, 
Br. Maršalkaitė, J. Tareila, 
M. Digimienė, Dr. ir Mrs. M. 
J. Colney, A. Pinkevičius, 
St. Lukas ir J. Daugaila. 
Sausio 14 d. įvyks pramoga, 
kurioj dalyvaus savo choras, 
J. Smitkaus vadovaujamas.

MONTREAL, KANADA

Vietos Vilniui Vaduoti są
junga, kuri per 2 metus at
liko nemaža gražių darbų 
(Lietuvai pasiuntė apie $400 
Vilniaus ir nepriklausomy
bės reikalams), dabar persi
organizavo į Kanados Lie
tuvių Sąjungą, kuri tęs vi
sus montrealiečių kultūri
nius ir tautinius darbus. Vie
nu tų darbų' buvo surengi
mas Kalėdų Eglaitės Vaka
ro, kurio pelnas supirkti do
vanas ir paruošti Kalėdų Eg
laitę Montrealio lietuvių vai
kučiams. Vakaras įvyko 
gruodžio 2 d. ir taip pavyko, 
kad liko apie 78 dol. pelno. 
Kalėdų Eglaitė rengiama 
sausio 7 d. Išrodo, pertoli 
nuo Kalėdų, bet Kalėdų Die
dukas pranešė, kad dėl Eu
ropos karo jis turi aplinki
niais keliais keliauti ir iš
saugoti savo ’’bagažą”, kurio 
laukia ne tik jauni, bet ir 
seni, nes ir šie gauna ’’ūsus 
pavilgyti”, jei ne barzdas 
padažyti. Tie, kurie dalyva
vo Kalėdų Eglaitės šokių va-

Šį lietuvių tarpe įprastą 
linkėjimą, kuris dabar skam
ba Kauno ir Vilniaus gatvė
se ir skaitlinguose Lietuvos 
kaimuose, siunčiu per spau
dą broliams ir sesutėms 
Amerikoje.

Lietuva, atgavusi Vilnių ir 
jo apylinkes, jaučiasi di
džiai moraliniai sustiprinta 
ir jos pasiryžimas savo ne
priklausomybę ginti yra ati
tinkamai užsigrūdinęs. Lie
tuvos kaimyniški santykiai 
yra išsiryškinę: niekas Lie
tuvai nebeturi jokių sąskai
tų bepatiekti, todėl, nepai
sydama karo audrų, kurios 
netolimais gaudžia, Lietuva, 
prakaitą braukydama ir iš
sijuosusi darbuojasi savo 
ūkio ir kultūros dirvonuose, 
tuom įgydama sau draugin
gumo ir kaimynų tarpe ir 
plačiame pasaulyje.

Lietuvai tenka atstatyti 
nualintą Vilniaus sritį. Lie
tuvai tenka maitinti apie 
100,000 bėglių iš Lenkijos. 
Tai dideli ir nelengvi dar
bai. Todėl, nuoširdžiai geis
dami Lietuvai tikrai laimin
gų 1940 metų, paremkime 
jos pastangas įvairiais bū
dais kaip kam parankiau, o 
prie šios progos linkiu Jums 
visiems tikros gerovės sau
gioje Dėdės Šamo padangė
je.

P. žadeikis,
Lietuvos Atstovas 

Washington, D. C.
1939 m. gruodžio 22 d.

kare, bus įleidžiami į Eglai
tę nemokamai. Kiti mokės 
po 25c. nuo šeimos. Dovanų 
supirkimo komisijoje buvo 
klebonas kun. J. Bobinas, M. 
Ivaškevičienė ir Ona Sakalie- 
nė.

Veiklesni Montrealio lie
tuviai Naujus Metus sutinka 
Šv. Kazimiero par. vakare, 
kurį šiemet ruošia ukrainie
čių salėje, 2376 Ibbervile g. 
gruodžio 31 d., 8:30 vai. vak.

Visi lietuviai prašomi da
lyvauti. Paruošimu daugiau
sia rūpinasi kleb. kun. Bobi
nas. Jam talkininkauja vi
sas par. komitetas, ypač Pa- 
znokaitis, Pundžius, Leskevi- 
čius, Sakalas, Verbyla ir kiti. 
Daug bilietų išplatino moky
toja Elena Bandžiūtė. Tik 
tas lietuvis linksmai Naujus 
Metus sutiks, kuris ateis į 
parapijos Naujų Metų suti
kimo vakarą.

Kanadoje dabar mokosi 
trys Springfield, Mass., die
cezijos lietuviai amerikiečiai. 
Jie lanko didžiąją Seminari
ją Montreale. Prieš Kalėdas 
Mikas Tamulevičius įgijo 
tonzūrą. Bronius Mažiukna 
— pirmą mažybinį laipsnį, o 
Jonas Jutkevičius tapo di- 
jakonu. Jutkevičius moko 
vietinės lietuvių parapijos 
vaikučius katekizmo kas 
ketvirtadienio vakarą ir bu
vo dijakonu Kalėdų pamal
doms. Mišias atnašavo ma
rijonas kun. J. Jančius, lan
kąs Lavai universitetą, Que
bec mieste.

Visi lietuviai nori važiuo
ti Amerikon. Bet ’’Amerika” 
gali ateiti į Kanadą, jei tik 
užsimokėsite savo prenume
ratą! Geriausias pasveikini
mas ’’Amerikos” redakcijai 
montrealiečių pusėje būtų — 
atnaujinti savo prienumera- 
tą ir prikalbinti draugus 
’’Ameriką” skaityti. Rep.

— Šiomis dienomis gauta 
Klaipėdos pabėgėliams 16 
maišų drabužių, kuriuos pri
siuntė Amerikos lietuviai.

— Gautas pranešimas, kad 
Amerikos Raudonasis Kry
žius išsiuntė į Lietuvą karo 
pabėgėliams 110 dėžių dra
bužių.

Šveicarijos vokiečių kalba 
leidžiamas laikraštis „Neue 
Zuericher Zeitung” lapkričio 
15 d. vedamajame straipsny
je aprašo apie iškraustomus 
vokiečius iš Estijos ir Latvi
jos. Išvykstančių vokiečių 
veiduose nematyti nei jėgos, 
nei džiaugsmo. Toliau laik
raštis taip rašo:

Baltijos išsižadėjimas esąs 
sunkus ir skaudus diploma
tinis vokiečių Reicho pralai
mėjimas. Estija ir Latvija 
— į šią grupę Lietuva neįei
nanti — per 700 metų buvu
sios vokiečių kultūros sri
tys. Kiekvienas akmenėlis 
Rygoje ir Taline kalbąs apie 
vokišką praeitį. Vokiečių or- 
denas kartu skleidęs vokiš
kąją kultūrą šiuose kraštuo
se; vokiečių baronai vėliau 
ugdę šią kultūrą. Šalia lat
vių ir estų kalbų svarbiausia 
kalba buvusi vokiečių. Ne
paisant didžiausių tautinių 
Baltijos valstybių aspiraci
jų, vokiečių kultūros įtakų 
jokiu būdu nepavykę išnai
kinti. Visos tų valstybių gy
venimo sritys buvusios labai 
stiprioje vokiečių įtakoje. 
Vokiečių tauta šioje Euro
pos dalyje sukūrusi svarbų 
savo kultūros bastioną. Pre
kybos, pramonės ir kitos į- 
monės stovėjusios ant senų,' 
sunkiai pajudinamų vokiškų 
pagrindų. Iki pat Did. karo 
pradžios visose minėtose sri
tyse dominavę vokiečiai. 
Nors tie kraštai tada buvę 
rusų provincijomis, tačiau 
vietos įstaigos buvusios vo
kiškos. Rygos ir Talino bur
mistrai ir daugumas miesto 
valdybos atstovų buvę vokie
čiai. Rusų kultūros įtakos 
negalėjusios prasiveržti į 
šiuos kraštus, nes jos čia ne
turėjusios istorinio pagrin
do. Tik po D. karo, prasidė
jus brutaliam antivokiškam 
procesui, rusiškoji kultūra 
galėjusi rasti tinkamą dirvą.

Baltijos vokiečių santykiai 
su latviais ir estais niekad 
nebūdavę draugiški. Niekad 
nemokėdavę vokiečiai už- 
megsti nuoširdesnių ryšių su 
latviais ir estais. Jiems to 
visai nereikėję, o latviai ir 
estai iš savo pusės neieškoję 
tokių santykių. Baltijos kra
štai iki pat 1914 m. buvę vi
siškoje vokiečių baronų val
džioje. Jie 'mokėję rasti ke
lią į caro dvarą, kur taip pat 
buvusios stiprios vokiečių į- 
takos. Į latvių ir estų tautas, 
kuriose rusenusi ir pradėju
si bręsti laisvės meilė, jie 
žiūrėdavę iš aukšto. Aliantų 
pergalė ir netikėtas Rusijos 
žlugimas leidęs estams ir 
latviams įvykdyti laisvės 
svajones. Bolševikai ir Bal
tijos baronai stengęsi su
trukdyti šiuos kilnius Balti
jos tautų tikslus. Tačiau jie 
pralaimėję.

Hitlerį jie laikydavę savo 
dievaičiu. Savo ruožtu ir 
Hitlerio vienas artimiausių 
bendradarbių Rosenbergas 
esąs Baltijos vokietis, Tali
no pirklio sūnus.

Nuo 1934 m. autoritetinis 
režimas Latvijoje pradėjęs 
varyti grynai tautinį kursą, 
kuris buvęs nukreiptas ne 
tik prieš vokiečius, bet taip 
pat ir prieš žydus, išstumda
mas juos iš ekonominio gy
venimo pozicijų. Latviai ne
jautę Vokietijai simpatijų, 
tačiau susidariusi tokia si
tuacija, kad reikėję daugiau 
ar mažiau skaitytis su Vo
kietijos pageidavimais. Ta
da Baltijos vokiečiai pradė
ję vėl kelti galvas. Pirma 
pamažu ir paslapčiomis, vė
liau kas kartas drąsiau ir, 
pagaliau, visai atvirai pradė
ję sveikintis hitlerišku būdu. 
Jie jautėsi esą stiprioje 
hakenkreuco apsaugoj e ir vi
siškai nebijoję politinės Lat
vijos policijos. Hitlerio anti- 
bolševistinės idėjos daugu
mai Baltijos vokiečių buvu
sios labai artimos. Komunis
tų viešpatavimas Latvijoje 
palikęs vokiečiams kruvinų 
atsiminimų. Jie turėję pa
grindo neapkęsti anų laikų. 
Juk jų tautietis Alfredas Ro
senbergas buvęs antibolše- 
vistinio kryžiaus žygio pra
našas. Vokietija kasdien 
stiprėjusi, kasdien kildavusi 
ir Baltijos vokiečių savijau
ta. Išlaisvinimo valanda at
rodžiusi esanti visai arti. 
Ši išlaisvinimo valanda atė
jusi, tačiau visai kitokia, 
negu svajoję Baltijos vokie
čiai. Hitleris įsakęs Baltijos 
vokiečiams per 14 dienų ap
leisti jų gyvenamas vietas. 
Jie turėję palikti jų senolių 
šimtmečiais gyvenamas vie
tas ir „grįžti” ne į vokiečių 
žemes, bet i tas sritis, ku- 
rias pagrobęs Reichas. Dėl 
savo tautiečių galvų susita
ręs Hitleris su Stalinu; jis 
dėl savo politikos momento 
paaukojęs Baltijos kraštą. 
Baltijos vokiečiai turėję pa
sirinkti arba vykti, arba lik
ti, netekus jokių ryšių su vo
kiečių tauta, netekus Reicho 
globos, užsitarnavus išdavi
ko, persimetėlio ir parijaus 
vardą.

Latvija, netekus savo vo
kiečių mažumos, neturinti 
didelių ekonominių nuosto
lių: išvykusieji negalėję be
veik nieko pasiimti. Su ste
bėtinu atkaklumu gynusį sa
vo ekonominius interesus 
Latvija. Su išvykstančiais 
vokiečiais buvę mandagiai 
atsisveikinta ir išlydėta juos 
į nežinomą paslaptingą atei
tį.

jos ir geležinkelių valdinin
kų Lietuvos įstaigos laikinai 
į darbą priėmusios 2,200. Tai 
buvę padaryta todėl, kad di
desnių geležinkelininkų ir 
policijos kadrų iš Lietuvos į 
Vilniaus sritį perkelti nebu
vę galima. Ryšium su nau
jojo pilietybės įstatymo įsi- 
teisėjimu, dalis minėtųjų 
valdininkų turėsią savo vie
tas palikti, nes jie negalėsią 
įrodyti savo priklausomybės 
prie Vilniaus srities.

BELGO ŽODIS LENKAMS

Dvisavaitinis belgų kata
likų laikraštis „La Cite 
Chretienne” neseniai turėjo 
įsidėjęs Jono Leklerko, savo 
redaktoriaus, Luveno profe
soriaus, straipsnį „Lenkijos 
galas”. Profesorius nelaimin
gąją Lenkiją užjausdamas, 
pasako ir skaudų kritikos 
žodį:

„Negalima sakyti, kad 
Lenkija nėra padariusi klai
dų. Lenkija kaip valstybė 
moraliniu atžvilgiu nesisky
rė nuo kitų. Turėdama pro
gų kam nors pasiimti iš silp
nesnių už save, jinai nieka
da nelikdavo nepasinaudo
jus: ji atėmė iš Lietuvos 
Vilnių, dalį Ukrainos iš Ru
sijos, o 1938 m. dalinant Če
koslovakiją jinai nesvyruo
dama pareikalavo dalies ir iš 
ten. Jei karas būtų kilęs per 
Miuncheno derybas, Lenkija 
būtų pasidariusi Vokietijos 
sąjungininkė, ar bent būtų 
jai simpatizavusi. Mes taip 
pat negalime užmiršti skau
džioje įspūdžio, kurį paty- 
rėm praeitais metais, girdė
dami apie ukrainų graikų — 
unitų persekiojimus, kuriuos 
darė katalikų Lenkijos vy
riausybė.

„Aš pažinau puikių lenkų 
katalikų, be galo aukojančių- 
si, atsidėjusių Bažnyčios ir 
sielos reikalams. Dėl jų pri
vataus gyvenimo, dėl jų vei
klos lenkų visuomenėje juos 
tegalima mylėti ir jais gėrė
tis. Bet iš pažiūrų į kitas 
tautas, į moralinės užtvaros 
atskirtąsias Lenkijos mažu
mas tie žmonės buvo tokie 
pat, kaip ir masė ir visiškai 
sutardavo su savo vyriausy
be. Jų informacija būdavo 
ta pati, kurią duodavo ofi
cialieji jų šalies atstovai. 
Tokiais atvejais net pačios 
tauriosios sielos žmonės pa
tenka į pavojų pasidaryti ti
krų nusikaltimų bendrinin
kais, ir tokie jie tikrai pasi
daro kiekvieną kartą, kai jų 
tauta padaro kolektyvinį nu
sikaltimą”.

APIE 150,000 VILNIAUS
GYVENTOJŲ NEGAUSIU

PILIETYBĖS

Kanados kariai Anglijoje
Gruodžio 19d., Anglijos vy

riausybės atstovai džiugiai 
pranešė, kad šiomis dieno
mis Anglijos krantus sau
giai pasiekė pirma Kanados 
kariuomenės divizija, kuri 
atvyko padėti prancūzams ir 
anglams kariauti prieš vo
kiečius.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Savo sielą turėk skaisčią 
ir tyrą, kad joje galėtų at- < 
sispindėti visos kilniausios 
pasaulio idėjos, kaip tyra
jam upelio vandeny, skaid
rią vasaros naktį atsispindi 
ir žėri dangaus gražuolės 
žvaigždės.

Užmiršti savo ”aš” ir pri
stoti tarnauti kitiems — štai 
talismanas, kurs liepia se
niems ir jauniems mus my-' 
lėti ir kurs laimingai išneša 
mus pro visas suvaržymo, 
putlumo ir egoizmo uolas.

—M. Pečkauskaitė

Mokiausi daugelyje mo
kyklų bet mokykla, kurioje 
ilgiausiai tenka tobulintis ir 
daugiausiai galima išmokti, 
tai — gyvenimo priešingu
mų mokykla.

J. J. Russeau

Per mažai yra — būti my
limam; perdaug — mylėti.

— P. Geroldy

Liūdesio paslaptis yra ta
me, kad žmogus galvoja, kad 
Dievas jam turi planą. Jis 
turi planą tiktai per žmogų.

— Planni

| ™.: MArtxrt 2-6270 ■!

f GOLDEN STAR Š
Į; BOTTLING CO.
h 3. Krallkautkas — Savininkai 
' ] Gamintojai Geriausio* RūSlei •; 
] “ Neavalginančlų Gėrimų ] ’

Pamėginkit mūaų specialų Drink- 
į Mixer TOM COLINS J
? Taipgi parduoda lietuviško Ura- , J 
• > varo alų iš New Britain S 
’> C REM O „CONNECTICUT BEST” p

Pristato pareikalavus: Balionams, <’ 
' • krautuvėms, vestuvėms Ir t.t. '. 
? Reikalaukite visur to vardo 
S Sodės ir Alaus s
'» I»
>• 91-93 Warwick St., Newark, N. 3. J 
J .r

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKQNIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI

Kalendoriai 1940
Atvaizduojami abu lakūnus, jų 

tikrą orlaivį 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- 
bai 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 kreipkil.es dėl informacijų 
šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO.
332 West Broadway

Sn. Roxton. IVfaRS.

v
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1918 m. Latvija ir Estija 
paskelbusios savo nepriklau
somybes. Baltijos vokiečiai 
iš karto praradę savo šimta
metes pozicijas, Latvijos že
mės reforma atėmusi iš ba
ronų žemes ir padalinusi jas 
ūkininkams. Daugumas ba
ronų, neapykantos ir pykčio 
kupini, pasišalinę į Vokieti
ją ir laukę keršto valandos. 
Pasilikę baronai netekę savo 
viešpatavimo. Išvyti baronai 
mėginę skųsti Baltijos vals
tybes Tautų Sąjungai, ta
čiau Anglija ir Prancūzija, 
kurios padėjusios Baltijos 
tautoms iškovoti laisvę, ne
kreipusios dėmesio į vokie
čių baronų protestus. Balti
jos valstybėse likę vokie
čiai, kad ir neturėję vado
vaujamos reikšmės, tačiau 
laisvų amatų ir prekybos 
srityje jų įtakos buvusios 
labai didelės. Baltijos vokie
čiai visada mylėję ne Latvi
ją ir Estiją, bet Vokietiją...

Ryga. — Latvių laikraštis 
„Briva Žemė” lapkr. 20 d. iš 
Kauno praneša, jog pagal 
Lietuvos seimo priimtą įsta
tymą dėl’Vilniaus krašto gy
ventojų pilietybės, apie 100 
ar 150,000 Vilniaus srities 
gyventojų negalėsią gauti 
Lietuvos pilietybės, nes 
jiems stingą dokumentų. To
dėl šitie gyventojai, kaip už
sieniečiai, anksčiau ar vėliau 
Vilniaus kraštą turėsią pa
likti.

Kauno — Vilniaus ruože 
skubiai esą tiesiami antrieji 
šalutiniai geležinkelio bėgiai. 
Lietuvos vyriausybė pradė
jusi derybas su SSSR dėl 
geležinkelio medžiagos grą
žinimo Lietuvai, tos, kuri 
buvusi SSSR išvežta iš Vil
niaus srities. Manoma, kad 
susitarus, Lietuvos geležin
keliai atgausią‘didesnį skai
čių garvežių ir traukinių są
statų. Iš anksčiau Vilniaus 
srityje dirbusių 3,000 polici-

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.

SIŪTAI 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.
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’’Amerikos” leidėjų—Lie
tuvių Universalio Biuro, Ine. 
vadovybė savo paskutiniame 
posėdyje nutarė padidinti 
dabartinį ’’Amerikos” štabą, 
pakviečiant į savo darbo šei
mą naują narį’. Naujuoju 
’’Amerikos” štabo nariu yra 
Eleonora Bartkevičiūtė, tik 
prieš du mėnesius grįžusi iš 
Lietuvos, kur ji Vytauto Di
džiojo universitete baigė li
tuanistikos kursą, paskirtą 
Lietuvos vyriausybės pasi
rinktiems stipendininkams.

EI. Bartkevičiūtė dauge
liui vietinių lietuvių gerai 
pažįstama, o ir visai ’’Ame
rikos” skaitytojų šeimai ar
tima, nes jau kelinti metai 
ji yra ’’Amerikos” bendra
darbė ; beveik kiekvienas 
’’Amerikos” numeris per pa
skutinius trejis metus buvo 
jos atlankytas įvairiais raš
tais. Stropiai ir daug dirb
dama Lietuvos universitete, 
ji neužmiršo amerikiečių 
lietuvių spaudos ir dažnai 
atsiųsdavo raštų, kurie bu
vo spausdinami ’’Ameriko
je”, ’’Drauge”, ’’Darbininke”, 
’’Garse” ir kitur.

Brooklyne vaidinimus mėg
stančiai visuomenei Eleono
ra Bartkevičiūtė labai arti
mai pažįstama kaip nuošir
di artistė; teatro darbą ji 
labai mėgsta, todėl ir Lietu
voje dvejis metus, šalia stu
dijų universitete, studijavo 
ir vaidybos meną valstybės 
dramos mokykloje; jai pa
čiai teko parašyti įvairių 
scenos vaizdų ir vaidinti 
Lietuvoje per radiją.

Nuo Naujų Metų ’’Ameri
koje” įvedamas moterims 
skyrius, kurį redaguos nau
jasis ’’Amerikos” štabo na
rys, EI. Bartkevičiūtė. Tiki
me, kad moterys šiuo sky
riumi gyvai domėsis ir mie
lai talkininkaus jo redakto
rei. Be to, EI. Bartkevičiūtė 
dirbs ir kitą laikraščio re
dakcinį darbą.

’’Amerikos” leidėjų vado
vybė tiki, kad ’’Amerika” 
minėtu pakvietimu žymiai 
sustiprinta, kad laikraštis 
ir toliau žygiuos tobulėjimo 
kryptimi, susilaukdamas di
desnio skaičiaus ir skaityto
jų ir rėmėjų. ’’Amerikos” 
laikraštis gimė gyventi, to
dėl jis turi būti turtinamas 
įvairiais atžvilgiais. Turime 
vilties, kad ’’Amerikos” šta

bo padidinimas susilauks 
mūsų skaitytojų šeimoje 
vertingų atgarsių, tik dau
giau veiklumo ir savo gyvy
binių reikalų supratimo. 
Glaudžiau spieskimės aplink 
savo laikraštį ’’Ameriką”, 
budėdami Katalikybės ir 
Lietuvybės sargyboje.

’’Amerikos” Leidėjų 
vadovybė

LIETUVIŲ UNIVERSALIO 
BIURO, INC. 

SUSIRINKIMAS

Pagal L. U. Biuro, Ine. įs
tatus ir direktorių nutarimą, 
Lietuvių Universalio Biuro, 
Ine. narių metinis susirinki
mas kviečiamas 1940 metų 
sausio 1 d., 8:30 vai. vak. 
savo įstaigos patalpose, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti. Negalėsią atvykti, prašo
mi atsiųsti pranešimus, kad 
suteikiama įgaliojimas jiems 
atstovauti metiniame susi
rinkime. Šiuos pranešimus 
reikia siųsti Biuro sekreto
riui.

Biuro Valdyba

SUSIRGO BANIULIS

’’Amerikos” tarnautojas 
Julius Baniulis, artimas laik
raščio bendradarbis, gruo
džio 19 d. darbe staiga su
sirgo ir dabar turi kurį lai
ką pailsėti. Jis yra dr. J. Va
lako priežiūroje. Savo malo
niam bendradarbiui linkime 
ko veikiausiai išsveikti ir 
grįžti prie savo darbo.

GERIAUSIA NAUJŲ METŲ 
DOVANA

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

Pasirinkti ’’Ameriką” N. 
Metų dovana ir kitiems pa
tarki panašiai pasielgti. Me
tams „Amerika” kaštuoja 
tik 2 dol. Į Lietuvą ir šiaip 
į užsienį — 2 dol. 75 c.

Žiemos Pasaka Lietuvoje
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Žiūrėk, ar matai tuos ra
miuosius laukus, kuriuose, 
apsirengę baltais pūkų kaili
niais, miega platūs miškai, 
ramūs sodai, pražilę pilia
kalniai. Ar tu matai, kaip 
ten rymo pakelėse susimąstę 
smūtkeliai, balti kryžiai, 
kaip juokias eglaitė ramiai 
byrančiom snaigėm? Ar tu 
girdi, kaip ramiai šnara po 
minkštučiais patalais upės, 
upeliai, kaip lėtai lengvai 
kvėpuoja švendrėmis apaugę 
ežerai, samanotos pelkės?

Ar jauti, kaip tau pasakas 
seka baltakepurės sodybos, 
sidabriniai beržynai, ar jau
ti jų tylią maldą, ramią 
godą sulinkusiem keleiviam? 
Ar tu supranti, ar įsivaiz
duoji tas švelnias pusnis, po 
kuriomis ilsis lygios lankos, 
tiesios tamsios vagos, ilgi 
dobilų laukai? Ar pajutai tu 
jų amžiną tylą, bedvasę be
ribę?

Štai, žiūrėk, ten keliu 
smagiai lekia apšarmoję žir
gai, jie prunkščia, jie skuba, 
jie pučia, — rogėse sėdi kai
liniuos pasislėpęs žmogelis. 
Jo didelis status kalnierius,

sausose šakose.
Palik ramiuosius laukus, 

palik Praamžį sėjančias 
snaiges, palik ir tas pasakas 
beržų, palik ir kepurėtas 
vienišas sodybas. Ženkime 
po švelniais gulbės sparnais, 
į sapnų dausas, miško ra- 
mion karalijon. Kaip malonu 
ir smagu pažaisti šių baltų 
putų pusnyse, kaip smagu ir 
ramu pasvajoti baltuose ro
žių žieduose, sidabro gijų 
verpaluose. Bet kas ten vi
duj? Kas raško šakas? Kas

žinės gale, prie apšalusio šu
linio geria susitraukę gyvu
liai — graži juodmargių gru
pė; ar matai, kaip siuva po 
kiemą prakastais takeliais 
šeimininkė, kaip susitepu
sios žąsys tupi sniege, kaip 
kvaksėdamos antys skuba 
prie lovelio? Bet, manau, 
kad geriausia tau patiks šios 
sodybos fantastiškai išda
binti langai. Aukštos raity
tos lelijos, gražiai siuvinė
tais lapais, plačiais žiedais 
jos dengia beveik visus kam-

Karalius pas Popiežių

Gruodžio 21 d. pas Popie
žių lankėsi Italijos karalius 
Emanuelis su žmona ir visa 
eile palydovų, kurių tarpe 
buvo ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Ciano. Karalius per
davė Popiežiui savo ir italų 
tautos sveikinimus ir linkė
jimus Kalėdų švenčių proga. 
Šis italų karaliaus atsilanky
mas pas Popiežių laikomas 
labai reikšmingu. Popiežius 
karaliaus atsilankymą mie
lai priėmė ir pareiškė savo 
norą karalių atlankyti gruo

dą vis daugiau paramos Ita
lijos vyriausybės viršūnėse.

Vokietijos policijos virši
ninkas Himmler paskelbė, 
kad vyriausybė pasirūpins 
tomis nevedusiomis motino
mis, kurių meilužiai bus žu
vę karo lauke. Savo pareiš
kime Himmler beveik skati
no vokietes merginas tapti 
motinomis, nepaisant vedy
bų, jei jų sužadėtiniai iš
vyksta į karo frontą.

Veronika R. Valantiejienė, 

maspethietė, šiomis dieno
mis gavusi New Yorko val
stybės sveikatos departa
mento pranešimą, kad ji sėk
mingai išlaikė graborystės 
egzaminus ir kad jai leista 
savarankiškai atlikti grabo- 
riaus darbą. V. Valantiejie
nė gerai žinoma veikėja Mo
terų Sąjungoje ir kitose ka
talikiškose draugijose; vie
nerius metus yra buvusi Mo
terų S-gos centro pirminin
kė; ji yra suorganizavusi 
Mot. S-gos 30 kuopą. Gra
borystės darbe dirbo drauge 
su savo velioniu vyru nuo 
1928 metų iki jo mirties. 
Pernai, mirus vyrui, Valan
tiejienė nenustojo rūpintis 
savo šeima; šių metų pra
džioje ji išlaikė apdraudos 
agento egzaminus, išsirūpino 
notaro leidimus Kings ir 
Queens apskrityse. Jos dar
bo įstaigos adresas: 54-41— 
72nd St., Maspeth; telefo
nas—NEwtown 9-4464.

mybė atrodo.
Paeik bent keletą kilomet

rų toliau į laukus, užeik ant 
kalvelės, apsisuk aplink — 
visur baltos sniego marios, 
baltomis kepurėmis nusėtos, 
baltomis gijomis išvedžiotos, 
baltomis šluotomis iškaišy
tos. Balta jūra, baltas dan
gus, baltos putos, baltos 
snaigės — juodi žmonės, 
baltai apšarmoję, slankioja 
žiemos keliais. Margi paukš
čiai džiaugsmą vasarą pali
kę, ateičiai vaikus vaikams 
užauginę, išskrido toli į dau
sas nuo baltos žiemos. Gai
lis juoda varna ant bažny
čios kryžiaus, gailis susi- 
blausęs žvirblis daržinėj ant 
sijos, tik genys, ramiai į gy
venimą žiūrėdams, garsiai 
ieško kasdieninės duonos

triukšmą ten kelia? Tai šim
tai sodiečių knibžda miško 
gelmėse. Ten skamba kir
viai, piūklai ir juokas, ten 
prunkščia ir žvengia žirgai, 
— ten plaukia kasdieninis 
gyvenimas medžių šakomis. 
Ten plienas ardo ir keičia 
mažą dalelę žemės rutulio, 
ten plieną valdo barzdotų 
lietuvių sūnūs, ten šiltas lie
tuvių prakaitas teka šaltu 
plienu... Griūva medžiai šim
tus metų išgyvenę, griūva 
ten pušys Lietuvą puošę, 
griūva pasaulis, grius ir 
dangoraižiai, grius mūsų gy
venimas visas... Voveraitė 
linksmai žaidžia šilkinėse ša
kose, stirna budriai seka jos 
pabertas snaiges ir vėl bren
da tolyn per sniegą ir kasa 
jį ieškodama sau maisto ką
snelio. Gražiai vėl pradeda 
iš dangaus skristi smulku
čiai balti drugeliai, švelniai 
bučiuodami veidą, apikaklę, 
kol pagaliau jie ištirpsta ir 
lyg šiltas vaškas lašeliais 
sustingsta ant švarko.

Štai ir rami kepurėta so
dyba, ir visos jos tylios ir 
visos tokios nykios, kaip 
šiaudais uždengti bičių avi
liai. Ar matai, kaip ten dar-

barių langus. Stiklai nema
tomo dailininko greitai gra
viruojami ir po penkių mi
nučių ant jų jau žydi purpu
rinės rožės. Niekas tegu jų 
nemano kopijuoti, nors geni
jus būtų — veltui bus pa
stangos pamėgdžioti gamtą.

O gal dar tu nematei ir 
nejutai žiemos nakties? štai, 
plaukia per dangaus gelmes 
mėnulis; jis toks aiškus 
šviesus, jo sidabrinis veidas 
veidrodžiu spindi, jis žaidžia 
su milijonais dangaus žibu
rių, jis paslaptis nešasi 
paukščių taku. Tu stovi ant 
bekraštės platumos, kuri vi
sa sidabru verda, kuri visa 
baltu šilku plevėsuoja, kuri 
deimantų jūra tau spindu
liuoja. Mėnulis seniai jau 
nukeliavo už aukštų kalvų, 
ir tu pasijutai tamsiam pas
lapčių pasauly, šaltis pradė
jo kąsti tau ausis, nosį ir 
veidus, o po tavo kojų pra
dėjo girgždėti sniegas.

P. Kupraitis

Pirmas ir vyriausias tėvy
nės gynėjo ypatingumas 
glūdi žmogaus sieloje. Jei 
gynėjų sielos tvirtos, pasiry- 
žusios, nenugalimos, tai bus 
nenugalimi ir jų kardai..

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

Gaunama i
Lietuvių Saldainių Krautuvėj į 

f55 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ’
' J. P. GINKUS, Savininkas į

I

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

PIRKITE RAKANDUSDABAR

džio 28 d. Italijos vyriausy
bės nuolat rodomas didesnis 
palankumas popiežiui liudi
ja, kad Popiežiaus pastangos 
sulaikyti karo plėtimąsi ir 
dabar prasidėjusius karo 
veiksmus sustabdyti suran-

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

^4tVĖMEYEB=‘8-b259 ; i 
:; RALPH;Kt?ŪCH M-' 
FOlteRĄFAS

-y c-1-' U '-.-fK; :<• ■ ", •» T
6,5- 23' GRAgp AVENUE .
' ■■ MASPETM^.N. Y! W'.-^

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 

Savininku

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Kam Sukrėsti
’’Vidų” Neskaniu 

Liuosuotoju?
Jei Jūs manote, kad visi llujosuotojai 
yra sarginanti Ir neskanūs... Ir vienas 
yra geras taip kaip kitas... tai jūs ne 
tik knate progas, bet jūs spekuliuojate 
sveikatai Dėl to, kad yra kai kurių 
liuosuotoju stiprių, darančių daugiau 
žalos, nei gero!
Pasirink sau lluosuotoją su atsargumu. 
Jei jūs leisite milijonų patyrimui būti 
jūsų vadovu—-jūs pasirinksite Ex-Laxl 
Ex-Lax yra malonus priimti — jis gar
dus kaip skanus šokoladas. Jis yra vei
klus, bet švelnus. Ex-Lax Išvalo jūsų 
vidurius visiškai, be išsltempdmų Ir ne
smagumų. Pamėgink Ex-Lax! Visose 
vaistinėse po 10c. Ir 25c.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI
AT8I8AKYKIT 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-

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be cheml* 
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, 
terų ir valkų, 
tarimai veltui
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenlals Ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotoju 
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y,

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktoriui

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

perrištas šaliku, pridengtas 
balta šarma. Jo akyse žie
mos džiaugsmas, — nosis 
raudona, veidus kanda šal
tis. Švilpia dundėdamos ro
gės sidabro keliu, švilpia ke
leivis pakalnėn smagiai. Su
stok ir paklausyk gražios 
sutartinės, kurią skleidžia 
prie šarmotų žirgų pririšti 
varpai. Ji vienoda, monoto
niška, ji pilna ramaus ilge
sio — ji pamažu išnyksta už 
aukštų kalnelių, tarp kaimų 
sodybų. Vėl grįžta pamažu 
amžina tyla, vėl juokias pa
miškės eglaitės švelniai.

Pasisuk į šoną, ten toli 
pusnynuose juoduoja kelei
vis, jis susilenkęs pamažu 
slenka lauko keleliu, jis turi 
ilgą lazdą — gal elgeta, gal 
sodietis ramus. O čia pat pa
kelėje, ar matai, maudosi 
didelė kurapkų šeimyna — 
vakaro puotai ruošiasi uo
liai. O štai ties krūmeliu, 
ant kalnelio viršūnės ganosi 
riebus kiškis, jis tai išnyks
ta, tai vėl atsiranda, tai dir
ba, tai klauso, nes ir jam 
šiandien nepergyventa ra-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE SCHIMMEL
426 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver that Licence No. 
RL 3710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER 
Dew Drop Inn. .....

363 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3358 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 166-168 Avenue O, Borough 
of [Jrooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. and S. Bar and Grill

166-168 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Ave. and 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THERESA FEUERSTACK
409 Kent Ave. & 18 Broadway, B’klyn.N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3115 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 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5011-13 Avenue L, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENNIS CALLAGHAN

5011-13 Avenue L Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2834 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 123 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ELLEN WALSH ADM.
123 Greenpoint Ave. Brooklyn, N. Y.

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 

Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus, „Stu- 
, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION

H Sets”, „Parloi 
!! dio Couches”, EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

Graborius — Balsamuotoju

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWIOZ
(Radzevičius)

-* *

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreiškimo bažnyčią)

Duoda antomoblHus vestuvine, 
krikitynonu ir vlaoHanu 

pailvažlnSjlmami.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graboriui ir 

Balsamuotoju

NOTARY PUBLIC

837 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pate, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE Or 
BARRY P. SHAUNS

(Salinsku)
Veitie E. Dtvii,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbintu
Laidotuves 
------- $150---------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. Newtown 9-4464

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus 

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



Amerikos” BAZARAS Rengiamas — Oberamergau, Vokieti
joje, 1940 m. turėjo būti vai
dinama Kristaus Kančia, 
bet dėl karo, atidėta neribo
tam laikui.Sausio 26-7-8 d. d. C. Brooklyne 

Vasario 2, 3, 4 d. d. Maspethe

Gruodžio 29 d., 1939 m.

$

’’AMERIKOS” BAZARO 
KOMITETO NARIAMS

Visi draugijų atstovai, iš
rinkti į ’’Amerikos” bazaro 
rengimo komitetą, prašomi 
atvykti į sekantį susirinki
mą, kurs įvyks ateinantį 
penktadienį, sausio 5 d., po 
Naujų Metų, Maspetho par. 
salėje, 7:30 vai. vak. šiame 
susirinkime bus galutinai 
nustatyta bazaro tvarka, pa
sidalinta darbais. Greitai ne- 

. reikės bendro visų narių su
sirinkimo, tad visi nariai 
maloniai prašomi būtinai 
dalyvauti šiame susirinkime.

Gruodžio 15 d. įvykęs su
sirinkimas Šv. Jurgio • par. 
salėje praėjo labai gražiu 
pasisekimu; tikime, kad ir 
šis susirinkimas taip pat pa
siseks. Visiems nariams už 
atsilankymą iš anksto reiš
kiame nuoširdžią padėką.

’’Amerikos” Administr.

— Šv. Vardo draugija tu
rės Naujų Metų šokius, sau
sio 7 d., par. salėje.

— Kunigai pradės parapi
ją kalėdoti sausio 2 d.

— Laimėjimo vakarai Ka
lėdoms pertraukti. Vėl pra
sidės sausio 11 d. ir bus 
kiekvieną ketvirtadienio va
karą.

— Transfiguration C. C. 
krepšinio komanda ligšiol 
laimėjo 4 žaidimus ir pra
laimėjo 3. Dabar Maspethe 
yra 2 komandos: viena žai
džia penktadienio vakarais, 
antra — sekmadienį popiet.

— Gruodžio 31 d. įvyks 
metinis Apaštalystės maldos 
susirinkimas 4:30 vai. p. p.

— Sausio 5 d. mūsų par. 
salėje įvyks ’’Amerikos” ba- 
zaro komiteto narių susirin
kimas.

kevičiaus. Jaunieji žaidė 
Švč. Trejybės komanda 
pralaimėjo 28 — 36.

MOTERŲ BALIUS

APREIŠKIMO PARAPIJA

— Kalėdos praėjo ypatin
gu parapijiečių pamaldumu. 
Vidum. Bernelių mišių metu 
bažnyčia buvo perpildyta; 
mišias laikė ir pamokslą sa
kė pats klebonas kun. Pa
kalnis. Parapijos choras pa
kilia nuotaika pagiedojo ir 
lietuviškų kalėdinių giesmių; 
choro giedojimui artistiškai 
smuiku pritarė Marg. Dig- 
rytė. Prie Komunijos ėjo la
bai gausi minia parapijie
čių, ypač daug jaunimo.

— Kalėdų vakarą parapi
jos ąuditoriume ir salėje įvy
ko katalikų jaunimo CYA 
draugijos kalėdinė pramoga 
— šokiai. Auditoriumą gra
žiai puošė eglutės ir kiti ka
lėdiniai papuošalai. Jaunimo 
atsilankė per 600. Gausingai 
atsilankė jaunimas ir iš 
Great Necko, kurių energin
gai grupei vadovavo vyčiai, 
jaunimas užsilaikė labai 
gražiai, tvarkingai, blaiviai. 
CYA parengimai kaskart 
geriau pasiseka ir dabar di
deliu įdomumu laukiama se
kančios pramogos.

— Parapijos draugijų at
stovų labai svarbus pasita
rimas įvyks pirmadienį, 
Naujų Metų dieną, par. salė
je, tuoj po sumos. Visų drau
gijų atstovai kviečiami bū
tinai dalyvauti šiame susi
rinkime.

Šv. Vardo draugijos su
augusių vyrų bendra Komu
nija bus Jėzaus Vardo šven
tėje, Naujų Metų dieną, 8 
vai. mišių metu. Visi prašo
mi dalyvauti.

Sausio 7 d., sekmadienį po 
sumos mėnesinis susirinki- 

_mas. Visi vyrai prašomi da
lyvauti; turime daug svar
bių reikalų aptarti. ,

Valdyba

MASPETHO ŽINIOS

— Kalėdų atostogų metu 
namie svečiuojasi klierikai: 
Ęd. Niedzinskas, K. Girnius; 
A. Pažereckas ir V. Pažerec- 
kas.

su
ir

Moterų Vienybė Naujų 
Metų sutikimą šiemet ruošia 
Klasčiaus salėje, Maspethe, 
ateinantį sekmadienį, gruo
džio 31 d. Pradžia 8 vai. vak. 
Bilietai po 1 dol. Rengėjos 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti ir drauge palydėti 
1939 metus.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Mūsų gražiai išpuoštoje 
bažnyčioje Bernelių mišios 
buvo labai iškilmingos. Mi
šias atnašavo kun. J. Bogu- 
šas, svečias iš Lietuvos. Pa
mokslą pasakė pats klebo
nas, kun. J. Aleksiūnas.

Choras, ypač vyrų grupė, 
gražiai pasirodė; puikiai su
giedotos kalėdinės giesmės. 
Giedojimą lydėjo dar ir 
smuiko su korneto garsais.

Bernelių Mišių metu baž
nyčioje žmonių buvo pilna. 
Dauguma jų ėjo prie Šv. Ko
munijos.

Krepšinio žaidimas Įvyks 
sausio 1 d., Transfiguration 
salėje, kampas Hooper St. ir 
Marcy Ave. Prašoma gau
siai susirinkti. Įžangos bilie
tas tik 25c. Bus galima ir 
pasišokti.

Gyv. Rožančiaus draugija 
šį sekmadienį 9 vai. mišių 
metu eis prie Komunijos. Vi
sos narės prašomos daly
vauti.

Šį šeštadienį, gruodžio 30 
d., Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
par. salėje rengia gražų pa
silinksminimo vakarą. Jau
nimas ir visi, prašomi pasi
naudoti šia proga ir gražiai 
pasilinksminti. Gyv. Rožan
čiaus1 moterys savo parengi
mus taip paįvairina, kad at
silankę džiaugiasi ir niekuo
met jų rengiamų vakarų ne
aplenkia.

. Dėl Naujų Metų šventės, 
Stebuklingo Medaliko Amži
noji Novena bus ne pirma
dienio, bet antradienio, sau
sio 2 d. vakare, 7:30 vai.

Susidarė nauja krepšinio 
komanda iš jaunuolių, nepri
klausančių jau esančiose ko
mandose. Jie užpereitą šešta
dienio popietį buvo susirėmę 
su Apreiškimo par. vyčių ko
manda ir laimėjo.

Jaunesnių komanda susi
deda iš: Tvasko, Kisieliaus- 
ko, Vidikšio, Lovinikaičio, 
Jusaičio, Blažinsko ir Pan-Naujiems Metams

DUOKITE DOVANAS TINKANČIAS VISIEMS

I Kalėdoms arba Naujiems Metams tinkamiausias 
J dovanas galima rasti Lietuviškam Monopoly 
| OLD STOCK, ruginė 2% mt. pilna kvorta — $1.55 
| PIEDMONT CLUB, ruginė 21/2mt. pilna kv. — $1.75 
| Saldaus vyno, port, sherry arba muscatel, gin. $1.25

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

— Chicagoje, prie Dievo 
Motinos Sopulingos bažny
čios, pastatyta 135 pėdų 
aukščio Betliejaus stainelė, 
su 8,000 mėlynų elektros 
lempučių.

— Christmas vardu J.A.V. 
miesteliai yra Arizonos, Flo
ridos, Kentucky, Mississippi 
ir Tennessee valstybėse.

— Meksikoje, vidaus rei
kalų ministerio Telez įsaky
mu, uždrausta statyti nau
jas bažnyčias.

— Santa Claus miesteliai 
yra W. Virginia, New Hamp
shire ir Vermont valstybėse.

Nuoširdžiai sveikinu su 1940 Naujais Metais ir linkiu Jums, draugai, bičiu
liai, rėmėjai ir artimieji sėkmingai nugalėti visus sunkumus. Prie to, lai jun
gia mus visus dar tampresnė ir draugiškesnė tarpe savųjų kooperacija.

STASYS A. MILČIUS

Milchius Shoe Shops, Inc.
365 Grand St., cor. Marcy Av., B’klyn 69-21 Grand Av., Maspeth, N. Y.
66-31 Grand Av., Maspeth, N. Y. 56-27 Clermont Av., Maspeth, N. Y.

Praeitą savaitę iš Lietu
vos sugrįžo Adomas Jezavi- 
tas, rugpiūčio mėnesį' išvy
kęs į Kauno muzikos konser
vatoriją, kur jis buvo gavęs 
Lietuvos vyriausybės sti
pendiją. Lietuva jam labai 
patikusi ir norėjęs joje gy
venti ir studijuoti bent dve- 
jis metus, bet Amerikos kon
sulas nuolat ragino išvykti 
iš Europos.

Jezavitas grįžo italų lai
vu. Tuo pačiu laivu grįžo ir 
chicagietis sportininkas Žu
kas, kurs Lietuvoje lavino 
teniso žaidėjus. Jis džiaugia
si sugrįžęs į taikią ir'ramią 
Ameriką, bet drauge ir nori 
ko veikiausiai grįžti atgal 
Lietuvą.

— Gruodžio 20 d. New 
Yorko paštas išnešiojo 17,- 
508,033 laiškų ir siuntinių.

— Butte, Mont., šaltis Ka
lėdų dieną pasiekė 21 laipsnį 
žemiau nulio. Siautė didelės 
pusnys.

LIETUVIAI 
ORGANIZUOJASI

Lietuviai, gyveną High
land Park, Cypress Hills, 
East New York etc., 22-ram 
Brooklyno distrikte, iki šiol

Mineapoly (Minn.) pra
puldavo be žinios šunes. Su
sektas Kruger, kuris prisi
pažino pavogęs 500 šunų ir 
juos pardavęs universiteto 
medicinos skyriui, gaudamas 
po $2.50 už kiekvieną.

neturėjo jokios savo apylin- organizuoti 22-ros apylinkės 
kėj organizacijos, kurioje Brooklyne lietuvių demokra- 
būtų socialinis ir visuome- tų klubą.
niškas veikimas. Šioj apy
linkėj yra didelė lietuvių 
kolonija, šis trūkumas kas
dien vis daugiau ir daugiau 
jaučiamas. Prieita išvados, 
kad čia lietuviai būtinai pri
valo susiorganizuoti.

Lapkričio 19 d. A. Mika
lausko ir A. Stanionio salė
je įvyko organizatyvinio ko
miteto pasitarimas, kuriame 
pritarta šiam labai seniai 
laukiamam darbui. Nutarta

Vėliau bus paskelbta ofi
cialus atsišaukimas į’ šios 
apylinkės lietuvius, nurodant 
klubo tikslą ir pageidavimą. 

, Kurie interesuoti, malonėki
te kreiptis į laikino komite
to sekretorių Mr. R. Am
brose, 34 Shephard Ave., 
Brooklyn, N. Y.

V. M.

VILNIAUS GYVENIME 
NUOLAT PAŽANGA

KRAUTUVĖ 
IŠNUOMOJIMUI

Per visą laiką buvo vais
tinė (Drug Store). Kampinis 
namas labai gražioje vieto
je. Labai tiktų dėl Soda Fou
ntain arba bile krautuvei.

Kreipkitės pas savininkus,
G. Prizgint,

1712 Menahan St., 
Brooklyn, N. Y.

----*

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
ĮVAIRIOS ŽINIOS

todėl visi ruošiasi užsisakyti

jau 1940 metams,
NES

Vilnius. — Vilniaus šian
dien nebegalima palyginti su 
tuo Vilnium, kokį Lietuva 
rado spalių paskutinėmis 
dienomis. Prieš mėnesį visa
me mieste krautuvių ir įstai
gų durys buvo geležimis ir 
lentomis apkaustytos, uždą-, 
rinėtos ,o kuri krautuvėlė ir 
pravėrė duris, tai tesimatė 
obuolių ir svogūnų krūveles 
ir šiaip menki maisto arba 
kitokių reikmenų likučiai. 
Šiandien visose gatvėse du
rys plačiai atvertos, langai 
apšviesti ir vitrinos prikrau
tos visokių gerybių, pačios 
krautuvės pilnos pirkėjų. 
Pirmomis dienomis, ’’Mais
tui”, ’’Pienocentrui” ir ”Liet-

ūkiui” pradėjus gabenti va
gonus gerybių, ilgos eilės ri
kiavosi prie atidarytųjų 
krautuvių durų; šiandien vi
sų rūšių maisto vilniečiai 
perkasi laisvai, be eilės ir be 
kortelių. Atkutę piliečiai, 
šventadieniniais rūbais pasi
puošę tvarkingai juda pagy- 
vėjusiose gatvėse, skuba į 
pareigas ir laisvalaikiais 
pulkais renkasi prie radijo 
garsintuvų žinių, naujienų ir 
lietuviškos muzikos pasi
klausyti.

Šiandien jau sutvarkytas 
pinigų klausimas, visi kaip 
turėjo nusmukusių zlotų, 
šiandien aprūpinti litais ir 
gali pradėti gyvenimą iš 
naujo, didelė dalis vilniečių 
aprūpinta darbu, sparčiai 
vykdomi viešieji darbai, . 
grindžiamos gatvės, miesto 
aikštės, valomi užverstieji 
užkampiai, švilpia dirbtuvių 
sirenos. Mieste tvarkingai - 
palaikomas autobusų susi
siekimas, iš visų Lietuvos 
dalių tvarkingai ateina ir į 
visas dalis išeina traukiniai, 
atgaivintas su tolimais už
miesčiais autobusų susisieki
mas, važinėja po miestą ir į 
visus Vilniaus srities mieste
lius prekių ir visų gyvenimo 
reikmenų pilni sunkvežimiai.

LIETUVIŠKI
1940
*****

AMERIKONIŠKI

KALENDORIAI '■‘■■°
— New Yorko mieste Ka

lėdų eglaitės įvairiose vie
tose uždegtos 5 vai. p. p. 
trečiadienį.

— New Yorke Wall Street, 
ant didžiųjų namų stogo 
turtuoliai įtaisė aerodromą 
ir į darbą kasdien atvyksta 
lėktuvais. Kelionė iš La- 
guardia Field į Wall Street 
namą kaštuoja du dol. Ke
lionė tęsiasi 12 minučių.

— Iš Washington© prane
šama, kad spalių ir lapkričio 
mėn. pašalpos išmokėjimas 
sumažėjo 40 nuošimčiais.

— Praeito rudens sausra 
daug pakenkė žieminiams 
kviečiams; 1940 m. sumažės 
kviečių apie 200,000,000 bu
šelių.

— Katalikų Radijo Va
landa, kuri perduodama 
kiekvieną sekmadienį 6 valį 
vak., turi 85 perdavimo sto’ 
tis.

— Queens apskrities namų 
savininkai prašo, kad Pasau
linė paroda būtų visada Flu
shing©

— 1914 m. gruodžio 22 d. 
Šv. Jurgio parap. bažnyčio
je, C. Brooklyne, pradėtos 
laikyti pamaldos. Bažnyčia 
pašventinta sekančiais me
tais.

— Pueblo indėnai piet
vakarinėse Jungt. Valstybė
se, po vidurnakčio Bernelių 
mišių, šoko iki išauštant, 
džiaugdamiesi metine Kris
taus gimimo švente.

— Iš Helsinkio, Suomijos 
praneša, kad Kalėdoms vieš
bučiuose atsirado žuvies, ku
ri pavadinta ’’Salmon a la 
Molotov”, Sako, kad tos žu
vys buvo užmuštos šiaurės 
jūroje rusų lėktuvų bombų.

NES

tai įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne
nori skirtis,

AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai nu
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus ži
noti dalykus.

ŠIANDIE
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti be 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo veidrodis ir drauge švyturys, todėl

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKĄ —
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c.
Į Lietuvą metams $2.75; pusmečiui $1.50.
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Amžinos plunksnos Pelikan 25%

Literatūros, mokslo, meno ir akademinio gyvenimo 
iliustruotas žurnalas

u
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eina nuo 1924 m. pabaigos kas mėnuo sąsiuviniais po 
128—176 pusi.

„ŽIDINYJE“ bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos žmo
nės, įvairių sričių specialistai.

„ŽIDINYJE" spausdinamos spalvotos meno reprodukci
jos Lietuvos ir užsienio dailininkų

„ŽIDINIO" pr-riai — kurie apsimokės prenumeratą už 
visus 1939 metus nevėliau 1939 m. vasario 
mėn 15 d., — gauna 15—50%% nuolaidos 
nuo čia pažymėtų prekių.

pren-tos kaina: metams 30 lt., 
Pradž. mokyklų mokytojams: 
Studentams ir moksleiviams:
Užsienyje: met 40 lt., o Amerikoje $ 7,00.

ŽIDINIO"

■ J

pusm. 15 It. 
met. 25 It. 
met. 20 It

Prospektai siunčiami nemokamai.

Adr.: ŽIDINYS, KAUNAS, LAISVĖS AL. 3

Rašomosios mašinėlės 15%

GRAŽŪS SPALVOTI:—
ŽIEMOS IR VASAROS GAMTOS VAIZDAI, 

ĮVAIRŪS RELIGINIAI IR ŠIAIP 
KITOKĮ PAVEIKSLAI

PAPUOŠKITE SAVO NAMUS VIENU IŠ ŠIŲ 
KALENDORIŲ, TAIP PAT PASIŲSKITE 

SAVO ARTIMIEMS LIETUVON.

DIDELIS PASIRINKIMAS

’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJOJE,
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

šventadieni alB nusitarus 
TeL EVergreen 8-9229

Ir pagal nutarti 
Tel. NAvarre 8-1919

VALANDOS: 
8—10 ryto

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 Bo. 4th Street

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

l
i—

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-6888

DR. JOHN WALUK
161 No. «th Street

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAB & GRILL

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

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

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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