
39 SO
PILSEN STA. 

CHICAGO, ILL.

ŠTAI KAIP
i Sveikintinas žygis 

Jaugiau atsargumo 
rNieko nauja” 
ališkas leidinys 

Lauktas žodis

AMWR-TKOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ
RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ
TIS. EINA KAS PENKTADIENĮ. Tel. BTagg 2-9133

Entered aa Second - Class matter March 18, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI VIII. PENKTADIENIS, SAUSIO (JAN.) 5 D., 1940 M. Nr. 1. (307) Kaina 5 c.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BURKAU, INC. 

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

kraštutinių protestantų 
misininkai ir jų pasaulionys 
fekia nepasitenkinimą, ko- 
i prezidentas Roosevelt 
pkyrė savo atstovą prie 
liežiaus, pavesdamas jam 
Ldradarbiauti su popie- 
|m, siekiant pasauliui pa- 
Ivesnės t.aikos._ Protestan- 
I prezidento žygyje įžiūri 
jtangąs Užmegsti diploma- 

'|ųs^santyJHu&-su Vatika- 
Jiems atrodo bau- 

|ančiu*ba'dbu.
Taęi W 4įie patys protes- 
ųHi nesako, kad vai- 
Jbė palaiko diplomatinius 

tykius su Sovietų Rusija, 
ios santvarka griežtai 
išinga mūsų gyvenamos 
es pagrindiniems konsti- 
ijos dėsniams, kuri prie
dą sąžinės, žodžio, spau- 

’ ir susirinkimų laisvei, 
j Vatikanas atstovauja au- 

iausiai pąsaulyje doro vi-1 
Į pajėgai, todėl preziden- 

, pareikšdamas norą ar
tai bendradarbiauti su po- 
žium, pasirinko garbingą 
ią pagelbėti pasauliui ir 
o vadovaujamai šaliai.
šio žygio jis tik sveikin- 

is.

’lačiajai visuomenei neži
la įstaiga „Lietuvos 
ingai Amerikoje” išsiun- 
ijo laikraščiams atsišau- 
ią, ragindama lietuvius 
jrikiečius pasirūpinti, kad 
šiemet Lietuva dalyvautų 
aulinėje Parodoje. Ka- 
gi vyriausybė negali fi
ksuoti, tai „L. D. A.” ra- 
1 lietuvius suaukoti bent 
)0 dolerių ir tuomi užtik
si pavilijono išlaikymą 
) metais.
!et ar neverta būti prak- 
iems? Amerikiečiai da- 
aukoja vilniečiams šelp- 

lernai pavasarį aukojo 
pėdiečiams pabėgėliams, 
snį su keliolika šimtų 
idejo pavilijonui išlaiky
ki parodos uždarymo. Ar 
geriau visą dėmesį nu- 
pti į paramą vilnie
tis? Lietuva pernai savo 
ilijonu pasirodė gražiai, 
lingai. Ar šiemet galėtų 
.rodyti geriau? Rodytis 
sais pačiais eksponatais 
įtiktų Reikia naujų at- 
ĮĮĮĮĮĮĮBBP' siaučiąs karas 

|juos atgabenti?
, I klausimas, kurs ver- U į
Salto apgalvojimo ir dau- 

atsargumo.
' ---------
askutinėmis dienomis So- 
ų Rusijos kariuomenės 
)as praneša tik tokias ži
li,, šiandie fronte su Suo- 
)s baltgvardiečiais nieko 
tinga; buvo keli sėkmin- 
ėktuvų skridimai,, arba 
ndie, dėl nepalankaus 

nieko nauja fronte” ir 

ačiau iš Suomijos ir kitų 
inių ateina neabejotini 
nešimai, kad per kelias 
įas suomiai sunaikino ke- 
ka tūkstančių Sovietų 
ių, paėmė stambų karo 
bį iš įvairiausių ginklų, 
ūpo keliolika tūkstančių 
ų pavojingoje ežerų apy- 
:eje ir 1.1.
ei ir žūsta Suomijoje ke- 

!»

' „Labas Rytas”.

ka tūkstančių rų^ų ka- 
jei sunaikinamų^-’ ištisa 

izija, tai JMas^yąi,r^pĮ^ie 
fkai ,,nie>^tiūjafį-T-

komunistinis -h. t). S. iš- 
o l’etūfvių kalbosi$p.dovė- 

. Net ir 
s dalykėlis, kaip vadovė- 
nepaliktas be aiškaus ša-
:umo.
knygutėje labai norima 
ti kunigams, apkaltinant 
s lenkų kalbos vartojime, 
sa, kad buvo lietuvių ku-

SAVAITES ĮVYKIAI
Mėnesio karas

Naujų Metų išvakarėse 
sukako lygiai mėnuo, kai So
vietų Rusijos kariuomenė 
pradėjo žygį prieš Suomiją. 
Pranešimai iš Skandinavijos 
sako, kad prieš suomius ko
voja 700,000 rusų karių ar
mija, kuri per vieną mėnesį 
nepajėgė prasilaužti pro Ma- 
nnerheimo tvirtovių liniją; 
jai kiek geriau sekėsi šiau
rėje, bet ir iš ten turėjo pa
sitraukti; iki šiol Sovietai 
netekę 35,000 karių, kurie 
krito mūšių laukuose; apie 
100,000 sužeistų, 5,000 pate
ko nelaisvėn; 332 tankai su
naikinti ar paimti į nelaisę; 
apie 170 orlaivių nušautų. 
Suomių nuostoliai tiksliai 
nežinomi. Sovietų orlaiviai 
bombardavo 48 miestus ir 
miestelius, kur užmušta apie 
200 civilinių gyventojų. Jū
rų blokada nieko nepadarė, 
nes suomių pakraščių gink
lai tebeveikia visu smarku
mu.

Naujas vadas
Ryšium su Sovietų kariuo

menės nepasisekimais kovo
se prieš suomius, į mūšių 
lauką atsiųstas naujas va
das, gen. Stern, pasižymėjęs 

nigų, kurie 19 amžiuje tik 
lenkiškai kalbėjo, bet ar tie
sa nereikalauja pasakyti, 
kad buvo ir tokių, kurie dėl 
lietuvių kalbos skaudžiai 
kentėjo? Kas daugiau išug
dė meilę lietuvių kalbai, lie
tuvių knygai, kaip vyskupas 
Valančius su sau ištikimais 
kunigais?

Minėtame vadovėlyje ra
šoma, kad lietuvių liaudies 
dainų nekūrė kunigai. Bet 
kas buvo Strazdelis ir Vie
nožinskis, kurių sukurtos 
dainos pasiekė visą liaudį 
ir tapo plačiausiai dainuoja
mos, kaip liaudies dainos? 
Kas buvo Maironis, kurio 
dainas pasiėmė visa tauta ir 
ryžtingai dainavo apie savo 
laisvą rytojų?

Lietuviai katalikai ir visi 
tiesą mėgstantieji žmonės 
komunistų valdomos organi
zacijos leidiniu tikrai nesi
naudos.

Lapkričio 29 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas A. 
Smetona pasakė kalbą, ku
rioje, pabrėždamas tautinės 
vienybės reikalą ir jos pras
mę, pareiškė, kad vyriausy
bė „valstybės aparatan ir 
aukštoms vadovavimo parei
goms ima išmaningus žmo
nes, nevengdama nei skirtin
gų politinių srovių-, nei skir
tingų pažiūrų, jei tik jie su
tinka apsiimti darbą”.

Toliau kalbėdamas Prezi
dentas pasakė, kad „reali 
tautos vienybė pasireiškia ne 
srovių vienybe, kuri teore
tiškai nėra galima, o srovinių 
ir nesrovinių žmonių dalyva
vimu sutartiniame darbe. To
kiu atveju jie pakyla aukš
čiau savo srovių, nors su jo
mis ir nepasimeta”.

Lietuvoje džiaugiamasi, 
kad paminėti žodžiai išėjo 
iš labai aukšto pareigūno, 
bet neslepiamas apgailesta
vimas, kad tokių žodžių teko 
laukti keliolika metų. Pernai 
įrodyta, kad ir srovių vie
nybė įmanoma. Džiugu, kad 
nors dabar keičiama Lietu
vos vidaus kryptis, kad jau 
pripažįstamas valstybės dar
bui kiekvienas ištikimas 
tėvynės sūnus, nors jis ir 
nėra monopolinės partijos 
narys.

Tolimuose Rytuose prieš 
japonus. Jis atvyko su 
40,000 karių iš šaltojo Sibi
ro. Sovietai tiki, kad nau
jam fronto vadui geriau sek
sis kovoti ir tikslesnius puo
limo planus paruošti.
Laivyno sekretorius

Nauju laivyno sekreto
rium prezidentas paskyrė 
Charles Edison, iki šiol lai
kinai tas pareigas ėjusį. 
Naujas laivyno sekretorius 
yra įžymiojo išradėjo Ediso
no sūnus. Laivyno vadovybė
je jis dirbo nuo 1936 metų 
lapkričio mėnesio. Edison vi
są laiką buvo už didinimą ir 
stiprinimą Jungtinių Valsty
bių karo laivyno.

Demokratų staigmena.
Kasmet sausio pradžioje 

demokratai Washingtone tu
ri iškilmingą vakarienę, ku
rioje minimas prezidentas 
Jackson ir sukeliamas fon
das partijos reikalams. Va
karienėje dalyvaudavo tik 
demokratų partijos vadai, 
kurie paprastai užsimokėda
vo po 100 dolerių, šiemet į 
šią vakarienę pakviesti ir 
trys respublikonai, Kongre
so respublikonų atstovų va
dai. Šis pakvietimas buvo 
didele staigmena. Preziden
tas Roosevelt pasižadėjo sa
vo kalboje neliesti partinių 
reikalų. Respublikonai bijo, 
kad čia nebūtų kokia man
dagiai paslėpta apgaulė.
Hitlerio tikslai

Naujų Metų proga Hitle
ris paskelbė savo atsišauki
mą į tautą ir kariuomenę, 
kuriuose jis nurodo Vokieti
jos laimėjimus praeitais me
tais. Kviesdamas visą tautą 
stovėti su juo, Hitleris pa
reiškia, kad Vokietija dabar 
kovoja už naują Europą, ku
rioje bus teisingesnis gyve
nimas. Savo atsišaukime jis 
puola Angliją, bet nieko ne
sako apie prancūzus. Atsi
šaukimą Hitleris baigia krei
pimusi į Dievą, tikėdamasis 
Jo pagalbos vokiečių kariuo
menei...
Anglijai, grasinama

Maršalas Goering, Hitle
rio dešinė ranka, paskelbė 
straipsnį, kuriame nurodo, 
kad Vokietijos aviacija tik 
laukia Hitlerio įsakymo pa
rodyti Anglijai, ką gali vo
kiečių lėktuvai. Goering ra
šo, kad, anglams pageidau
jant, vokiečiai parodys to
kią savo lėktuvų jėgą, kokios 
pasaulis dar nėra matęs.
Maskvos cenzūra

Nuo gruodžio 29 d. Sovie
tų vyriausybė įvedė užsienio 
korespondentams griežtą 
cenzūrą, kuri buvo panaikin
ta gegužės mėnesį, kai pasi
traukė komisaras Litvino
vas. Dabar užsienių laikraš
čių atstovai, prieš išsiųsda
mi savo pranešimus bei 
straipsnius, turės juos paro
dyti cenzūrai. Sovietų spau
da labai nepatenkinta, kai 
užsienių korespondentai pra
dėjo atvirai rašyti apie ru
sų nepasisekimus dėl dabar 
vedamo karo prieš suomius.
Meksikoje naujas įstatymas

Meksikos atstovų rūmai 
priėmė naują mokyklų įsta
tymą, kurs draudžia mokyk
lose mokyti vaikus tikybos. 
Įstatymui priešinosi dešinio
sios partijos, bet jų balsų 
neužteko įstatymui atmesti. 
Dabar daugelis tėvų grasina 
visai neleisti savo vaikų į 
mokyklas. Laukiama griežto 
tėvų pasipriešinimo.

A. MERKIO SVEIKINIMAS 
AMERIKIEČIAMS

(Kabeliu Lietuvos Pasiunti
nybei Washingtone).

Naujų Metų proga nuošir
džiai sveikinu visuose kon
tinentuose gyvenančius bro
lius lietuvius, ir ypač Jus, 
Amerikos lietuviai, kurie 
parodėte tiek daug jautrumo 
tėvynės reikalams. Esu įsiti
kinęs, kad vieninga lietuvių 
tauta pakels siaučiančius 
Europoje karo sunkumus ir 
laimingai sulauks pasaulio 
taikos, kuri sustiprins Lie
tuvą,

Antanas Merkys, 
Ministeris Pirmin.

Popiežiaus atsilankymas
Gruodžio 28 d. Italijos ka

ralių Viktorą Emanuelį at
lankė Popiežius Pijus XII. 
Šiuo atsilankymu jis lyg at
silygino Italijos karaliui už 
atsilankymą pas jį prieš Ka
lėdas. Karaliaus rūmuose 
popiežius priimtas labai iš
kilmingai. Nors lijo, bet gat
vės buvo pilnos džiūgaujan
čių žmonių, kurie nuošir
džiai sveikino pravažiuojantį 
popiežių. Dabar laukiama, 
kad netrukus pas popiežių 
lankysis Mussolini.
Nauja mobilizacija

Anglijos krašto apsaugos 
ministerija šiomis dienomis 
šaukia į kariuomenę vyrus 
nuo 23 iki 28 metų; iš jų 
bus atrinkti tinkami frontui, 
o kiti palikti krašto viduje, 
kad nesusitrukdytų gamyba 
bei kiti darbai. ,
Kinijos laimė jimal?

Kinijos užsienių reikalų 
ministeris Naujų Metų išva
karėse pareiškė, kad 1940 
metais Kinija išvys įsiveržė
lius japonus, nes Japonija 
jau visai susilpo ir jos vieš
patavimui užgrobtose Kini
jos dalyse labai artimas ga
las. Tame pat pareiškime 
Kinijos ministeris nurodė, 
kad Kinija nebijo ir raudo
nojo imperializmo.
Traukinio nelaimė

Gruodžio 30 ,d„ Italijoje, 
arti Neapolio, keleivinis 
traukinys susidūrė su karei
vius gabenusiu traukiniu. 
Nelaimėje žuvo 29 asmenys 
ir kelios dešimtys sužeistų. 
Nelaimė įvykusi dėl garve
žio inžinieriaus nepastabumo 
— jis nepamatęs pavojaus 
ženklo ir laiku nesustabdęs 
traukinio.
Laivai norvegams

Amerikos laivų bendrovė 
šiomis dienomis susitarė su 
Norvegijos laivų bendrove, 
kuriai perleidžia savo 8 ke
leivinius laivus,palaikiusius 
susisiekimą su šiaurės Euro
pa. Bendrovė buvo privers
ta parduoti laivus, nes pagal 
naują neutralumo įstatymą 
jų vistiek negalėjo vartoti. 
Norvegai naujai įsigytus 
amerikiečių laivus vartos ir 
susisiekimui su Amerika pa
laikyti.
Urugvajus internavo

Urugvajaus vyriausybė 
buvo įsakius vokiečių laivui 
’’Tacoma” pasišalinti iš uos
to. Paskirtam laikui praėjus, 
vokiečių laivas nepasišalino, 
todėl buvo paimtas į urag- 
vajiečių rankas ir atgaben
tas į uosto centrą, o jo įgu
los nariai internuoti. ’’Taco
ma” laivas pagelbėjo karinio 
”Graf Spee’ jūrininkams 
prasišalinti iš Uragvajaus 
vandenų; už šią pagalbą 
Uragvajaus vyriausybė jį 
priskaitė prie karinių laivų 
skaičiaus ir kaip tokiam ne
leido laisvam būti uoste.

Sov. Rusija Netekusi Vienos Divizijos
TURKIJOS NELAIMŪS 

DIDĖJA

Instanbul. — Praeitą sa
vaitę siautęs žemės drebėji
mas Turkijoje užmušė per 
50,000 žmonių ir daugybę 
sužeidė. Šią savaitę turkų 
nelaimes padidino gausūs 
potvyniai, palietę keliolika 
miestų ir jų apylinkes. Taip 
pat buvo naujų žemės drebė
jimų.

Visoje Turkijoje apie pusė 
milijono žmonių liko be pa
stogės; apie 100,000 sužeistų 
laukia medicinos pagalbos, 
kurios suteikimą trukdo iš
ardyti keliai, nutrauktas su
sisiekimas.

Amerikos Raudonasis Kry
žius nusiuntė savo pagalbą 
iš kelių gydytojų ir slaugių.

SOVIETAI ĮSPĖJA 
ANGLIJA

Maskva. — Anglijos am
basadorius Sir William, iš
vykdamas į Angliją, turėjo 
atsisveikinimo pasimatymą 
su užsienių komisaru Molo
tovu, kurs ta proga pareiš
kęs savo vyriausybės didelį 
nepasitenkinimą dėl anglų 
teikiamos paramos Suomijai.

Ryšium su anglų atstovo 
išvykimu iš Rusijos porai 
mėnesių, jau kalbama, kad 
Anglija galinti savo atstovo 
nebesiųsti į Maskvą ir tuo
mi nutraukti santykius.

PARTIJŲ PAJAMOS .

Washington. — Respubli
konų partijos vadovybė pra
nešė Kongresui, kad pernai 
partija turėjo 1 mil. 92 tūks
tančius dol. pajamų, kurių 
didesnė dalis išmokėta sko
loms, susidariusioms per 
1936 metų prezidento rinki
mus. Daugiau kaip 200 as
menų aukojo partijai po 
1,000 dolerių ir daugiau.

Demokratų partija, pra
nešė, pernai turėjusi 731,116 
dol. pajamų ir 736,709 dol. 
išlaidų.

PREZ. ROOSEVELTO KALBA KONGRESUI
Washington. — Sausio 3 

d. Kongresas — atstovų rū
mai ir senata - susirinko žie
mos sesijų posėdžių ir tuo
jau pradėjo savo tiesioginį 
darbą. Į pirmą posėdį atsi
lankė prezidentas Roosevelt 
ir pasakė kalbą, kurioje per
žvelgė šalies ir tarptautinę 
padėtį, pareikšdamas savo 
kai kuriuos pasiūlymus. Pre
zidento kalba perduota per 
radiją.

Vyr. prokuroras Frank 
Murphy Kongresui nurodė, 
kad iki šiol atskirų lėšų ne
užtenka sėkmingai kovai 
prieš užsienio agentų šnipi
nėjimą ir todėl reikia padi
dinti teisingumo departa
mento išlaidas.

Sekantiems metams biu- 
džetas-būsimų valstybės pa
jamų ir išlaidų sąmata — 
nusiųstas Kongresui sausio 
4 d. Naujai paruoštame biu
džete prezidentas prašo dau
giau kaip 8 bilijonų dolerių. 
Numatoma, kad šiais metais 
prezidentas nesieks naujų 
įstatymų socialiniams bei 
ekonominiams santykiams 
tvarkyti, bet daugiau rūpin
sis valstybės išlaidų suderi
nimu su pajamomis ir šiam 
reikalui bus arba ieškoma 
naujų mokesčių ar siaurina
mos išlaidos.

ŽELIGOVSKIO DVARAS 
NUSAVINAMAS

Vilnius. — Sutvarkius 
maisto produktų privežimą, 
kiekvienas laisvai gali pirk
ti už normalią prieinamą 
kainą produktų kiek nori, to
dėl atpuolė reikalas maisto 
kortelių ir jos panaikintos. 
Kas sekmadienį iš Kauno 
atvyksta bent tūkstantis 
ekskursantų, kurie patys 
džiaugiasi Vilniumi, o mies
tui palieka be moralės ir 
daug materialės naudos. Ži
nomo generolo Želigovskio 
dvaras nusavinamas. Arki
vyskupui Jalbrzykovskiui 
neduotas Lietuvos pasas.

ČEKIJOJE NAUJI 
. SUĖMIMAI

Belgradas. — Čia gauta 
žinių, kad šiomis dienomis 
vokiečių užimtoje Čekijoje 
įvyko naujai dideli neramu
mai, kurių pasėkoje vokiečių 
policija suėmė daug čekų, 
daugiausia buvusios kariuo
menės aukštus karininkus, 
kelis generolus. Taip pat su
imti Skodos ginklų dirbtu
vės tarnautojai ir keli laik
raštininkai. Slaptoji policija 
sučiupusi nelegalaus laikraš
čio redakcijos štabą, kurio 
keli nariai nušauti vietoje.

Ryšium su naujais suėmi
mais, Prahos savivaldybė 
neteko visų auL>nqminių tei
sių; ji gali tik tiek veikti, 
kiek vokiečiai prižiūrėtojai 
leidžia, šalia anksčiau užda
ryto universiteto uždaryti ir 
knygynai, laboratorijos ir 
kitos tyrinėjimo įstaigos.

AMERIKA NEPRHMS 
' PABĖGĖLIŲ

Kaunas. — J. A. Valstybių 
vyriausybė atsisakė priimti 
lenkų pabėgėlius. Lietuva 
buvo kreipusis į kelias vy
riausybes, prašydama priim
ti dalį lenkų pabėgėlių.

HITLERIO ARTIMA
DRAUGĖ SERGA

Londonas. — Į Angliją su
grįžo lordo Redesdale duktė, 
Unity Valkyrie Freeman — 
Mitford, 25 metų, ilgesnį lai
ką gyvenusi Vokietijoje, kur 
ji buvo artima Hitlerio drau
gė. Ji atvyko drauge su savo 
motina ir seserim. Hitleris 
kartą pavadinęs ją gražiau
sia moterim.

Lordo duktė atvyko sun
kiai serganti; ji esanti 'su
žeista, bet tikros žinios sle
piamos. Yra pranešimų, kad 
ši turtinga anglė gražuolė 
pati mėginusi nusižudyti, kai 
Hitleris atšalęs jos atžvil
giu. Kitiį’jpraneša, kad ji pa
šauta į kaklą.

VIEŠBUČIO GAISRE ŽUVO 
20 ŽMONIŲ

Minneapolis. — Viename 
viešbutyje kilęs gaisras taip 
smarkiai sausio 3 d. plėtėsi, 
kad iš jo ugnies nasrų ne
suskubo išsigelbėti 20 žmo
nių — jie žuvo. Gaisras kilo 
nakties metu. Apie 40 asme
nų sužeistų. Viešbutyje buvo 
apsistoję 200 asmenų. Dau
gelis jų naktiniais rūbais šo
ko iš trečio aukšto į gatvę.

Helsinkis. — Gruodžio 30 
ir 31 d. d. prie Kianta ežero 
įvyko dideli mūšiai, kurie 
davė suomiams pirmą didelį 
laimėjimą dabartiniame gy
nimosi kare prieš Sovietų 
kariuomenę. Suomiai į savo 
teritoriją buvo įsileidę visą 
rusų 163 diviziją, kurią su
darė apie 16,000 karių, šios 
divizijos tikslas buvo pereiti 
skersai Suomiją, perkertant 
ją pusiau ir tuomi suparali- 
žuoti bendrą gynimąsi.

Žymiai mažesniam suomių 
karių skaičiui pavyko ap
supti įsiveržusius rusus ir 
atkirsti juos nuo susisiekimo 
su kitomis savo kariuomenės 
dalimis. Apsupti rusai gynė
si, bet suomiai juos per dvi 
dienas visiškai nugalėjo ir 
visą diviziją sunaikino. Suo
miams daug padėjo ir dide
lis šaltis, kuris rusų gynimą
si labai sunkino, o suomiai 
tam buvo pasiruošę Mūšio 
lauke, šūviams nutilus, suo
miai atrado daug rusų ir jų 
arklių visai sušalusių.

Sunaikinta divizija susi
dariusį iš jaunų karių, gerai 
aprengtų, gražiai atrodžiusių 
jie buvę atsiųsti iš Maskvos 
garisono ir apginkluoti mo
derniausiais ' čekų škodos 
gamybos ginklais, tik suo
mių karininkai pažymi, kad 
rusų kariai nemokėję tais 
ginklais pasinaudoti. Mūšio 
laukas, į kurį suomių kariai 
vyko pasiimti rusų ginklų, 
atrodęs nepaprastai baisus; 
daugeli . ds - ’ --------
taškyti į gat_ Biuro, Ine. įs-

'' nutarimą, 
Rusų pralaimėjimas,—

Kianta ežero kai kurių karo 
strategų lyginamas caristi- 
nės rusų kariuomenės pra
laimėjimui vokiečiams prie 
mozūrų ežerų 1914 m.

Sovietų vyriausybė atsi
sako įsileisti frontan, į savo 
pusę, laikraščių korespon
dentus, todėl pranešimai iš 
Sovietų kariuomenės žygių 
labai trumpi, be informacijų.

Sausio 2 d„ suomių prane
šimais, suomiai atlaikė rusų 
puolimą prie Lavos ežero ir 
atstūmė rusus į jų teritori
jos pusę. Šiaurinėje Ladogos 
ežero dalyje vyksta dideli 
susirėmimai, kur suomiai 
sakosi užėmę rusų karinę ba
zę apie Aittajoki ir tuomi 
atkirtę 26,000 rusų nuo susi
siekimo.

Rusų lėktuvai sausio 2 d. 
bombąrdavo Abo miestą ir 
uostą, kur daugelyje vietų 
nuo bombų kilo gaisrai, bet 
didelių nuostolių nepadary
ta. Padegta labai sena, isto
rinė pilis, kurioje sutalpintos 
įvairios meno brangenybės, 
bet gaisrininkams pasisekė 
gaisrą sumažinti.

SOVIETAI PIRKS DAUG 
KIAULIŲ

Kaunas. — Pasirašyta 
prekybinių mainų mokėjimo 
(clearingo) sutartis su Ita-f:’ 
Ii j a. Sovietai pirks Lietuvo
je kiaulių už 12 milijonų ir f 
pieno produktų už 9 mil. 
300 tūkst. litų. 4

ISPANIJAI BUS GRĄŽIN- 
TAS KARALIUS 

—
Lozana. — Šiame šveicarų 

mieste pasklido gandai; kad 
Ispanijos valdytojas gen. 
Franco rimtai pasiryžęs grą- J 
žinti Ispanijai monarchiją * 
ir karaliaus sostui jis esąs •; 
parinkęs buvusio karaliaus 
Alfonso trečią sūnų.
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Drauge su visa žmonija pradėjome naujus metus, reikš
dami šviesiausias viltis, kad jie atneštų žmonijai seniai 
laukiamos, ramybę ir kultūringą gyvenimą mėgstančių 
pasiilgtos taikos. Praėjusieji metai buvo bene tragiškiausi 
tautoms — panaikintos Čekoslovakija ir Lenkija, užgrobta 
Albanija, Lietuvai išplėštas Klaipėdos kraštas, Suomija 
žiauriai užpulta, Kinija ir toliau niokota. Ne metai tai da
rė, bet patys žmonės, tad ir šiemet nelaukime, kad 1940 
metai atneštų ko nors gero, o tikėkime į žmogiškesnį žmo
gų, turinti artimesnių ryšių su savo Kūrėju.

Lietuvai 1939 metai įvairiais atžvilgiais pažymėtini. Pa
vasarį ji neteko labai brangaus, didelėmis kainomis atva
duoto ir laikyto Klaipėdos uosto ir krašto; rudenį ji susi
grąžino amžiną sostinę Vilnių ir mažą dalį Vilniaus sri
ties. Pavasario liūdesys lyg padengtas rudens džiaugsmu, 
nors ir ne pilnu, nes už Lietuvos sienų pasiliko lietuviš- 

. klausios apylinkės su bent pora šimtų tūkstančių ištiki- 
į minusių lietuvių. Ne pilnas džiaugsmas ir todėl, kad į savo 

žemę Lietuvai teko įsileisti nemažą skaičių svetimos ka
riuomenės.

Bet 1939 metai pažymėtini Lietuvai ir todėl, kad jais 
sužibėjo nedirbtinos tautinės vienybės spinduliai, kurių 
stambų ir gražų glėbį pajėgė paleisti šviesi kariuomenės 
vado, generolo Raštikio, asmenybė. To pasekmėje susilauk
ta vieningo darbo vyriausybės, kuri energingai jungė visas 
geriausias tautos pajėgas tėvynės stiprinimo grandin. Me
tų gale ši nepaprastų nuopelnų vyriausybė turėjo pasi-. 
traukti, bet jos įpėdinė, atrodo, tęsia pradėtą žygį.

Amerikiečiams lietuviams 1939 metai irgi atmintini. 
Pasaulinės Parodos proga turėjome milžinišką Lietuvių 
Dieną, kuri atgaivino senesniųjų viltis, sužadino jaunuo
menėje pasiryžimus tautiniam darbui, suteikė visiems stip
resnio pasitikėjimo savo jėgomis. Pernai taip pat pasireiš
kė didesnis jautrumas savo tautos reikalams, kai teko ap
čiuopiamai, iš sayo4 kišenės paremti Klaipėdos pabėgėlius, 

^uno išlaikymą ir ypač išlaisvintus vilnie-

ANGLIJA PADIDiy 
PARAMĄ SUOMI!)

Sausio 5 d., 1940 mansio 5 d., 1940 m

— Vilniaus krašte yra 141 
žemės ir akmens pramonės 
įmonių, kuriose dirba 666 
darbininkai, 15 metalo ir 
elektrotechnikos įmonių su 
296 darb., chemijos pramo
nės įmonių su 327 darb., 15 
odos ir kailių įmonių su 614 
darb., 15 tekstilės įmonių su 
819 darb., 25 medžio pramo
nės į.m. su 1,002 darb., 26 po
pieriaus ir poligrafijos įmo
nės su 901 darb., 30 maisto 
produktų pramonės įm. su 
976 darb., 6 elektros, van
dentiekio ir šviečiamųjų du
jų įmonės su 297 darbinin
kais. Viso Vilniaus krašte 
yra 159 pramonės įmonės su 
5,900 darbininkų.

— Amerikiečiams pažįsta
mas kompozitorius Stasys 
Šimkus jau baigė savo ope
rą, pavadintą ’’Pagiriai” 
Opera vaizduoja kaimo gy
venimą, bekylantį laisvos 
Lietuvos jaunimą ir šviesaus 
ūkininko santykius su atgy
venusiu savo amžį dvaru. 
Opera yra 4 veiksmų. Kom
pozitorius pareiškė: ’’Operą 
kuriant buvo dienų, kad vi
sai negalėjau rašyti. Laik
raščiai, radijas veikia. Karas 
visiškai atėmė norą kurti. Ir 
nebežinojau, ar baigsiu. Ta
čiau Vilniaus atgavimas taip 
pataisė nuotaiką, kad bema
tant opera buvo baigta”.

— Jau pargabenami čekų 
garsiose Škodos dirbtuvėse 
užsakytieji nauji greitieji 
traukinių garvežiai, kurie 
bus paleisti linijoje Kaunas

— Vilniaus srities žemės 
plotas užima apie 665,200 
hektarų. Tuo būdu visas 
Lietuvos plotas padidėjo 11 
nuošimčių. Vienam gyvento
jui Vilniaus srityje (be mie
sto) tenka tik pusė hektaro 
žemės. Ūkių visoje Vilniaus 
srityje yra 39,493. Žymiau
sią daugumą čia sudaro 
ūkiai nuo 2 iki 10 ha didumo. 
Dvarų skaičius siekia apie 
350, jie visi turi žemės apie 
100,000 ha. Naudojamos že
mės atgautoje srityje yra 
392,410 ha, o ariamos že
mės tik 244,380 ha.

Eptotz/o Did
Londonas. — Angliją 

riausybė pranešė Tauį 
jungos gen. sekretoriuj 
savo nutarimą teikti 
miams įvairią paramą

vo 
ku 
se 
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pr 
pa 
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(Tęsinys)

Totorių prašymas 
jeną kartą pas jį atvyko

Aš negaliu tau pasakyti dabar;
Kai sūkuringi vėjo siautimai
Nebeneš manęs su savim,
Kai vėjas pagaliau tik šnabždesiu bus virtęs — 
Gal būt, pasakysiu tada — 
Kurį nors kitą kartą.

reikalas mokyti 
mo?

— Todėl nieko 
suomiai ir dabar 
teisių kovoja. Jų
tinka gintis. Ežerai, miškai 
ir uolos. ’’Ežerai šimtasaliai” 
Kalevala vadina. Jei neapsi
rinku, yra 60 tūkstančių 
ežerų. Jeigu pasilipi ant au
kštesnės viršukalnės, vien 
miškus tematai aplinkui, 
vandenis ir pušelėmis apau
gusias salas. Į uolingas sąs
maukas tarp ežerų neįva
žiuosi su jokiais tankais.

Žiauri, bet įdomi gamta. 
Žmogui, mat, patinka ten, 
kur dar žmogaus rankos ne
pakeitė gamtos veido. Kli
matas taip pat žiaurus. Va
sara visu mėnesiu trumpes
nė, negu Lietuvoje. Dažnos 
šalnos išnaikina javus. Kvie
čiai užauga tik pietvakariuo
se. Toks klimatas ir gamta 
išugdė tautos atkaklumą.

Dar vienas simpatingas 
bruožas — tiesumas, žmo
gus žmogumi pasitiki. Jo
kios užpakalinės minties ne
turi. Malonu su jais. Greit 
susidraugauji. Tikri demok
ratai. Valstybė pasitiki val
dininkais, o šie piliečiais. Pa
sitikėjimas žmogumi yra tik
roji kultūra.

Suomija turi tris universi
tetus — vieną valstybinį ir 
du privatinius. Jų pirkliai ir 
pramonininkai, dauguma 
suomiai, skiria dideles su
mas stipendijoms, globoja 
menininkus. Gana daug liau
dies universitetų. Kadangi 
yra vietų, kur žmonės retai 
gyvena, yra tam tikri ke
liaujantieji mokytojai. La
bai gražiai klesti architek
tūra.

Ekonomiškai suomiai lai
kosi gana stipriai. Didžiau
sią dalį eksporto sudarų 
miškas. Suomiai turi didelį 
laivyną, kuris užima ketu
rioliktą vietą pasaulyje. So
cialinė santvarka taip pat 
pavyzdinga. Nei didelių dva
rų, nei baudžiavos čia nie
kada nebuvo. Darbininkai 
apmokami ir apdrausti ge
rai.

Suomijoje yra Lietuvai ar
timų žmonių. Atsimenu, kai 
kartą nuvykau su dr. Baliu

Kai rožė blykstelėjimas saulėlydžiui
Raičiosis aplink skystą balkšvą debesėlį,
Kai rožės bus tik raudona praeitis,
Kai veidas, kurį myliu, jau išeis
Ir kelio gale vartai sužvangės,
Ir neverta bus moti, ar ’’ligi pasimatymo” sakyti—
Gal būt, pasakysiu tau tada —
Kurį nors kitą kartą.

Niekad nepažinau gražesnės už tave:
Ieškojau aš tavęs po savo mintimis,
Sulūžau aš po vėju

w Ir po rožėmis ieškodamas tavęs.
Niekad nerasiu aš kitos 
Puikesnės už tave.

Išvertė Julius Baniulis

IŠ TĖVŲ ŽEMES

kia tik įmanoma. Paj jas ir nelauktas svečias 
pranešė ir Prancūzijo; torių kunigaikštis Toch- 
riausybė. Abiejų vafe gins. Nors jo valdžiai 
vyriausybės duos suoę Įausė daug žemių prie 
kovos lėktuvų, tankų, jpjjos ir Juodųjų jūrų, 
lėktuvinės apsaugos gį jis buvo įsimanęs puldi- 
žibalo. -ir lietuvių valdomus

Praeitą savaitę iš j bis. Vadinasi, nelaukta- 
žiaus į Londoną atgal įvečias nebuvo lietuvių 
suomiams skirtų 30 na dis.
šių lėktuvų; anglai p> iriai jį priglaudė ir pasi- 
dvigubai tiek savo $ vQ. kokie nelemti reika- 
Daugiausia paramos sui įW° ji [ Lietuvos šalį, 
gauna iš Švedijos,< is
Suomi j on plaukia ir gj uįUį apįe didelę savo 
ir savanoriai kariai, į # nuskriaudė vie- 
laisvai praleidžia anglfgaiingas Azijos totorių 
prancūzų siunčiamą ^8, kuris, netikėtai at- 
medžiagą suomiams. jL sU savo žiauria ka- 
gamybos ginklai esą ^mene, pagrobė jo visas 
čiausios rūšies, ypa|eSi paėmė į nelaisvę jo 
prieštankinės kanuolės.Lį įr žmoną, o jį patį

. —būtų pakoręs, jei lai-
— Amatininkai prieine^^ PasPru^§s- Jis ir 

žinkelių uždirba po jjšg0 Pas Vytautą, prašyti Į 
per dieną, be to dar jgaus kampelio ir para- 
darbo premiją 4 lt. "Įmovai su sav0 P^ešu. 
taigi iš viso po 12 lt.' ^tautas, rasit, atsiminęs

— Per pirmą mėnesį netolimus laikus, kada 
nius išpirko apie 58 tūią pačiam, pabėgus nuo Jo
čius svarų sviesto ir aiĮos, reikėjo slapstytis 
Ii jono kiaušinių. ”Pien.aiuočių pilyse, nusprendė 
ras” Vilniuje baigė.į<•htamišių remti. Be to, 
7 savo krautuves ir jautą viliojo ta nauda, 
gia lenkų pradėtus $ galėjo padaryti Lietu- 
didelius šaldytuvus, km totorių vadai: Lietuva 
reikia pridėti dar 250 ėjo gauti totoriuose vir- 
tančių litų. Tie šaldyįr įsigyti gerų talkininkų 
bus ypatingai reikalingi su rusais. Tada Vytau- 
dėjus eksportą į Rusr.taręs Tochtamišiui: ”Aš 
tolimuosius rytus. "Vedėsiu atsiimti pagrob- 
bendrovė įsteigė Vilnkžemes ir paveržtą sostą, 
užkandines valgyklas. tUŽ tai turėsi paskui pa- 
rias kasdien lanko apiel) man paimti Maskvą ir 
žmonių. Dar žada įrengiskelbti didžiuoju jos ka
vinę. Lenkai pradžiojeįdkščiu”. Tochtamišius, 
dė varyti propagandą,ima, sutiko: jis pasižadė- 
žmonės neitų į lietuvtisada Vytautą remti ir 
’’Valgio” užkandines, bįjam geru bičiuliu. Taip 
bar ir patys ateina, lu ir sutarė drauge kovo-

— Per Draugijos Vf^a su Tochtami- 
Kraštui Remti vyr. kds priešais, o paskui su 
tą ligi gruodžio 1 d. P8-
apie 300,000 litų aukų^j lemiamam mūšiui 
gaiš Vilniaus kraštui ^rtauto svečias galėjo ra- 
tyti. Gruodžio pradžią paviešėti tik vienerius 
Vilnių pasiųsta 25 vapėjus metus. Paskui į 
maisto. Das totorių žemes pra-

— Valkininkų apskrj0 dažni karo žygiai: bū- 
yra dabar visų didžia^ pasiekiamos Dniepro 
visoje Lietuvoje Rudią žiotys, Juodasis pajū- 
giria. Šioje girioje dan grimas. Tenai gyveno
mis dienomis vieną kai totorius Vytautas pri- 
ką buvo užpuolusi vilkų § klausyti Tochtamišiaus 
Miške yra ir šiaip retųffiti palankiais Lietuvai, 
rių, kaip tai briedžių, to, grįždamas iš tolimų 
tinų, šernų ir kt. Čia tfa Vytautas parsivesda- 
Jogailos laikais štai.______________
pilaitė, kurią lenkai par 
medžioklės namu. Čia f _
Lenkijos ] 
pasikvietęs
tijos maršalą Goeringąt -------
lyje jam kėlė puotą.
Lietuvai užimant Vii 
kraštą, vietiniai gyva 
šią pilaitę gerokai aptu

— Įsisteigė Gabie 
Lietuviukams Remti D 
ja, kurios tikslas bus; 
toliau eiti mokslą gaū 
neturtingiems kaimo 
kams. Jau daug anl 
mokytojų tarpe buvo p 
toks sumanymas kurti 
giją, kuri globotų iri 
gabius ir mokslo trol 
čius lietuviukus. Šio L , . .
nymo ėmėsi ir jį 
džios mokyklų moky
- Atvykusi Sovi> * Bet visa 

jungos komisija daro 1 
šus buv. Lenkijos karii 
ternuotų Lietuvoje,

pranese ir

žibalo. ir lietuvių valdomus

(vijo jį į Lietuvos šalį, 

ichtamišius papasakojo
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— Švenčionėlių apskrityje 
pradėti registruoti darbinin
kai, norį vykti miškų dar
bams. Norinčių išvykti atsi
randa nemažas skaičius.

— Nuo Naujų Metų Vil
niuje pradėjo veikti polici
jos mokykla. Policijos mo
kyklos viršininku paskirtas 
Dzenkaitis.

— Vilniaus miesto savival
dybė paruošė viešųjų darbų 
planą 1940 metams.

— Persikėlus Pedagogi
niam Institutui iš Panevėžio 
į Vilnių, prie jo įsteigta pa
vyzdinė pradžios- mokykla, 
kuri bus 6-šių skyrių.

— Vilniuje buvo 24 kre
dito įstaigos, kurios veikė 
iki buv. karo. Iš 24 įstaigų 
tik keletas turėjo Vilniuje 
centrus, o kitos ' Varšuvoje 
ir kitose vietose. Kredito įs
taigos, kurių centrai likę 
už dabartinių Lietuvos ribų, 
negalės toliau veikti.

— Neseniai Vabalninko 
valsčiaus savivaldybė išgrin
dė visą didelę rinką ir porą 
gatvių, taip pat baigiama 
tvarkyti šaligatvius.

— Daug Alvito ūkininkų 
; arba 

i padidino turimus. Sodina tik

— Vieprių savivaldybė, 
šalčiams užėjus, nutraukė 
miestelio tvarkymo darbus. 
Dirbę prie tų darbų darbi
ninkai liko be darbo.

— Kaišiadorių apylinkės 
ūkininkai, turėdami daugiau 
pašaro, gausiai jį parduoda 
į Kauną, kariuomenės da
lims.

— Vokiečių iškėlimo rei
kalais į Berlyną buvo nuvy
kę Lietuvos vokiečių vadai 
Kosmanas ir Reichartas. Jie 
jau grįžo į Kauną. Esą vo
kiečiai iš Lietuvos būsią iš
kelti 1940 metais.

— Lietuvoje atitinkamos 
įstaigos rūpinasi išplėsti 
šviežios žuvies rinką ir su
vartojimą. Pakėlus žuvų su
vartojimą, galėtų būti tau
pomos išlaidos už užsienines 
silkes.

— Kaune yra 4 pravosla
vų cerkvės, 2 evangelikų. Be 
to, yra metodistu ir kt. sek
tų bažnytėlės. Marijavitai 
turi 1 bažnytėlę, taip pat 1 
mahometonų mečetė ir 31 
žydų senagoga.

— Zarasuose dabartiniu 
metu ūkininkai, dėl stokos 
pašaro, į turgus veda par
duoti galvijus. Dėl to krito 
galvijų kainos.

— ’’Maisto” moterų šau
lių būrys Panevėžyje suren
gė vakarą, kurio visas pel
nas paskirtas lietuviams vil
niečiams sušelpti.

— Vilniuje keičiamos mie
sto gatvių lentelės lietuviš
kais užrašais. Svarbiausioji 
gatvė buv. Mickevičiaus pa
vadinta Gedimino, buv. Želi
govskio g. — Klaipėdos gat
ve, buv. Gegužės 3 d. g. — 
Vasario 16 d. gatve, Pilsuds
kio g. — Algirdo gatvė, Di
džioji Pohulianka — Dr. J. 
Basanavičiaus gatvė, Mažo
ji Pohulianka — Maironio 
gatvė. Taip pat pakeičiamos 
lietuviškais vardais visos ki
tos gatvės. /

— Atgautoj Vilniaus sri
ty yra tik vienas didelis pre
kybos centras, tai pats Vil
niaus miestas. Kituose mies
teliuose tėra tik smulkūs 
pirkliai, šiuo metu Vilniaus 
miesto ir krašto prekyboje 
dirba daugiau, kaip 40,000 
žmonių 
narius). 
Vilniaus 
pačiame
nių yra 565, be to yra 1,700 
amatininkų. Stambesnių pra
monės įmonių Vilniaus kraš
te priskaitoma apie 160 su 
apie 6,000 darbininkų.

Statistikos duomenimis 
Vilniaus kr. pramonėje dir
ba per 85 tūkstančiai žmonių 
(įskaitant ir jų šeimų na
rius). Bedarbių Vilniuje nie
kuomet netrūko. Dar 1937m. 
jų buvo užregistruota 37,051.

Suomija - Laisvės Šalis

(įskaitant ir šeimų
Gamybos įmonių 

krašte yra arti 600, 
Vilniuje tokių įmo-

gyveno
Plokš-
Petrą

laikais

..six, ’ mus.

— Finansų viceministeris 
E. Danta pareiškė, kad Lie
tuvos pramonė žaliavų ir 
būtino reikalingumo užsienio 
prekių • nepritrūksianti.

ir prof. Myk. Biržiška pas u^ve(įg naujus sodus 
nepaprastai ma

loniai sutiko pats. Pr°fe-I geresnių rūšių vaismedžius 
sonus ir Maila Talvio, žymi ir vaiskrūmius.

Mikkolus, nepaprastai ma-

.xdS.
organizaciniame mūsų gyvenime gal ir nepasireiškė 

naujų užsimojimų, drąsesnių planų, bet norime tikėti, kad 
ir atgal nepažengta. Įvykę centralinių organizacijų suva
žiavimai praėjo patenkinamu gyvumu. Jei ir nepažengta 
daug į priekį, bet turėtos pozicijos atlaikytos, todėl šiais 
metais neteks rūpintis pralaimėjimų lopymu, o mesti žvilg
snis į naujesnį gyvenimą.

Praeitais metais išeivijos visuomeniniame gyvenime pa
sireiškė stipresnis ideologinis sąmoningumas, ypač katali
kų visuomenėje, kurioje padidėjo didesnis savo reikalų pa
žinimas, artimesnis įvairių vietovių bendradarbiavimas, 
tad, pradėdami gyventi naujus metus, turime nemenką pa
likimą, kur S'turi mums leisti kurti naujas vertybes.

Žinoma, nelengva bus rūpintis visuomeniniais reikalais, 
bet ar tam gyvename, kad netektų nei kiek kovoti?

Europos įvykiai rodo, kad 1940 metai bus labai šiurpu
lingi, jais virs nauji sūkuriai. Mūsų didžiausias dėmesys 
bus nukreiptas į Lietuvą. Tėvynės gyvybiniai reikalai lai 
neduoda mums būti neveikliems. Lietuvos vardas lai žadi
na mumyse nuolatinę veiklą, o Aukščiausias, maldaukime, 
lai leidžia kruvinuosna sūkuriuosna patekusiam pasauliui 
išvysti teisingumu ir meile paremto naujo gyvenimo aušrą.

suomių rašytoja. Jie 
kadaise Lietuvoje, 
čiuose pas teisėją 
Kriaučiūną. Ten tais 
lankydavosi Kudirka. Juodu 
buvo liudininkai Kudirkos 
suėmimo.

Maila Talvio turi Kudir
kos rankraščių.

Ji atsimena dar keletą lie
tuviškų dainų. Nueidavo ji 
ir į bažnyčią, kur klausyda
vosi lietuvių giesmių. Jai 
prašant, turėjome pagiedoti 
’’Pulkim ant Kelių”, nes šią 
giesmę ji nepaprastai mėg
sta.

Suomijos kraštą, jos gy
ventojus, jų kultūrą iš lietu
vių gal geriausiai pažįsta 
kan. Ad. Sabaliauskas, kuris 
yra išvertęs suomių didžiau
sią liaudies kūrinį ’Kalevalą’. 
Jis spaudai apie suomius se
kančiai pareiškė:

— Suomijos negalima va
idinti nauja valstybe. Tiesa, 

K00 metų ji buvo Švedijos 
provincija ir buvo gerokai 
suvedėjus. Paskui pateko 
rusams. Bet rusų valdymo 
laikotarpis buvo labai leng- 
,yas suomiams. Turėjo visiš
ką autonomiją. Nuo Rusijos 
skyrė muitų siena. Mokyklo
se rusų kalbą įvedė tik porą 
metų prieš D. karą. Suomi
jos kultūra skandinaviška. 
Labai skirtinga nuo lietuvių.

C Apskritai, Suomija yra 
laisvės šalis, nepakelianti 
jokio smurto, turinti savo 
seną konstituciją ir įstaty-

— Raseinių apylinkėje pa
sirodė daug čigonų, kurie 
įvairiais apgaulingais bū
dais išnaudoja gyventojus.

— Utenos neturtingesnie- 
ji gyventojų sluoksniai gy
vai domisi keliamu žemės 
reformos pagilinimo klausi
mu. Jie tikisi, kad tai neuž
ilgo įvyks.

— Iš Pikelių miesto į Vil
nių važiuoja ne tik daug 
jaunimo, bet ir daug senų 
žmonių. ’’Nors prieš mirtį 
noriu pasimelsti Aušros 
Vartuose” — sako ne vienas.

— Vabalninkiečiai ūkinin
kai noriai aukoja vilniečiams 
dažnai skirdami didesnę su
mą negu jiems pagal žemės 
kiekį buvo numatyta.

— Gudžiūnų pieno perdir
bimo b-vė baigė statyti mo
dernų pieninės rūmą. Rūmai 

mažmožiai įsiveržia į širdį,] pastatyti miesto centre. Su 
visą laiką ją nuodija, o ret
karčiais paguodžia. Ir nori
si papasakoti apie mažus ge

trus žmones. Didieji apie sa- 
jve papasakos ir patys. O 
štai, tie mažieji, nežinioje 
gyveną, be garso žūstantie-. 
ji, — apie juos nėra kam 

nūs dolerių. Suomio patrijo-, prisiminti. O juk mylėti mo- 
tizmą gali pavaizduoti toks ka ir jie, jiems grožis taip 
pavyzdys. Einu kartą su pat prieinamas, juos taip 
prof. Niemi Helsinkio gat-1 pat kankina geresnio gyve

nimo troškimas.
— F. šaliapinas.

Carui Aleksandrui II, ku
ris gerbė jų konstituciją, pa
statė paminklą, bet neap
kentė Aleksandro III, kuris į 
jų laisvę pažiūrėjo kitaip. 
Reikšdami protestą, ėmė dė
ti gėles prie Aleksandro II 
paminklo. Policijai uždrau
dus, tai darė slapta.

Suomiai labai gerbia įsta
tymus. Įstatymas turi būti 
vykdomas. Kaip gerbia sei
mą, galime suprasti iš to, 
kad pastatė seimo rūmus, 
kurie kaštavo apie 5 milijo-

Mes juk visi auklėjamos 
mažmožiais! Tai, ko moko 
mus Šekspyras, Tolstojus, 
pasaulio genijai, mūsų pasą
monėje net ne per stipriau
siai nugula, o gyvenimo

ve. Tautines šventės proga 
buvo iškeltos vėliavos.

— Turbūt policija įsakė 
iškelti vėliavas? — paklau
siau.

— Kaip man gali policija 
įsakyti tokius dalykus ?,— 
užsigavo. — Ar gi policijos

sklypu kaštavo apie 100,000 
litų.

— Iki lapkričio 15 d. miš
kuose pagaminta 330,000 ed- 
metrių malkų. Iš viso reikės 
pusantro mil. edm., nes tik 
Kaunas suvartoja 300,00 ed. 
o Vilnius — 500,000 edm.

— Vilniaus grąžinimo ir 
kariuomenės šventės proga 
Respublikos prezidentas ma
lonės aktais dovanojo baus
mes 46 asmenims.

— Panevėžio apskrityj per 
keliolika metų atlikta nema
ža stambių nusausinimo dar
bų. Tačiau paskutiniu laiku 
pradėta vykdyti daug smul
kesnių darbų pačių ūkininkų 
lėšomis.

— Plačiųjų geležinkelių 
Vilniaus srityje atgauta apie 
380 kilometrų. Dižiausioji 
geležinkelio stotis yra Vil
niuje, kur yra didelės gar
vežių ir vagonų remonto 
dirbtuvės ir kuro sandėliai. 
Dar nemažos stotys yra 
Lentdvario, Naujosios Vil
nios ir Turmonto. Siaurųjų 
geležinkelių teko tik kelios 
stotys ir tų geležinkelių ša
kos nesiekė buvusios admi
nistracijos sienos.

— Vilniuje rasta mieste ir 
srityje ligoninių su apie 2000 
lovomis, akušerių mokykla 
prie Šv. Jokūbo ligoninės, hi
gienos institutas su bakteri
ologiniu klinikinio tyrimo, 
maisto produktų ir vandens 
tyrimo skyriais ir psichiat
rinė ligoninė. Visos šios įs
taigos baigiamos pertvar
kyti.

— Vilniaus teismas pra
dėtas tvarkyti lapkričio 13d. 
Bylos rastos didžiausioje ne
tvarkoje, suverstos ant grin
dų krūvomis. Bylų skaičius 
nustatomas apie 30 tūkstan
čių, neįskaitant archyvinių, 
kurių esama apie 25 tūkst. 
jų tarpe senų bylų dar iš 
rusų teismų nuo 1884 m. ligi 
1914 m. apie 15,000 bylų. 
Perimtasis teismas turi rū
mus iš 3 aukštų su 180 kam
barių. Vilniaus apygardos 
teismo pirmininkas yra F. 
Bugailiškis.

— Šiuo metu Lietuvos 
plačiuosiuose ir siauruosiuo
se geležinkeliuose dirba 7118 
žmonių, iš kurių plačiuosiuo
se 6224 ir siauruosiuose 884. 
Atitekus Vilniaus srities ge
ležinkeliams, ten buvo įregis
truota buv. lenkų 4010 žmo
nių įvairių geležinkelių tar
nautojų iš kurių laisvai sam
domųjų teisėmis priimta 
1646 ir 2364 atleisti.

s medžioti | Daug i
(Tęsinys)

žDaug yra tokių vietų, 
Įsakė Jo^kensas, — kur 
fema eiti į vandenį be 
puno. Bet čia tai ypač 
[reikalinga dar ir dė to, 
tas kostiumas aprūpin- 
atitinkamais kišeniais, 
•los galima prikimšti 

Todėl aš sumokėjau

Retą ir nuėjęs paėmiau 
feį. Jį man įteikė vyras 
toje lūšnoje netoli šven-

mete maišelį su kostiu- 
laukioti vasaros mau-

buvo skirtinga. Tas 
>®lis buvo skirtingas^ Jr 
^čių tame krante vyrų

užimtų sričių ir kurie atsisėdo’ ir stebėjo

LCl .1—JlC L U. V v I v, l-H . t

yra kilę iš Sov. 
užimtų sričių ir kurie ’ "*“".* * '*’* .
ten išvažiuoti. Nemaži’ stebėjo -i^ane budriai 
ternuotųjų užsirašo \ kol tik aš ten bu- 
Netrukus tokiu pat būfy.? visai be jokio susi- 
surašyti visi civiliai Pa^arė_ Į
liai ir galės išvažiuotiįT_.keistą įspūdį — būti 
kilimo vietas. Vokietijl 
kas nepriima iš jos 
sričių kilusių gyventoj 
rie dėl karo atsidūrė 
voje.

akių, kurios pa- 
h kiekvieną tavo judesį, 
o pačiu metu nepaiso, 
Puvo galima pastebėti 

žvilgsnių, ar žmogus 
°bs, ar jam nepasiseks
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ANGLIJA PADIDIN
PARAMĄ SUOMIU f

—-------- >
Londonas. — Angliją 
usybė pranešė Tautą 
igos gen. sekretoriui 
zo nutarimą teikti 
ams įvairią paramą, rjeną kartą pas jį atvyko

S. Sužiedėlis

Vytauto Didž. Gyvenimo
(Tęsinys)

Totorių prašymas

i tik įmanoma. Pan 
įnešė ir Prancūzijoj 
.usybė. Abiejų vak 
riausybės duos šuo® 
vos lėktuvų, tankų, j 
ituvinės apsaugos gi 
oalo.
Praeitą savaitę iš ] 
aus į Londoną atgal 
lomiams skirtų 30 na 
ų lėktuvų; anglai p 
vigubai tiek savo B 
augiausia paramos g® 
auna iš Švedijos,, is 
uomijon plaukia ir gį] 
• savanoriai karhO 
lisvai praleidžia an$ 
rancūzų siunčiamą j 
ledžiagą suomiams, j 
amybos ginklai esą , 
iausios rūšies, ypaj 
rieštankinės kanuolėa.

mas ir nelauktas svečias 
totorių kunigaikštis Toch- 
slhišius. Nors jo valdžiai 
Bklausė daug žemių prie 
®pijos ir Juodųjų jūrų, 
»jis buvo įsimanęs puldi- 
fi ir lietuvių valdomus 
ištus. Vadinasi, nelaukta- 
Jsvečias "nebuvo lietuvių 
Julis. Vis dėl to Vytautas 
įjoniai jį priglaudė ir pasi- 
Įj|avQ, kokie nelemti reika- 
lįįatvijo jį į'Lietuvos šalį.

bchtamišius papasakojo 
autui apie didelę savo 
limę. -Jr nuskriaudė vie- 

galingas Azijos totorių 
lovas, kuris, netikėtai at- 
:ęs su savo žiauria ka
imene, pagrobė jo visas 
tęs, paėmė į nelaisvę jo 
jus ir žmoną, o jį patį 
•ai būtų pakoręs, jei lai-

— Amatininkai prie (nebūtų pasprukęs. Jis ir 
inkelių uždirba po 8 Pgo pas Vytautą prašyti 
įer dieną, be to dar Hgaus kampelio ir para- 
larbo premiją 4 lt. į kovai su savo priešu, 
aigi iš viso po ,12 lt.'Bytautas, rasit, atsiminęs

— Per pirmą mėnesfe netolimus laikus, kada 
liūs išpirko apie 58 tūli pačiam, pabėgus nuo Jo
jus svarų sviesto ir aulos, reikėjo slapstytis 
ijono kiaušinių. ”Piem|žiuočių pilyse, nusprendė 
as” Vilniuje baigė. į:

savo krautuves ir 
pa lenkų pradėtus s 
įdėlius šaldytuvus, ku 
eikia pridėti dar 2501jo gauti totoriuose vir- 
ančių litų. Tie šaldjir įsigyti gerų talkininkų 
ms ypatingai reikalingi su rusais. Tada Vytau- 
lėjus eksportą į Mtaręs Tochtamišiui: ”Aš 
olimuosius rytus. ”Va padėsiu atsiimti pagrob- 
endrovė įsteigė Vilnažemes ir paveržtą sostą, 
žkandines valgyklas, už tai turėsi paskui pa- 
ias kasdien lanko apie! man paimti Maskvą ir 
monių. Dar žada įrengiskelbti didžiuoju jos ku- 
inę. Lenkai pradžiojekikščiu”. Tochtamišius, 
lė varyti propagandą,Ima, sutiko: jis pasižadė- 
monės neitų į lietu|isada Vytautą remti ir 
Valgio” užkandines,’ 
ar ir patys ateina.

— Per Draugijos ViiL
Kraštui Remti vyr. kc® priešais, o paskui su 
;ą ligi gruodžio. 1 d. | 
apie 300,000 litų aukų
gaiš Vilniaus kraštui i ^tauto svečias galėjo ra- 
tyti. Gruodžio pradži 
Vilnių pasiųsta 25 va 
maisto.

htamišių remti. Be to, 
autą viliojo ta nauda, 
tą galėjo padaryti Lietu- 
totorių vadai: Lietuva

jam geru bičiuliu. Taip 
lu ir sutarė drauge kovo- 
rmiausia su Tochtami-

is.

rgis lemiamam mūšiui

vo nemaža totorių belaisvių, 
kuriuos apgyvendino laisvo
se Lietuvos žemėse. Čia jie 
įprato standžiau gyventi, 
pramoko dirbti žemę ir tapo 
pavyzdingi Vytauto valdi
niai.

Šitie gerai pavykę Vytau
to žygiai totorius suerzino 
kaip širšių lizdą. Kerštingi 
jų kunigaikščiai, chanai, deg
dami nesuvaldomu pykčiu, 
ėmė telkti savo karius ir 
rengtis lemiamam mūšiui.

Vytautas negalėjo dabar 
pasikliauti tiktai savo jėgo
mis. Jis pakvietė į talką ir 
artimuosius savo kaimynus: 
vokiečius, rusus, lenkus. Taip 
pat jis kreipėsi į popiežių, 
kuris palaimino rengiamąjį 
karą ir leido jį vadinti kry
žiaus žygiu. Vytautui tai 
buvo labai svarbu, nes tokie 
žygiai, popiežių laiminami, 
dažnai sutraukdavo daug žy
mių Europos riterių. Pas 
Vytautą taip pat jų atvyko, 
nes totoriai buvo mahometo- 
nys, stengęsi užkariauti vi
są krikščionišką Europą. O 
jų giminaičiai, turkai, savo 
rankose jau seniai turėjo 
Šventąją Žemę. Vadinasi, 
Vytautas ryžosi kariauti su 
tais priešais, kurie grąsino 
kalaviju visoms krikščioniš
koms valstybėms.

Dideli Vytauto pulkai iš 
visos Lietuvos ir rusų kraš
tų susirinko į Kijevą, seną
ją rusų sostinę Dniepro upės 
krante. Čia atvyko ir Vy
tauto talkininkai: Tochtami- 
šius su savo pulkais, keli 
tūkstančiai kryžiuočių, ne
maža mozūrų ir būrelis len
kų. Taip susitelkė keliasde
šimt tūkstančių karių, su 
kuriais Vytautas nuėjo pasi
tikti į Lietuvą žygiuojančių 
totorių.

Totorių apgaulė
Kelias dienas lietuviai 

liavo miškingais Dniepro
upiais, kol akis į akį susitiko 
su priešu. Vienus ir antrus 
skyrė tik nedidelė, srauni 
Vorkslos upė. Totorių ka
riuomenės vadas, patyręs, 
kad Vytauto pulkai yra ge
rai ginkluoti ir stiprūs, pa
bijojo tuojau susigrumti ir 
siūlė geruoju susikalbėti. Ne
norėdamas be mūšio ginklo 
padėti, Vytautas pareikala
vo, kad jie pripažintų jį sa
vo vyriausiu valdonu, kad 
kasmet jam mokėtų duoklę 
ir kad jo ženklais įžymėtų

ke
pa-

F. W. Bourdilon

NAKTIS TURI TŪKSTANTĮ AKIŲ

Naktis turi tūkstantį akių,
O diena tik vieną;
Bet žydriojo pasaulio šviesa miršta
Su mirštančia saule.

Mintis turi tūkstantį akių,
O širdis tik vieną;
Bet viso gyvenimo šviesa miršta,
Kai meilė jau baigta.

Išvertė Julius Baniulis

savo pinigus. Totoriai su tuo 
sutiko.

Tuo tarpu į jų stovyklą at
vyko nauji pulkai, kuriems 
vadovavo žymus jų vadas Ti- 
mūras. Kelionėje jis buvo 
truputį užtrukęs. Derybos, 
žinoma, tuojau nutrūko. Vy
tautas dabar suprato, kad 
totoriai, naujų jėgų lūku- 
riaudami, gudriaii jį apgau
dinėjo. Jų kariuomenė buvo 
dabar beveik tris kartus di
desnė už Vytauto pulkus. Vis 
dėlto lietuviai narsiai toto
rius puolė ir ėmė pamažėl 
trauktis. Tik staiga vienas 
totorių vadas, plačiai išsklai
dęs savo raitelių pulkus, ap
siautė iš visų šonų lietuvių 
kariuomenę. Vytauto kariai 
pakliuvo į vidurį gaujos to-

Kaune, šiandien vadinamą 
Vytauto bažnyčią, o antrą 
Ašmenoje. Ne tik už savo 
gyvybę turėjo Vytautas dė
koti Dievui: jam reikėjo mal
dauti Apvaizdos taip pat 
naujų jėgų, nes priešakyje 
dar buvo dideli pavojai. Nors 
jis išliko sveikas, įvairūs 
pikti gaivalai, pasinaudoda
mi jo nelaime, ėmė kelti savo 
galvas. Pirmų pirmiausia 
atsisakė Vytauto klausyti 
žymesnieji rusų kunigaikš
čiai ir miestai; paskui stvė
rėsi už ginklo ir sukilo Jo
gailos brolis Švitrigaila, o 
kryžiuočiai ėmė negailestin
gai spausti žemaičius; paga
liau gudrūs lenkai spyrė Vy
tautą atnaujinti Krėvos su
tartį. Žodžiu sakant, iš vi-

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

— Kas geidžia teisės, tas 
privalo prisiminti ir pareigą. 
Asmens laisvė turi nusilenk
ti tautos laisvei. Toks yra 
pagrindinis dėsnis valstybės 
santvarkoje.

— A. Smetona

— Tylėjime taip pat yra 
daug gero. Labai dažnai 
žmonės jaučiasi net artimes
ni viens kitam, kai tyli, ne
gu tada, kai kalba.

— Guy de Maupassant

Jei žmogus tikrai trokšta 
ko nors, galų gale jis turi at
siekti vien dėl to, kad visos 
jo mintys ir darbai būna nu
kreipti į tai sąmoningai ar 
nesąmoningai. Stipri jėga 
glūdi sąmoningame slinkime 
prie tikslo. Didžiausias blo
gumas su daugeliu žmonių 
yra, kad jie nežino ko jie no
ri, o jei ir turi šiokią tokią 
idėją, bet su didžiausiu trū
kumu aistros tame norėji
me. —E. Mannin

Kiekvienas žmogus turi 
tris būdus: vieną, kurį 
parodo, kitą, kurį jis turi, 
ir trečią, kurį jis mano turįs.

Vilniaus Krašto Šelpimo Problema

paviešėti tik vienerius 
.vėjus metus. Paskui į 

Inas totoriij žemes pra-
— Valkininkų apsk j 

yra dabar visų didžia > 
visoje Lietuvoje Rudi 
giria. Šioje girioje dar 
mis dienomis vieną h 
ką buvo užpuolusi vilki! e klausyti Tochtamišiaus 
Miške 'yra ir šiaip reti 
rių, kaip tai briedžių, 
tinų, šernų ir kt. Čia t ų, Vytautas parsivesda- 
Jogailos laikais sta. 
pilaitė, kurią lenkai p 
medžioklės namu. Čia 
Lenkijos prezidentas 
pasikvietęs medžioti1 
tijos marjsalą Goeringų 
lyje jam kėlė puotą. 
Lietuvai užimant Vi
kraštą,. vietiniai gyve f-sakg Jorkensas, — kur 
šią pilaitę gerokai ap j^iama. eįti į vandenį be

— Įsisteigė Gabu į _ . - . .
Lietuviukams Remti D

• ja, kurios tikslas bus 
. toliau eiti mokslą $
■ neturtingiems kaimo u
■ kams. Jau daug an),, 

mokytojų tarpe buvo 
toks sumanymas kurti 
giją, kuri globotų ir L 
gabius ir mokslo tmc 
čius lietuviukus. Šio 
nymo ėmėsi ir jį įvyku 
džios mokyklų mo) 
Pr. Karalius.

— Atvykusi Sovif’ 
jungos komisija daro 
šus buv. Lenkijos sančių tame krante vyrų 
ternuotų Lietuvoje, aika buvo skirtinga,.
yra kilę iš, Sov. &hudu atsisėdo' ir stebėjo 
užimtų sričių ir ku^e, stebėjo-mane budriai 
ten išvažiuoti?' Nen$ 
ternuotųjų užsirašo'1

o dažni karo žygiai: bū- 
pasiekiamos Dniepro 

žiotys, Juodasis pajū- 
Krimas. Tenai gyvenu- 
totorius Vytautas pri-

ūti palankiais Lietuvai. 
:o, grįždamas iš tolimų

| torių, kurie turėjo įveikti lie- 
| tuvius dėl savo daugumo. 
Daug lietuvių kunigaikščių 
ir karių krito mūšio lauke, 
daug jų pateko totoriams į 
nelaisvę. Pats Vytautas ir 
jo brolis Žygimantas taip 
pat vos nežuvo, nes jiedu ko
vėsi pavojingiausiuose mū
šio sūkuriuose. Juos išgel
bėjo ištikimi bajorai.

Parbloškę Vytauto pulkus, 
totoriai užvaldė jų stovyklas, 
pasigrobė jų ginklus, apdan
galus, maistą. Paskui pasi
leido joti į Kijevą, apiplėšė 
jo apylinkes, išreikalavo iš 
miesto daug pinigų ir, apsi
krovę grobiu, ėmė pamažėli 
krikti ir skirstytis namo. Gi
liau į Lietuvą jie nesiveržė, 
nes Vorkslos mūšyje taip 
pat buvo paguldę daugumą 
savo karių ir netekę vyriau
sio savo vado, Timūro, kuris 
pasimirė nuo sunkių žaizdų. 
Taigi, ši kova ir atšiauriems 
totoriams nepigiai atsiėjo. 
Jie grįžo į Aukso Ordą pri
siplėšę daug grobio, bet ir su 
dideliais nuostoliais.

Vytauto padėka
Dėkodamas Dievui už lai

mingą išsigelbėjimą Vytau
tas pastatydino pranciško
nams dvi dažnyčias: vieną

sų šalių Vytautą užgriuvo 
nelaimės.

Kitą kurį kunigaikštį arbą 
karalių tokie vargai būtų 
visiškai prislėgę: kitas, rasit 
būtų netekęs ir savo sosto. 
Bet Vytautas buvo galingos 
dvasios vyras, daug nelaimių 
pergyvenęs ir jųjų užgrūdin
tas — jis palaužti nebuvo 
lengva. Priešingai, kieta sa
vo ranka jis išlaikė Lietuvos 
ramybę ir tvarką, sutram
dė piktus beiškylančius gai
valus. Taip antai, atkritę 
rusų kunigaikščiai greit pa
sigailėjo savo puikumo ir vėl 
nulenkė jam savo galvas. 
Švitrigaila buvo suimtas ir 
patupdytas į kalėjimą, iš ku
rio jo bičiuliai paskui jį iš
vadavo. Išvaduotas jis pa
bėgo į kryžiuočius. Tačiau 
šiuos Vytautas paskui taip 
sukūlė, kar ir jie niekada ne
beatsigavo.

Sutartis su lenkais
Tiktai su lenkais Vytautui 

teko pasirašyti nauja sutar
tis. Tam reikalui 1401 me
tais į Vilnių buvo sukviesti 
žymieji lietuvių ir lenkų po
nai. Jie nutarė, kad abi val
stybės—Lietuva ir Lenkija— 
ir toliau bus tvirtai viena su 
antra susijusios. Vytautas

bus didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu iki gyvos galvos, o 
po jo Lietuva teks lenkų ka
raliui. Vis dėlto lenkai ne
galės jo rinkti be lietuvių 
sutikimo.

Toks susitarimas, žinoina, 
varžė Lietuvos laisvę, bet 
Vytautas negalėjo dabar su 
lenkais pyktis. Po nelaimin
go Vorkslos mūšio jis ir be 
to turėjo nemaža vargo, kol 
vėl sutvarkė ir sustiprino sa
vo valstybę.

O tuo tarpu jo priešai, to
toriai, nors ir laimėje mūšį, 
savo nuostolių nebeišlygino: 
jie nyko įklimpę į naminius 
vaidus. Popiežius buvo pa
siūlęs Vytautui paskelbti 
jiems antrą kryžiaus žygį, 
bet Vytautas ramiu būdu 
juos suvaldė. Mat, jų kuni
gaikščiai, s u s i k i v i r č i ję, 
kviesdavo Vytautą į talką, o 
jis paremdavo tik tą, kuris 
žadėjo jo klausyti ir mokė
ti Lietuvai duoklę. Ilgainiui 
Vytautas pasiekė to, kad vy
riausias Aukso Ordos cha
nas buvo jo bičiulis, paskir
tas su Vytauto žinia. Toto
riai tada Lietuvai buvo jau 
nebepavojingi.

(Bus daugiau)

Visi be išimties kviečiami 
į ryžtingą talką.

Nekalbant jau apie milži
nišką Lietuvos naštą aprū
pinti pastoge, drabužiais ir 
valgiu apie 100,000 atbėgu
sių iš Lenkijos (tą naštą 
kiek nors palengvina ir A- 
merikos Raudonasis Kryžius 
ir Commission for Polish 
Relief, Inc., 37 East 36th St., 
New York), taip gi ir Jewish 
Joint Distribution Comm- 
itttee, New York City), dar 
yra kita skaudi ir neatidėlio
tina problema, — tai pačių 
Vilniaus gyventojų, lietuvių, 
žydų ir kitų šelpimas ypa
tingai šios žiemos laikotar
piu.

’’Federation of Lithuanian 
Jews” (2256 Walton Ave., 
Bronx, N. Y.) jau darbuoja
si išsijuosę ir ketina surink
ti apie 100,000 dol. saviš
kiams prigelbėti. O vilniečių 
lietuvių pašalpos klausimas 
tebėra atviras ir beldžiasi ir 
į mūsų duris, kaip beldžiasi 
į duris visos Lietuvos gy
ventojų. Tam tikslui Lietu
voje tapo atgaivintas ’’Vil
niaus Geležinis Fondas” ir 
aukas tam Fondui galima 
siųsti tai į Kauną, tai į Vil
nių (netrukus po Naujų Me
tų Amerikos paštas pradės 
priiminėti ’’Money Orders” 
ir stačiai į Vilnių). Lietuvo
je yra sudaryta ir kita vi
suomenės organizacija, spe
cialiai neturtingiems vilnie
čiams lietuviams ir kitatau
čiams šelpti, yra tai: Vy
riausias Komitetas Vilniaus 
Kraštui Remti. Komiteto bu
veinė tuo tarpu yra: Duone
laičio gatvė 9a Kaune, bet 
Komitetas turės netrukus 
pastovų adresą ir Vilniuje.

Tas Vyriausias Komitetas 
Vilniaus Kraštui Remti turi 
atidaręs savo einamas są
skaitas (checking accounts) 
šiuose Kauno Bankuose: Že
mės Banke, sąsk. Nr. 2784, 
Ūkio Banke, sąsk. 12220, 
Kooperacijos Banke, sąsk. 
Nr. 7247. Reiškia, Amerikos 
Lietuvių Draugijos ar at
skiri asmens gali siųsti ar 
per savo banką ar per U. S. 
Post Office pinigines pašal
pas adresuodamos pavyz
džiui taip: V. Komitetui Vil
niaus Kraštui Remti, Žemės 
Banko sąskaiton Nr. 2784, 

į Kaunas, Lithuania.
Arba pašalpas galima sių

sti ir įprastu būdu: per Lie
tuvos Konsulatus ir per 
Lithuanian Legation: 2622—

16th St., N. W. Washington, 
D. C.

(Katalikai ir jų draugijos 
savo aukas, kaip įprasta, 
siunčia per Federacijos cent
rą. Red.).

Kadangi reikalas yra dide
lis ir skubus, kadangi Vil
niuje žiema yra pačiame 
smarkume ir kadangi nėra 
galimybės kreiptis su atski
ru laišku ir atskiru prašymu 
į kiekvieną Amerikos lietu
vių organizaciją, klubą ar 
draugiją ar į kiekvieną as
meniškai, tai šiuomi patiekiu 
Jums per Jūsų spaudą Jūsų 
maloniai atydai šį Vilnijos 
lietuvių šelpimo reikalą ir 
meldžiu visus ir kiekvieną 
visose lietuvių kolonijose, 
ypač draugijų viršininkus, 
neatidėliojant sudaryti bend
rus vietos komitetus Vil
niaus Krašto gyventojams 
sušelpti.

Tikėdamas, kad didžiosios 
Amerikos lietuvių organiza
cijos iš savo pusės įparei
gos savo skyrius šį istorinf 
darbą paremti ir kad tas ar
timo pagelbos darbas jau 
pasieks viršūnes ”16 vasa
rio” 1940 besiartinant, lin
kiu energingos ir pasekmin
gos talkos su tuo įsitikini- 
jnu, kad toji talka sustiprins 
Lietuvos nepriklausomybės 
pamatus ir užtikrins links
mesnę ir laimingesnę ateitį. 
Tos jūsų draugijos, organi
zacijos ir pavieni labdariai, 
jau atnešę savo dovanas, 
jau įtraukę į labdarybės 
darbą, tebūna mums visiems 
pavyzdžiu.

P. žadeikis, 
Lietuvos Atstovas 

Washington, D. C.
1939 m. gruodžio 28 d.

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 
vasario 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 knygos uždarytos 
nuo sausio 10 iki vasario 10 
d. Biuro Valdyba.
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Lord Dunsany

Bang Aukso
(Tęsinys)

Daug yra tokių vietų,

iumo. Bet čia tai ypač 
> reikalinga dar ir dė to, 
tas kostiumas aprūpin- 
atitinkamais kišeniais, 
uos galima prikimšti 
įu. Todėl aš sumokėjau 
i pusę kronos už popie- 
bilietą ir nuėjęs paėmiau 
ielį. Jį man įteikė vyras 
oje lūšnoje netoli švėn
os, taip pat, kaip jūs 
Aimėte maišelį su kostiu- 
plaukioti vasaros mau- 
ėje Anglijoje. Bet visa 

buvo skirtinga. Tas 
sėlis buvo skirtingas^ . ir

;aika buvo skirtinga.

laiką, kol tik aš ten bu- 
teruuuiųjų uasuawy įr visai be jokio susi- 
Netrukus tokiu pat W ėjimo1, šitai padarė į 
surašyti visi civiliai? e keistą įspūdį — būti 
liai ir galės išvažiuot mam akių, kurios pa
kilimo vietas. Vokietį kįekvįeną tavo judesį, 

jo pačiu metu nepaiso, 
buvo galima pastebėti 

ų žvilgsnių, ar žmogus 
obs, ar jam nepasiseks

kas nepriima iš jos 
sričių kilusių gyveni 
rie dėl 
voje.

karo atsidūrė

įgyti tai, ko pageidavo, arba 
net — ar jis bus gyvas, ar 
miręs. Jų veidų išraiška ne
paliko manyje iliuzijų, ką jie 
darytų, jei aš, plaukdamas 
atgal iš salos, patekčiau į 
kliūtis; jie, kaip ir pirmiau, 
tik tęstų savo stebėjimą. Aš 
tiksliai nežinojau, kaip aš 
pasiekiau šitos išvados, bū
tent — kaip ilgai juodu už
siėmė tuo dalyku. Matyti, 
juodu per daugelį metų spe
cializavosi šitame stebėjimo 
mene.

—Ką stebė j o ? — paklausė 
Terbutas.

—Stebėjo skęstančius žmo
nes,—atsakė Jorkensas.

—Jūs norite pasakyti, kad 
jis juos nužudydavo?—tarė 
Terzutas, staiga užsirūsti
nęs.

—Iš viso ne,—tarė Jorken
sas. — Jie stebėjo tik tai, 
apie ką mes neseniai kalbė
jome, tai yra—kad žmonės 
neįstengia atsispirti aukso 
rinkimo pagundai.

—Taigi, aš nusirengiau, o 
tas vyras iš lūšnos ties šven
tykla pagelbėjo 
vilkti kostiumu, 
užsagstomas iš

Priešakyje buvo du erdvūs 
maišeliai gryno aukso nau- 
gėms dėti, kurie atidaromi 
apačioje, todėl reikėjo juos 
uždaryti, kad visas lobis ne
iškristų. Jie buvo uždaro
mi užraktu, bet kad tas žmo
gus, kuris paėmė mano bi
lietą, pasiliko raktą, tai jų 
nebuvo galima atidaryti ne- 
sugrįžus atgal pas šventyklą.

Be to, jis suteikė man po
ra patarimų apie ežerą; jis 
man pasakė, kad to ežero gy
lis—5 mylios; pasakė, kad 
ežere kartais siaučiančios 
audros, vietos audros, tai net 
jokio vėjo nėra. Jis man 
taip pat papasakojo apie sa
loje esančias gryno aukso 
nauges ir sakė, kad aš galiu 
jų prisirinkti, kiek tik no
riu; bet kuris pirkęs už dvi 
rupijas bilietą žmogus gali 
tai daryti, tačiau į salą gali 
vykti tik vieną kartą. Su
dane yra panašus parėdy
mas, kur, išsipirkųs leidimą, 
gali nusišauti (tarp kitų) 
du Mrs. Gray’s Cob; ir per

ma, tai būtų vogimas, nes( yra matęs; o senasis vyras, 
tos salos auksas priklauso sėdįs ant žemės pas mažą- 
tam stabui, kurį jie laiko ją šventyklą, stebėjo mane
šventykloje; ir tai nelabai nė akių nepakeldamas man į 
gražus stabas; be to, tą nuo- salą atplaukus, tarytum no- 
savybę gerbia ir Indijos vai- rėdamas matyti, kurią auk- 
džia. Jūsų dviejų rupijų bi-' so naugę aš paimsiu. Jos gu- 
lietas duoda jums teisę pri- Įėjo visur, lyg didelės bulvės.
sirinkti tiek aukso, kiek tik 
jūs plaukdami galite pakelti. 
Daugiau tas stabas nelaiduo
ja. O valčių atžvilgiu, tai 
yra priešinga tų žmonių ti
kybai, kurie ten turi tą ma
žytę šventyklą. Nusigaben
ti ten valtį būtų panašu į

Pradėjau aš skaičiuoti, kiek 
aš pajėgsiu jų panešti, plauk
damas atgal po gero poilsio. 
Patyriau aš kaip reikia jas 
sudėti į maišelius, kurie at
sidarė iš apačios. Padariau 
aš tai atsiguldamas ant že
mės ir truputį pasisverda-

tai, pavyzdžiui, jei kas nors mas nuo kulnų aukštyn. Pa-
įsigabentų dviratį į šv. Po
vilo katedrą; niekas to ne
daro ir negalima.

Nuėjau aš į. pakraštį, įbri
dau į šiltą vandenį ir paty
riau, kad tas kostiumas, ku
riuo jie mane apvilko, labai 
mažai man kliudė. Anais 
laikais, nuplaukęs keturis 
šimtus jardų ar panašų nuo-

skiau ir vėl pažvelgiau į senį. 
Pažvelgęs į jo akis, pradė
jau galvoti apie visą šitą da
lyką. Jis atrodė man per
daug panašus pačiam liki
mui, stebinčiam kaimą, kurį 
žada aplankyti sniego slan
kius ar kuri kita panaši ne
laimė; vaikai ir vištos bėgio
jo apie trobesius, vyrai dai

tolį, nelabai pavargdavau, o
kai tik pajusdavau nors ir' spėlioti, kad visas šitas gy- 
mažą nuovargį — apsivers-

navo, bet niekas nebandė

venimas nesitęs taip iš metų
visą savo amžių negali dau- davau ir gulėdavau ant nu- į metus per amžius, o apie 
giau vykti šaudyti tų žvėrių,1 garos. Ir taip nė 10 minu- " •u:i---- x~ T -1-'------
1""' ™ i nepraėjus aš nuplaukiaukai esi savo du nušovęs.

—Aš stebiuosi, kad jūs ne-Į į salą, 
vykote į salą su valtimi,—

tai težinojo tik pats Likimas.
Pradėjau aš galvoti apie 

anuodu vyrus ir tą vyrą, ku
ris pardavė man tą bilietą.

man apsi- 
kuris buvo 

užpakalio.

vykote į salą su valtimi,—j Ir ten būvo gryno aukso ris pardavė man tą bilietą, 
tarė Terbutas, — ir neprisi- nauges, milžiniškas jų skai-'Aš pradėjau suprasti, kad 
rinkote daug aukso. čius, jos gulėjo kaip titnagai j tas, kuris paims nors vieną

—To negalima daryti,—at- akmeningiausiame lauke, ko- aukso naugę, paims dar ir 
sakė Jorkensas. —Visų pir- kį tik kas nors savo akimis kitą ar dvi, ir kad tie vyrai

čius, jos gulėjo kaip titnagai tas, kuris paims nors vieną

nenorės, kaip iš pradžių at
rodė, taip lengvai atiduoti to 
aukso bet kokiam svetima
jam už pusę kronos. Ir pa
laipsniui, kartas nuo karto 
pažvelgiant tam seniui į 
akis, kuris ten sėdėjo nė žo
džio nepratardamas, laimin
gai atėjo man į galvą min
tis, kad iš viso saugiausia 
palikti salą, tai—įsigyti apie 
auksą tokią pat nuovoką, ko
kią, matyti, jie patys turėjo 
tose dviejose mažose šven
tyklose; būtent—visai jį ig
noruoti, palikti jį visai nepa
liestą, kaip paliekame nelie- 
tę kobras. Matote, jūs nė 
pamanyti nepamanysite 
plaukti vandeniu apsijuosę 
švino diržu, kurio negalima 
nusijuosti; bet švinas turi tą 
pranašumą, kad jis nevilio
ja žmogaus pasiimti dar tru
putį, ir dar truputį, kol jau 
nepajėgi jo pakelti ir paneš
ti. Aš galvojau valandėlę, 
kad reikėtų pasiimti tik vie
ną geroką naugę; bet dabar 
aš matau, kad jei būčiau pa
ėmęs nors vieną, tik ta viena 
nebūčiau pasitenkins; ir kai 
jau aš ruošiausi imti, tai dar 
kartą pažvelgiau į ten sė
dintį senį, kuris ligi šiol dar 
nebuvo prabilęs. Ir, žinote, 
to žvilgsnio man pakako.

Nubėgau aš į pakraštį, 
skaudžiai nusimušdamas ko-

jos nykštį į baisiai didelę 
aukso naugę, nėriau į van
denį ir plaukiau atgal į kran
tą; iš apačios kilo labai biau- 
ri audra, bet aš pasiekiau 
krantą prieš audrai prade
dant iš tikrųjų siausti. Tūks
tančiai žmonių susilaikė nuo 
aukso rinkimo ir, be abejo
nės, daugelis buvo taip arti 
prie jo priėję, kaip ir aš, bet 
dar arčiau prieiti — negali
ma; dar arčiau priėjus jis 
nutraukia tave drauge su sa
vim į bedugnę.

Ir Jorkensas atsiduso.
Atsiduso tokiu atodūsiu, 

kaip žmogus, kuriam vos vos 
teko ištrūkti iš aštrių pavo
jaus nagų. O, gal būt, tokiu 
atodūsiu tokio žmogaus, ku
ris prarado nepalyginamai 
didelį lobį? Nežinau kuriuo.

Išvertė Julius Baniulis.

— Vilnius. Du garvežiai jau 
atgabenti, keturių dar lau
kiama. Taip pat su Škoda 
susitarta dėl trečiojo cuk
raus fabriko statymo ties 
Panevėžiu. Fabrikas kaštuos 
648,600 dolerių.

— Panevėžio apskrityje 
kaskart vis daugiau atsiran
da kaimiečių, užsiimančių 
prekyba. Kaimuose atidary
tos parduotuvės turi neblo
gą pasisekimą.
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50.00

PITTSBURGH, PA

PHILADELPHIA, PA.

ŠVENČIŲ SVEČIAI

BALTIMORE, MD.

Tikroji religija yra f esniųjų mokyklų moky- buv
ir saulėta, kaip diena

North

Ha

li. Dryža

NEWARK, N. J.

AMSTERDAM, N. Y.

Lapės, Ba-

CHICAGO, ILL.

Hartford,

Richmond

Laukaitis,

-ančių proga į New Yor- 
juvo atvykę ir apsilankė 
y įstaigoje kun, dr. Jo- 
Į Starkus, Marianapolio

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

AUKŲ PAKVITAVIMAS

Cleveland, 
ir prisiuntė 
aukojo: B.

I 
J*

P

$1,233.01
120.25

Si 
ras 
Hir 
sėj; 
deš:

Viso 
Lt.

Anksčiau paskelbta
Lt.

Boston, Mass, aukojo $24.50 ir 
surinko $75.50.

Am. Lietuvių Ukėsų Klubas, 
W. Hartford, Conn. $25.00.

Amsterdam, N. Y. Šv. Kazi
miero parap. lietuviai $175.00. 
per kun. J. Židanavičių.

Amsterdam, N. Y. lietuviai, 
per M. Kerbelį $102.00.

Prane 
$2.50.

Patirta, kad kai kurie iš lie
tuvių mano, jog jų aukos eina 
šelpimui visų pabėgėlių arba 
gal net ir internuotų lenkų ka
rių. Taip nėra. Lietuvių aukos 
išimtinai tik Vilniaus lietuvių 
šelpimui.

Be išvardintų aukų, žydai ir 
lenkai per Gen. Konsulatą iš
siuntė 33 perlaidas dovanų gi
minėms Vilniuje, viso sumoje 
$2,429.00.

Mass. lietuviai

i F.
$100.00

Iš viso $4,264.92 
Lt 170.25

Skelbiamosios aukos pasiųs
tos į Lietuvą šiaip: gruodžio 22 
dieną kabeliu $600.00: gruodžio 
27 d. kabeliu — $500.00 ir 
gruodžio 28 d. čekiu $133.01. 
bei Vidaus Paskolos lakštu Lt. 
120.25.

s ir kiti svečiai. Kun. dr. 
_ "o. S. ik 'kus buvo apsistojęs pas 
_____ i J. Aleksiūną.

„SAKALO” NAUJOS 
KNYGOS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jusn 'kaimynai naudoja 
Ttu-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti Kodėl jums nepa
sekti ją pavyzdžro.

Liet. Piliečių Klubas, Hudson, Lietuvių Jaunimo Ratelis, So. dejus tėvelio kepurę,

RŲ DĖMESIUI

alonu pranešti "Ameri- 
skaitytojoms, kad kitą 

de Eej jtę ’’Amerikoje” įveda- 
. i heterų skyrius, kurį

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
—_ _________________________ ___

Sausio 28 d. lietuvių ’’Lai
svės” salėje rengiamas visų 
draugijų drauge su parapija 
jungtinė pramoga parapijos 
mokyklai ir moderniam baž
nyčios ir mokyklos apšildy- 
mui įrengti. Tam reikalui 
tenka sukelti $1,200. Išrink
tas komitetas, kurio garbės 
pirm. kleb. kun. J. Simonai
tis, pirm. P. Krivickas. : ašt. 
D. Petručionis ir Leokadija 
Mockelytė, ižd. J. Kaleinikas.

V , V ''U.'-" ’■ "

Pasiryžta sukelti per mi
nėtą pramogą bent $l,C00. 
Tai mūsų kolonijai ne nau
jiena, jei tik bus noras ir 
širdingas pasiryžimas tą 
gražų darbą paremsi. Mies
to mayoras J. T. Kirk žadė
jo dalyvauti su palydovais 
ir programai paįvairinti pa
žadėjo žymių miesto žvaigž- 
žių. Dalyvaus didelis parapi
jos choras ir bus šiaip kitu 
įvairių pajnarginimų.

Savo atstovus paskyrė 
šios draugijos: šv. Kazimie
ro — J. Kaleinikas ir J. Gau- 
čys šv. Jurgio — D. Petru
čionis ir S. Stimbras; Šv. 
Juozapo — St. Goštautas ir 
M. Dubrįckas; šv. Mykolo— 
J. Žemaitis ir J. Matuza; šv. 
Petro ir Povilo — J. Budrys 
ir K. Bernotas; Liet. Pil. 
Klubo — Pr. Savickas ir J. 
Radzevičius; ’’Laisvės” sa
lės b-vės — P. Krivickas ir 
P. Zagreckas; parapijos cho
ro — L. Mockelytė ir Fr. 
Lapinski; Rožančiaus —Ged
minienė ir Kuniutienė; Šv. 
Onos — Peckienė ir žemec- 
kienė; tretininkų —. Miliu- 
kienė ir Norbutienė; Apašta
lystės — Litvinienė ir Kar- 
vojienė; Amž. Rožančiaus — 
Savickienė nį^Pavalkienė^ 
Sodalici jos — B. Tumaite" ir 
T. Pečiukaitytė. (Įdomu, kur 
vietinės ’’Vyčių” kuopos at
stovai ir kitų jaunimo drau
gijų, kurios turi savo centrus 
’’Laisvės” salėje ir gretimo
je kavinėje?). L. M

tuvos vlriausybei, kuri at
minė ir įvertino jo praeities 
darbus bei nuopelnus lietu
vių bei Lietuvos Respublikos 
naudai ir įrašė jį į Gedimi- 
niečių garbingą narių skai
čių. Dėkoja visiems daly
viams, komitetui ir visiems 

sveikinusiems.

kurie yra apleidę savo tėvų sulą Budrį pasiųsti. Visiems
kraštą. Dievo meilė, vienuo-' aukojusiems širdingas ačiū. Mass. $25.00 
lyno meilė ir lietuvių meilė 
skatiną mūsų kiekviena dar
bą ir žingsnį.”

Jus mylinčios Kristuje,
Sesuo M. Virginia

Sesuo M. Urbana

Parapijos choras gruodžio 
26 d. turėjo koncertą ir šo
kių vakarą. Suvaidintas var
gonininko A. Giedraičio vei
kalėlis ’’Žaislų dirbėjas”. Vi
si jaunieji gerai atliko savo 
vaidmenis. Malonu, kad jau
nimas gražiai darbuojasi.

Vyčių suvažiavimas
L. Vyčių New Yorko ir 

New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyks kitą sekma
dienį, sausio 14 d., Newarke. 
Tikimasi, kad jame dalyvaus 
visos apskrities kuop s.

Akademijos Darbuotė
Gruodžio 19 d. Prospect 

Junior High School audito
rijoj šv. Pranciškaus aka- 
demikės pastatė gražų vei
kalą. Žmonių susirinko apie 
5C0.

Rūta Grigaitė iš Lowell, 
Mass, lakštingalos balseliu 
pagiedojo keletą Kalėdinių 
giesmių. Koncertinėje dalyje 
prisidėjo ir K. DeCristoforo 
ir Virg. Peters iš Pittsbur- 
go. Antroji dalis programos 
buvo drama. Kiekviena arti
stė savo vaidmenį puikiau
siai atliko. Publika buvo di
džiai patenkinta.

Dramos išvada: kas myli 
artimą, tam ir Dievas pade
da. Valio akademikės! Lauk
sime daugiau pasirodymų.

Nuotykiai vienuolyne
Gruodžio 19 d. Šv. Pran

ciškaus vienuolyne iškastas 
pagrindas būsimiems nau
jiems rūmams.

Kun. M. J. Kazėnas pa
šventino žemę. Kun. Edgar, 
O. M. C. pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Akademikės išpildė pro
gramą. Pirma pagerbė Ame
rikos vėliavą. Padainavo 
akademijos himną ir ’’Tave 
Dieve Garbinam”. Po to, 
kun. J. Kazėnas nauju, si
dabriniu kastuvu pradėjo 
-kasti žemę. Jį pasekė kun. 
J. V. Skripkus, kun. J. Mi- 
sius, kun. A. Jurgutis, Fr. 
Edgar ir visi kiti kunigai.

Motina M. Aloiza ir Moti
na M. Dovida ir kitos vyres
nės seselės parodė, ką jos 
gali su kastuvu. Kiekvienos 
klasės pirmininkės pasekė 
sesutes.

Šių iškilmių dalyvius ir 
įvairius vaizdus nufotogra
favo kun. Kazėnas ir kun. J. 
Skripkus.

Žinant sesučių pranciško
nių darbą, aišku, kad mo
kyklos padidinimas būtinai 
reikalingas. Tegul Dievas 
joms padeda ir laimina, o ge
raširdžiai teparemia šį dar
bą savo centais.

— St. Bulvidas, veiklus 
parapijietis, kuris rėmė gra
žiai parapiją ir visas organi
zacijas, mirė gruodžio 28 d. 
Palaidotas sausio 2 d.

— Rožančiaus draugija 
sausio 14 d. par. salėje ren
gia balių. Pelnas skiriamas 
bažnyčiai ir altoriui papuoš
ti. Kviečiame visus paremti.

— Kitą savaitę mūsų kle
bonas, kun. S. Stonis, pradės 
lankyti parapijiečius kalėdo
damas.

Neužmirškime, kad vilnie
čiai nors buvo lenkų pri
spausti, bet Vilniaus krašte 
pasiliko lietuvybės degantis 
aukuras. Yra lietuvių, kurie 
visai neužjaučia mūsų brolių 
vilniečių ir neprisidėjo prie 
Kalėdinės dovanos, nors jie 
ir galėtų paaukoti.

Kreipiuosi į visus: aukok, 
kiek galėdamas saviesiems!

Antanas Marozas, 
Vilniaus Šelpimo Kom.

Korespondentas

dieną 
žiemą, 
sausio 
sausas 1 
vakarą 

jaunimo

— Kalėdų trečią 
pirmas sniegas šią 
krito, apie 6 colius; 
1 d. jau gerai šalo, 
oras buvo; tą pati 
par. salėje įvyko
pasilinksminimo šokiai.

— Mirė visiems pažįsta
mas Ignas Letkauskas, apie 
50 metų; visą gyvenimą dar
bavosi siuvėjų unijoje prie 
įvairių komisijų; tokiam 
darbe, kaip paprastai, pasi
taiko išsigert; jį užpuolė bai
si liga — kraujas pavirto į 
vandenį, mirė labai išpūstas. 
Dažnai lietuviai, patekę į to
kias unijų pareigas, gėrimais 
savo sveikatą pabaigia.

— Albertas Karalius, va
sarą negaudamas tinkamo 
darbo, įstojo į jūrininkų ka
ro mokyklą, į šiltus kraštus 
ir išplaukė karo laivu į Ho
nolulu. Vandeniu kelionė tru
ko 22 dienas. Kalifornijoj 
buvo 5 dienas, pasidžiaugė 
vasaros oru; iš ten plau
kiant ištiko didžios audros, 
net karišką laivą įsiūbavo; 
didžiuma jaunuolių sirgo jū
rų liga. Havajų salose ne
paprastai įdomu, amžina va
sara, gėlės žydi, palmos be 
šakų, tik viršūnės išsikėtę 
žaliuoja. Ten kariuomenėje 
yra daug lietuvių ir ameri
kiečių katalikų; laive yra 
katalikų kunigas lenkas, lai
kąs pamaldas angliškai.

— Gruodžio 20 d. pasibai
gė 40 vai. atlaidai, kuriais 
visi patenkinti. Ypatingai 
jais patenkinti darbininkai, 
nes anksti iš ryto jie galėję 
išklausyti pamokslų, tuo ne- 
sutrukdydami darbo. Atlai
duose dalyvavo 18 kunigų 
iš įvairių vietų. Atlaidai 
baigti didžiule procesija.

— Šv. Kazimiero bažny- 
i čioj buvo atlaikytos mišios 
už mirusius kunigus A. Vaš
kelį ir S. Remeiką. Mišias 
už kun. Vaškelio vėlę užpra
šė J. Briedžiūtė, kuri yra 
dirbus pas a. a. kun. A. Vaš
kelį.

— Jau laikas pradėti ruoš
tis vasario 16 d. minėjimui. 
Nemanau, kad rastųsi toks 
lietuvis, kuris nebūtų suin
teresuotas savo Tėvyne, šie
met ypatingai tas minėjimas 
reikalingas ir būtinas, nes 
senoji sostinė Vilnius grįžo 
Lietuvai; Vilniaus atgavi
mas yra mūsų Nepriklauso
mybės apvainikavimas. Tad, 
ilgai nesvarstę, pradėkime 
ruoštis tai džiaugsmo šven
tei.

— Šv. Karoliaus seminari
jos auklėtiniai Kaz. Dryžai 
labai dėkingi už padovanotas Į 
jiems knygas. Klierikas Juo
zas Burokas visų vardu pri
siuntė padėkos laišką.

Kurie norėtų paaukoti se
minaristams knygų, prašom 
prisiųsti kun. V. Martusevi- 
čiui, kurs paaukotas knygas 
persiųs klerikams.

’’Balandėlis’

Ką tik užbaigtas L. Vy
čių New York ir New Jersey 
apskrities ’’bowling” žaidi
mų ratas, kurio daviniai to
kie: *

Elizabeth Giants —
laimėjo 21, pralaimėjo 6 

Elizabeth No. 1 1. 18 pral. 9 
Linden No. 1 1. 18 pral. 9; 
Elizabeth No. 2 L 15, pral. 12 
Newark laim. 13, pral. 13; 
Kearney No. 2 1. 13 pral. 14; 
Patersoų laim. 13, pral. 14; 
Kearny No 1 1. 12, pral. 15; 

^Maspeth laimėjo 8, pral. 19;
inden No. 2 1. 4, pral. 23.

K. V.

Nuoširdi vieša padėka
Dr. Jonas P. Poška reiškia 

padėką visiems tiems, kurie 
kuomi nors prisidėjo suren
giant pasekmingą bei šaunią 
puotą, kurioje Liet. Konsu
las Chicagoje Petras Dauž- 
vardis įteikė D. L. K. Gedi
mino 3-j o laipsnio Riki j aus 
Ordiną, gruodžio 2 d. 1939m. 
Sherry viešbutyje Chicagoje.

Pirmiausia jis dėkoja Lie-

Vilniaus Vaduoti Sąjungos 
narių iniciatyva sušauktas 
visų draugijų atstovų susi
rinkimas, kaip pagelbėti Vil
niaus krašto lietuviams.

Nutarta visų draugijų at
stovų komitetą pavadinti 
’’Vilniaus Šelpimo Komite
tu”. Išrinkta laikinoji valdy
ba su garbės pirm. kun. J. 
Židanavičium. Petro Sargelio 
pasiūlymu, nutarta eiti pas 
kun. Židanavičių, prašant 

| Kalėdų dienos rinkliavą pa- 
' skirti brolių Vilniečių nau
dai. Kun. J. židanavičius ma- 
___ i sutiko. Jis savaite 
prieš Kalėdas pranešė para
pijai, kad sumestas per Ka
lėdų švenę pinigines dovanas 
vokeliuose ir visus kitus po
pierinius paveda broliams 
vilniečiams sušelpti.

Aukojo: P. Sargelis su 
šeima $10.00, Edv. Gustas 
$5.00, Pr. Slaveikis $5.00, 
kun. J. Raštutis $5.00, Iz. 
Bublinskas $3.00, Lalas $3.00 
po $2.00: Kerbelis, Rusilas, 
St. Rimkūnas, Gobis, P. Ka- 
naporis, P. Nikstenas, J. Go
bis, P. Mikolaitis, J. ir P. 
Kazlauskaitė. Kiti aukojo po 
$1.00; viso suaukota $175.00.

Kun. J. Raštutis bažnyčio
je per pamokslus dėjo visas 
pastangas, ragindamas ir įti
kindamas žmones apie rei
kalingumą neužmiršti tėvy
nės ir ypač šelpti apiplėštą 
Vilniaus kraštą. Trustistai 
J. Bublinskas ir J. Mikėnas 

o------- „ —padėjo
dirbti ir padėti lietuviams,! kyti ir

Laiškas iš Lietuvos
Dvi seserys pranciškonės, 

Virginia ir Urbana, studijuo
jančios Lietuvoje, neseniai 
atsiuntė Motinai Aloyzai 
laišką, kurio kelias ištraukas 
čia paduosime:

’’Turbūt, jau nekartą atė
jo Jums bauginanti mintis; įįįįaj 
apie mus, apie mūsų likimą1 
Lietuvoje. Mes Jūsų rūpestį 
gerai suprantame. Tiesa, 
mes visos galėjome grįžti į 
Ameriką, ir taip jau buvome 
nutarę, bet buvo taip sunku 
staigiai nutraukti santykius 
su Lietuva. Antra, atrodė 
neišmintinga nesinaudoti 
proga ilgiau pasimokyti Lie
tuvoje, ypač, kuomet tas žy
gis daug kaštavo vienuoly
nui. Tata, šaltai pagalvoju
sios, pasitarėme su Ameri
kos konsulu, ir pasilikome 
tinkamiau prisiruošti lietu
vybės darbui Amerikoj.

’’Esame' sveikos, laimin
gos, ir nuolat užsiėmusios 
darbais. Lankome universi
tetą, gilinamės lietuvių isto
rijoje, kalboje, literatūroje. 
Kuo daugiau susipažįstame 
su Lietuva, jos įpročiais, dai
na, menu ir istorija, tuo dau
giau stiprėja meilė ir noras

Vilniaus reikalams
A. Apšegienė, Auburn, Me., 

pris. surinktas aukas $6.80.
Chas. W. Wasihus, Hilldale— 

Plainsville, Pa. $11.30
Kanados Lietuvių Sąjunga 

Montreal, Kanada $14.00
V.V.S. Skyrius New Britain, 

Conn., surinkta Vilniaus minė
jime $33.27.

Taurų klubas, Scranton, Pa. 
$25.00.

John Anumas, Brooklyn, N. 
Y. $20.00

V.V.S. Montrealio Skyrius

rinkti aukas, sutvar- 
tuojaus per gen. kon-

$51.00.
Iš E. White Plains, N. Y. ir 

atskirų asm. viso $30.00
Amalgamated Clothing 

Workers of America, local 
No. 218, Baltimore, Md., $50.00.

Ig. Budreckis, Elizabeth, N.J. 
$2.00.

Šv. Izidoriaus dr-jos, Bronx, 
N. Y., 40 metų sukaktuvių mi
nėjime surinkta $33.45.

Bayonne, N. J. prakalbose 
lapkričio 19 d. surinkta $82.00.

Sandaros 33 kuopa, Nor
wood, Mass. $36.00

V.V.S. Skyrius, Baltimore, 
Md., surinko $134.88.

D.L.K. Kęstučio D-ja $50.00.
Moterų Piliečių Klubas $20.00 
Am. Liet. Tautininkų Klubas, 

Brooklyn, N. Y. $50.00.
Juozas Kripaitis, Ann Arbor, 

Mich. $5.00.
Vilniaus Fondas, 

Conn. $160.00.
Monika Witkus,

Hill, N. Y. $2.00
Adv. Willi

Baltimore, Md

S.L.A. Apskr., Mass. Valst. 
Worcester, Mass. $100.00.

Liet. Lyros Choro, Baltimore, 
Md., bankiete lapkričio 19 d. 
surinkta $6.00.

K. Kavaliauskas, Bronx, N.
Y. $5.00.

J. Ramanauskas, Minersville, 
Pa. $13.00.

Operetės Choro, Brooklyn, N. 
Y., parengime lapkričio 19 d. 
surinkta $53.00

Bronius Sriubas, Brooklyn, 
N. Y. $2.00.

Andrius Kaminskas, Newark, 
N. J. $1.00.

South Boston Lithuanian Ci
tizen’s Association $121.00.

Mass. Valst. Lietuviškų drau
gijų komit. $93.23.

Liet. Kriaučių sk. 149, Dor
chester, Mass. $50.00.

Hoosick Falls, N. Y. lietuviai 
$38.00

M. Byronas, Lewiston, Maine, 
$5.30.

Chas. W. Wasilius, Hilldale— 
Plainsville, Pa. $15.00.

V. Ambrozevičius,

Generalinis Konsulatas nuo
širdžiai dėkoja aukotojams, au
kų rinkėjams bei kitaip pasidar
bavusiems ir visiems linki lai-

Ncwark,' mingų 1940 metų.
N. J. pris. spalių 9 d. minėjime 
surinktus $11.36.

S.L.A. 7 Apskr. Pittston, Pa.
$10.00.

Lietuvių salės b-vės Kalėdų
Egi. Fond., Baltimore, Md. su
rinko ir prisiuntė $17.00.

Antanas Kurpis, Wilkes-Ba
rre, Pa. prisiuntė $4.00.

Martynas Veiveris, 
Grafton, Mass. $2.00.

Liet. Politikos Klubas, Kear
ney, N. J. $5.00.

Cliffside, N. J. lietuvių vi
suomenė $71.50

Iš viso Vilniaus reikalams 
$1,626.69.

Anksčiau paskelbta $1,084.15.
Viso $2,710.84.
Klaipėdos tremtiniams

Liet. Kongreso skyrius, 
verhill, Mass. $115.07.
Įvairiems reikalams

Kast. Stuikis, Baltimore, Md.
Šventosios Uosto stat., Laisvės 
Paskolos bonu $25.00.

M. Aukštaitė, Montreal, Ka
nada, už išplatintus VGF ženk
lelius $10.00

Mart. Veiveris, North Graf
ton, Mass. — Prisikėlimo Bažn., 
Kaune $3.00.

Iš viso skelbiama $1,779.76.
Vilniaus reikalams

N. N., New Haven, Conn. 
$50.00.

J. Urbaitis, Donora, Pa., au
kojo $10.00 ir prisiuntė po 
$10.00 M. Urbaitienė ir A. Anu- 
škevičius, viso $30.00.

V.V. S-gos skyrius, Ansonia, 
Conn, aukojo $8.10 ir masinia
me susirinkime gruodžio 3 d. 
surinko $91.90 viso $100.00.

Adv. C. R. Jurgėla, Brooklyn,
N. Y., 1935 m. Vidaus Pasko
los lakštą 100 litų vertės su 
nuošimčiais, viso 120 lt. 25ct.

St. Zurlis, Linden, N. J. $1.10
Inž. Br. F. Simons — Simo- 

kaitis, Fitchburg, Mass. $10.00.
Westfield, 

$68.00.
Andrius ir 

bylon, N. Y.
K. S. Karpius, 

Ohio, aukojo $5.00 
$40.00, viso $45.00. 
Dovidavičius $25.00, Dr. J. Vit
kus, Moterų Ratelis Clevelande, 
Juozas Mieliauskas po $5.00.

L. D. S. 14 kuopos, Waterbu
ry, Conn, prakalbose surinkta 
$14.00.

Bristol, Conn, lietuviai $33.54
Am. Liet. Pieliečių Klubas, 

Cambridge, Mass. $100.00
Am. Liet. Kongreso skyrius, 

Haverhill, Mass. $50.00.
Liet. Kriaucix 54 skyrius, 

Brooklyn, N. Y. $100.00
A. Žiemelis, Vancouver, B. C. 

Canada $2.50.
Jonas ir Stasė Griniai, Phi

ladelphia, Pa. $5.00.
Liet. Tautiško Klubo, Phila

delphia, Pa. prakalbose lapkri
čio 26 d. $27.49.

Lietuvos Gelbėjimo Draugija 
(buv V.V.S.), Worcester, Mass.
$100.00

Lietuvių Vaizbos Butas, Cle
veland, Ohio, $41.00.

Nashua, N.H. lietuviai $50.00

nių vainikai — tai te 
daugelio kitų, kurias ši 
žųjų poetas perduoda k 

 

suprantama poetine kalt** 
vaizdais ir jausmažo 
Tai viena gražiausių d( 
jauniesiems.

Gonzague J 
„Tragiškoji Europa”. Jį 
jų laikų revoliucija. ] guos Eleonora Bartkevi- 
B. Stočkus. II ir III įj 
290 psl. 2.50 lt.
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jį. Kviečiame visas mo- 
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Jetuvos nepriklausomybės 
peikimo šventę New Yor-

apylinkės katalikų orga- pat? 
iota visuomenė šiemet 
ės vasario 16 d., 8 vai. 
,, Grand Paradise salėje, 
į, tą pačią dieną, kai 

Nesmiginancių Gėrimą 22 metus Lietuvos ne
paskelbta

P. Lapelis, „Kristupas Ko
lumbas”. Didysis jūrų ro
mantikas. Jo gyvenimas, he
rojiški žygiai ir asmenybė. 
Prologas į Naujųjų amžių is
toriją. Labai gausiai ilius
truota. Didelio formato 328 
psl. 4 lt. Sakalo leid.

Šiame veikale autorius, | 
buv. amerikietis, ne tik pla
čiai aprašo šio garbingojo 
vyro — Kristupo Kolumbo 
— gyvenimą, žygius, garbės 
pasiektą viršūnę ir jo trage
diją, bet išsamiai nušviečia 
pažiūras į visatą prieš Ko
lumbą, Ferdinando ir Izabe
lės laikotarpį ir jų reikšmę, 
ir laikus po Kolumbo. Leng
vas stilius, įdomus pasakoji
mas ir faktų sugretinimai, 
didi šio jūrų admirolo meilė 
veikalą daro artimą kiekvie
nam skaitytojui.

Leonardas Žitkevičius, „Su 
tėvelio kepure”. Eilėraščiai 
mažiesiems. 64 psl. T. Va
liaus spalvotos iliustracijos. 
2.50 lt. Sakalo leid

Šio rinkinio eilėraščiai 
skambūs, gyvi, pilni jumo
ro. Autorius puikiai pažįsta 
vaikų pasaulį — jų darbus, 
žaidimus, džiaugsmus. Lenk
tynės su šuneliu, laimė, užsi-

Sa 
sočia 
jima 
darb 
65 i 
kad 
nuo 

1 apli 
dė, 
nin 
dra 
kui 
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Tel.: MArkert 2-5270

GOLDEN STAB
BOTTLING CO, f,

J. Krallkauskas — Baliniai
Gamintojas Geriausio! UįĮĮi 

J J
f Pamėginkit mūsų specialų <...--.„kx 
1 Mixer TOM COLINS jaUSOmyDe
J Taipgi parduoda lietuviško Įjuje.

I
voro alų iš New Britai:; . ....

cremo „CONNECTICUT Bskilmių minėjimo progra- i
Pristato pareikalavus: sal!5» tvaiko L. K. FederaCl- 
krautuvėms, vestuvėms Ir

Reikalaukite visur to wrlNeW Yorko apskntlS.
sodės ir Alaus kalbėtoju pakviestas 

f 91-93 Warwick St., Newark, f gazyS Pakštas, dabar 
siAmerikoje, lankyda-

įvairiose lietuvių ko- 
Tel. Harrison 6-1693!0se- Sekančią vasarą jis,

itys paskaitas Kali-

GRABORIUS —jradėtą naują mokslinį 
BALZAMUOTOJlą, Vasario mėnesį jis

T . . x ,, antys lietuvių kolonijas,La.smuotas New
ir New Jersey vali ūepaprastai geras kal

ias. ' 310 John Street, „ .„ , _T . unkalinei programai at-Harrison, N. J.
kurie parūpins sma- 

dainų. Visi lietuviai pra- 
nai jausi ir graži® sįrOpjaį pasižymėti, 

DARIAUS-GIRĖNO SIEMS„ LJie vasario 16 d. laukia-

Kalendoriai 1L_____ ;
Atvaizduojami abu lakijlIF YORKO GIMIMŲ 

tikra orlaivi Lituanicą ir SKAIČIUS MAŽĖJA 
mišką, spausdinti keturiomis 
mis, 15x20 didumo, labai pui -------
tisto J. Arlausko piešinys. ( įl f 
šia kalėdinė dovana nusiusti 1Karas SKynaUS Virsi- 
von. Kiekviena organizacijai |dr. Rice paskelbė Sa
bai privalėtų turėti šių didvj ’ rvi 
lendorius. Kaina 25 c. už itlDĮ pranešimą apie 
sakdnt pažymėkit kokiais w vh,i„ . > 
uosiais, lietuviškais ar anglis ‘°™ DUGStO gyventO-

Agentai norintieji pardaviaMatą, apie gimimus ir 
biznieriai kreipkn.es dėl infU T, . ».
šiuo adresu: > Is JO pmesimO

Standard CALENDAR P matyti, kad paskuti- 
332 West Broadway žymiai sumažintas
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koji Europai ;aitę ”Amerikoie” i'-cda- 

į revoliucija, \ 
kus. II ir TU į tė, naujasis 
P 2.50 lt.

įg moterų skyrius, kurį 
aguos Eleonora Bartkevi- 

> mūsų štabo 
pys. Kviečiame visas mo- 

dalyse aktus is ištiesti bendradarbiavi- 
, jau ir Lietuvojs talkos ranką savo re- 
sio daugelio skailtorei’ kuri Pilna &ražiau- 
orius aprašomu; noni ir pasiryžimų savo
alstybes, atsiri *I0se Pareigose. Ko dides- 
mokratinių vaht „moterų skai“us bendra- 

, , . ’ biaus savo skyriuje, tuo
radus; su kai km - - - - - ■
•av. Mussolini, ( njs gyvesnis.
d pats pažįst
o ir nacionali
mo ir kritikos
iro originalias ^pvenčių proga į New Yor- 
______ J buvo atvykę ir apsilankė 

įvadas, vertas ,kun; ^r' J°"
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moterų skaičius bendra-

ŠVENČIŲ SVEČIAI

civilizacijos

irius bus įdomesnis, įvai- 
nis, gyvesnis.

žintas difterijos plėtimasis 
vaikuose. Sėkmingai kovota 
ir su plaučių uždegimo liga.

Palyginus su šio šimtme
čio pradžios daviniais, mies
to gyventojų mirtingumas 
sumažėjo pusiau; šimtmečio 
pradžioje iš 1,000 čia mirda
vo 35, dabar 13, tačiau šiais 
laikais gimimų skaičius la
bai sumažėjęs; kai prieš . 30 
metų tūkstančiui žmonių gi
mimų skaičius pralenkdavo 
mirimų skaičių 15, tai dabar 
tas pralenkimas siekia tik 
3y2. Kadangi šeimų dydis 
vis mažėja ir mažėja, tad ne
trukus mirimai gali pralenk
ti

centų. Šokiams gros Joe 
Garbo ir jo Pasaulinės Paro
dos orkestras. Rengėjai labai 
maloniai kviečia visus New 
Yorko ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti.

SUOMIAI IŠVYKSTA
KARIAUTI

Praeitą trečiadienį, sau
sio 3 d., vienu norvegų laivu 
iš New Yorko išvyko 100 
suomių į Suomiją, kur jie 
stos savanoriais į kariuome
nę, ginančią savo tėvynę 
nuo užpuoliko. Išvykusių 
tarpe keliolika yra dalyvavę 
suomių mūšiuose prieš bol
ševikus 1919 m.

Starkus, Marianapolio 
egijos profesorius, Pra- 

Galinis, Bostono
"oji religija yra ^štesniųjų mokyklų moky- 
įlėta, kaip diena

— O. S.
s ir kiti svečiai. Kun. dr. 

rkus buvo apsistojęs pas 
h. J. Aleksiūną.

;ers žvilgsnis
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GRABORIUS - 
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.isniuotas New Yo 
r New Jersey vali.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

gimimus.

SUOMIS TEISĖJAS

Sausio 1 d. miesto mayo- 
ras prisaikdino Charles E. 
Hirsimaki, naują miesto tei
sėją — magistratą, paskirtą 
dešimčiai metų. Iki šiol jis 
buvo miesto teisės patarėjų 
štabe. Hirsimaki yra suomis, 
atvykęs į Ameriką būdamas 
dar vaikas. Naujo teisėjo 
metinė alga bus 10,000 dol. 
Kurį laiką jis yra buvęs 
Suomijos pasiuntinybės Wa
shingtone ir generalinio kon
sulato New Yorke legalinis 
patarėjas.

NAUJOS PENSIJOS
DARBININKAMS

Sausio 1 d. pradėjo veikti 
socialinės apdraudos išmokė
jimai — pensijos visiems 
darbininkams, kurie sulaukė 
65 metų amžiaus. Manoma, 
kad mėnesinės pensijos sieks 
nuo 10 iki 62 dol. Pirmieji 
aplikacijų tyrinėjimai paro
dė, kad bus ir tokių darbi
ninkų, 
drauge 
kurios 
metų,
bus tik pusė vyrui mokamos 
pensijos. Taip pat pensijas 
gaus pensininko mažamečiai 
vaikai. Pensijomis aprūpina
ma

kurie gaus pensijas 
su savo žmonomis, 
taip pat sulaukė 65 
bet žmonos pensija

ir našlės ir našlaičiai.

NEW YORK, N. Y.

Kaip Esanti Naikinama Lenkų Tauta

Sovietų, pavojus Azijoje
Italijos spauda praneša, 

kad Sovietų Rusija yra iš
stačius! 800,000 kareivių 
prie Indijos, Persijos ir Af
ganistano. Nuo galimo pa
vojaus apsisaugoti Anglija 
ir Prancūzijja esančios išsta- 
čiusios 300,000 karių, kurie 
sudaryti iš kolonijų vetera
nų.
Karo aukos

Prancūzų apskaičiavimu, 
dabartiniame vokiečių-pran- 
cūzų-anglų kare iki šiol abi 
kovojančios pusės neteko 
9,604 žmonių, kurių tarpe 
5,600 vokiečių, 1,448 pran
cūzai ir 2,556 anglai. Anglų 
didžiausios aukos buvo jūrų 
mūšiuose, kur jų nuostoliai 
žmonėmis pasiekė 2,070; vo
kiečiai taip pat daugiausia 
nukentėjo jūrose. Prancūzų 
nuostolių daugiausia sausu
moje.
Jau 300,000 dol.

Amerikiečių komitetas 
suomiams šelpti, kuriam va
dovauja buvęs prezidentas 
Hoover, jau išsiuntė Suomi- 
jon 300,000 dolerių, kurie 
skiriami Suomijos gyvento
jams, išsikėlusiems iš mies-

Prancūzijoje išeinąs lenkų 
laikraštis „Narodowiec” (nr. 
262) rašo, jog visu tuo, kas 
šiuo metu daroma vokiečių 
okupuotoje Lenkijoje, esą 
siekiama visiškai išnaikinti 
lenkų tautą. Šis tikslas esąs 
vykdomas brutališkiausiais 
metodais, kurie prašoką net 
caristinės Rusijos priemones 
Lenkijos padalinimo laikais 
ir po abiejų sukilimų. Ne 
toks baisus buvęs Sibiras ir 
kalėjimai, palyginus visa tai 
su dabartinėmis kančiomis 
kurias turinti pakelti lenkų 
tauta. Anais laikais buvę 
baudžiami ir kankinami tik 
ginkluotų kovų dalyviai ir 
konspiraciniai veikėjai. Da
bar vokiečiai kankiną visą 
tautą, norėdami išnaikinti 
lenkų rasę, arba bent ją taip 
nusilpninti, kad ji nebegalė
tų egzistuoti. Okupaciniai 
vokiečių valdžios organai 
žaibo greitumu išstumią ir 
šaliną lenkiškąjį elementą.

Pirmiausia lenkai buvę iš
varyti iš Gdynės ir Orlovo 
miestų, vėliau panaši akcija 
buvusi varoma visame Pa
maryje. Dabar, taikant dra-

Smithui 66 metai
Alfred E. Smith, buvęs il

gametis New Yorko guber
natorius, gruodžio 30 d. su
laukė 66 metų amžiaus. Ta 
proga jį gausiai aplankė 
spaudos atstovai, su kuriais 
jis turėjo ilgą pasikalbėjimą. 
Tarp kitko, Smith pareiškė, 
kad dviejų terminų preziden
to pareigose užtenka bet ko
kiam asmeniui. Jei demokra
tų partija sekančiuose pre
zidento rinkimuose priim- 
sianti programą, kuri visiš
kai pritartų Roossevelto po
litikai, tai jis pasisakė nega
lėsiąs remti savo — demok
ratų partijos.

koniškus metodus, esą šali
nami lenkai ir iš D. Lenkijos. 
Per kelias valandas esą įsa
koma apleisti gyvenamą vie
tą ir, pasiėmus porą ryšulių 
pirmiausio r e i k a 1 i n gurno 
daiktų, keliauti Lenkijos gi
lumom šiems tremtiniams 
nesanti nurodoma tikslesnė 
apsigyvenimo vieta. Lenki
jos keliai esą užtvindyti de
šimčių tūkstančių tremtinių: 
vieni vykstą vežimais, kiti 
dviračiais, bet didesnė dalis, 
—pėsti. Visi jie esą sušalę, 
blogai apsirengę, išalkę ir be 
Pinigų.

Anot laikraščio ,.Frankfur
ter Zeitung”, žiūrint į tuos 
kelius, gaunamas įspūdis, 
kad tai esąs antras tautų kil- 
no j imąsis. Kadangi gyven
tojai, o ypač ūkininkai, ne
norį palikti savo sodybų, tai 
vokiečiai, norėdami juos pri
versti, padeginėja ištisus 
kaimus. Be jokio turto iš
tremti iš tėviškės, Pamarės 
ir D. Lenkijos ūkininkai esą 
tuo būdu priversti keliauti į 
nežinomą, baisią ateitį, nes 
ir Lenkijos gilumoje jiems 
nesą vietos. Kartu pradėta 
tremti lenkų gyventojus ir iš 
Liublino krašto, kur esanti 
kuriama žydų valstybė. Len
kų tautos kraustymas esąs 
vykdomas iš dviejų pusių: iš 
vakarų vaivadijų ir iš Liub
lino vaivadijos į Varšuvos, 
Lodzės ir kelcų vaivadijas. 
Varšuvos vaivadija dėl pa
skutinių karo veiksmų esanti 
labai išnaikinta. Jau dabar, 
prie dabartinio gyventojų 
skaičiaus, ten viešpataująs 
negirdėtas vargas. Tremti
niai dar labiau padidinsią šį 
baisų vaizdą.

Ne geriau esą ir SSSR oku
puotose srityse. Vilniaus 
kraštas prieš lietuvių ka
riuomenei įžygiuojant, be

veik visiškai buvęs apiplėš
tas. Nepasigailėta net ligo
ninių. Kitose vaivadijose 
daug esą sušaudyta ir areš
tuota ; dauguma inteligentų 
ir specialistų esą gabenama 
Rusijos gilumon. Vakarinių 
sričių gyventojai, manydami, 
kad Sovietų okupacijoje esą 
geriau, peržengią sovietų-vo- 
kiečių okupuotų sričių sieną. 
Tačiau ten sužiną, kad rusai 
neduodą Sovietų pilietybės, o 
grįžimas į vokiečių pusę jau 
esąs uždarytas. Prieš lenkų 
išeivių akis kylanti Sibiro ir 
Vidurinės Azijos šmėkla, kur 
ketiną juos siųsti rusai. Be 
to, nereikią pamiršti, kad vo
kiečiai verbuoją šimtus tūks
tančių lenkų pramonės dar
bams. Čia jau nekalbama 
apie 700,000 lenkų belaisvių, 
kurie esą naikinami koncen
tracinėse stovyklose.

Okupantų metodų, taiko
mų užimtose teritorijose, 
tikslas esąs kuo greičiausiai 
išnaikinti lenkų tautą. Tai 
juk esą Reicho valdovų sie
kimai, kurie norį išvalytose 
lenkų žemėse realizuoti vo
kiškąją ,,Drang nach Osten” 
idėją.

Berlyne pas kažin kokį 
G. Schmidt surasta daug 
muilo, 70 markių vertės; sa
vininkas nubaustas 18 mėn. 
kalėjimo už supirkimą per 
daug muilo. Vokietijoje lei
džiama turėti barzdai skusti 
muilo gabalėlį penkiems mė
nesiams, o skelbimo reika
lams % dalį svaro mėnesiui.

Queens apskrities policija 
pradėjo kampaniją prieš vi
sokius be leidimų gatvėse 
prekiautoj us (peddlers).

Oyster Bay atidaryta fe
deralinės valdžios orlaiviais 
lakstymo mokykla. Mokys 
150 jaunuolių ir bus Natio
nal Youth Administration 
priežiūroje.

LICENSES
Beer, Wine,. Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL3048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 131 MacDougal Street. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THOMAS J. O’CONNOR 
d-b-a MacDougal Bar & Grill

131 MacDougal St. Brooklyn, N. Y.

tų. Suomijoj šelpimo komi
tetui vadovauja buvęs mi- 
nisteris pirm. Cajander.

Turkijos nelaimes
Gruodžio 27 d. šiaurinėse 

Turkijos dalyse įvyko dide
lis žemės drebėjimas, kurio 
nuostoliai dar nežinomi. Su

LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS 

BAR & GRILL
Gaminam, valgius amuri 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS
GYDO be peilio, **~ 
vaistų Ir be ch< 
kalų, tik su 
pilkomis ranko 
Visokios ligos 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui. 
VALANDOS: nu 
ryte iki 8 vai 
Nedėldienials 
Šventadieniais 
10 ryte iki 1 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Grab oriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

»

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770 Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
JOSEPH GARSZVA Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
Graborius — Balsamuotojas NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.

231 Bedford Avenue, Namas tea pate, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numsrla

Brooklyn, N. Y. buvusio 107 Union Arenu®.

naikinta keliolika miestelių
Vilniaus lietuviams

New Yorko lietuvių drau
gijos bendromis jėgomis sau
sio 14 d., sekmadienį, rengia 
Vilniaus atgavimo iškilmin
gą minėjimą. 11 vai, ryte 
Aušros Vartų par. bažnyčio
je, 568 W. Broome St., bus 
atlaikytos pamaldos, kuriose 
bus pareikštas dėkingumas 
Dievui už sugrąžintą Vilnių 
su stebuklingais Aušros Var
tais. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami gausingai dalyvau
ti šiose pamaldose.

6 vai. vak. Aušros Vartų 
par. salėje įvyks didelė pra
moga, kurios pelnas skiria
mas Vilniaus lietuviams su- 

BcneBiiiųjų taijjc pauiuc-,šelpti, čia bus prakalbos, 
Su pasitenkinimu pažy-, dainos ir smagus pasilinks- 

1, kad sėkmingai suma- minimas. Bilietai tik po 50

LRIAUS-GIRĖNO ŠIENE

alendoriai 1!
aizduojaml abu 1* EW YORKO GIMIMŲ 

orlaivį Lituanicų ir ^KAIČIUS MAŽĖJA
1, spausdinti keturiomis 
15x20 didumo, labai p®
J. Arlausko piešinys.’ 

:alėdinė dovana nusiųst 
Kiekviena organizacija i 
Tivalėtų turėti šių didj 
rius. Kaina 25 c. —

j reikatos skyriaus virši- 
i :as dr. Rice paskelbė sa- 

riuslėKainIrė25 WS metini pranešimą apie 
it pažymėkit kokiais w • Yorko miesto gyvento- 
is, lietuviškais ar anglis . . ;

=ntai norintieji pardavė veikatą, apie gimimus ir 
----  jo pranešimo 
iai matyti, kad paskuti- 
laiku žymiai sumažintas 
uomenės mirtingumas, 
senesniųjų tarpe padidė-

is, lietuviškais ar anglis

iriai kreipknes dėl infc 
adresu:
TANDARD CALENDAB 

332 West Broadway 
So. Tloston. Mass.

ns Mados
JŲ VYRŲ 

zerkotai 
rilgiu ir ypatingas 
yti mūsų krautuvę, 
ų pritaikinti visiems, 
ių rūbų ir modelių 
uos, nes mes perka®6

AI VYRAMS IB 
YRAMS
iž $16.50 |
iž $19.5(U
iž $22.50
įtuvę įtikins jus, kacŲ 
es.

: 74

Sons, Ine 
impas Manhattan^ 
ST. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

- •

ir daug kaimų; žuvusių skai
čius siekiąs per 40,000, o su
žeistų žymiai daugiau. Gel
bėjimo darbus labai apsun
kino už kelių dienų pasirodęs 
potvynis, kurs pasiėmė nau-Į 
jų gyvybių aukų. Potvynis 
kilo nuo didelio, kelias die-j 
nas siautusio lietaus. Visoje, 
Turkijoje paskelbtas kelioli- j 
kos dienų gedulas. Iš visos 
Turkijos plaukia aukos ir ki
tokia parama nelaimės pa
liestiesiems. Nelaimės vietos
apžiūrėti- buvo atvykęs pats 
Turkijos prezidentas.
Rumunų žodis

Per Naujus Metus Rumu
nijos ministeris pirmininkas 
Tatarescu viešai pareiškė, 
kad Rumunija gins Besara
bijos ir Bukovinos pravinci- 
jas, esančias Sovietų Rusijos 
pasienyje. Tatarescu kalbėjo 
jūrininkams, dalyvaujant ka
raliui Koroliui. Karalius pa
sakė kalbą kariams, pabrėž
damas Rumunijos nusistaty
mą taikiai gyventi su viso
mis valstybėmis, tačiau ir 
pastovu pasiruošimą ginti 
jos saugumą ir neliečiamu
mą.
Suomių prezidento prašymas

Suomijos prezidentas savo 
Naujų Metu žodyje reiškė 
dėkinąuma visoms tautoms, 
užjaučiančioms savo tėvvnę 
ginančius suomius ir visos 
valstybės vardu prašė nesu
stabdyti paramos, kuri ypač 
reikalinga kovos fronte. Sa
vo kalboje jis pažymėjo, kad 
Suomijoje jau sulaukta sava
norių karių iš įvairių valsty
bių.

| PIRKITE RAKANDUS i

DABAR
| Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo- o 
I mis kainomis. Pasirinkimas didelis: ,,Bedroom ;; 
a Sets”, ,,Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus, „Stu- 3 
| dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”. | 
| LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI 4

t GRAND CHAIR CORPORATION 7
| LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI (i
| ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas 4
t 409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 4

a Tel. EVergreen 7-8451 a

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

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 KRAUTUVE 

BROOKLYNE

M3 L2-ZGT

Tel. Newtown 9-4464

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreldklmo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvčms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OB’ 

BARRY P. 8HALINS
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
------ $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

ESTATE OF A. J. VALANTEEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

Puerto Rico, Virginia ir Ha
vajų salas.

Sausio 5 d., 1940

LAIKRAŠČIAI SURINKO 
SUOMIJAI 100,000 DOL.

VOKIEČIAI KALBA 
APIE JĖGOS LAIME,

TAI KAIP

Amerikos” Didžiulis
BAZARAS

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE,

207 York Street, Brooklyn, N. Y.

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALEJE

64-25 Perry Avenue, Maspethe

Sausio 26-7ir8d
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 3-4 ir 5 d
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Bazaro ruošime dalyvauja keturių Brooklyn© ir
remti savo aylinkės laikraštį. Visi ’’Amerikos” skaitytojai prašomi suteikti bazarui atitinkamą paramą.

Maspetho parapijų draugijos, norinčios tvirtai pa-

„AMERIKOS” BAZARO
KOMITETO NARIAMS

Visi draugijų atstovai, iš
rinkti į „Amerikos” bazaro 
rengimo komitetą, prašomi 
atvykti į sekantį susirinki
mą, kurs kviečiamas šį 
penkt., sausio 5 d. Maspetho 
par. salėje, 7:30 v. v. 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.

Atnaujinimas pažadų bus sausio 13 d., Klasčiaus Clin-j Romoje 
tuojau po mišių. 1 ----- ‘ XT‘— _ ~ “

Penktadienį, sausio 12 d., 
7:30 vai. vak., par. salėje 
įvyks labai svarbus susirin
kimas. Kviečiami visi nariai, 
taipgi parapijos vyrai, kurie 
jaučiasi Kristaus kareiviai ir 
kurie nesigėdi viešai pasiro
dyti katalikais. Bus paskai
ta, užkandžių ir daugiau 
įvairumų.

APYLINKES KATALIKŲ 
SEIMELIS

Naujų Metų vakare mūsų 
krepšinio komanda Transfi
guration salėje ėmėsi su 
McCaddin komanda. Abi pu
sės labai stipriai ’’pešėsi”. 
Mūsiškiai, nors ir stengėsi 
gauti pirmenybę, pralaimėjo 
18:20.

ton salėje, Maspethe. Visus 
linksmins Jono Navicko 
Nakties Pelėdų ir Kazakevi
čiaus orkestrai. Visi lietu
viai,’ypač jaunimas kviečia
mi atsilankyti, nes B. M. 
klubas visada surengia link
smus šokius. Ypač apylinkės 
lietuviai laukiami, taip pat 
ir iš toliau — Jersey City, 
Great Neck, Long Island, šo
kiai prasidės 7:30 vai. vak.; 
bilietas 55 c.

B. M. Klubas

sniegas padarė 
’’rekordą”. Sako, gruodžio 30 
d. ten prisnigo 8 colių storio.

Šiais metais į C.C.C. 
’’kempes” priims 65,000 jau
nuolių Jų dalį siųs į Alaską,

SVEIKSTA, STIPRĖJA

New Yorke buvo imami 
mokesčiai už namuose varto
jamas skalbinių žluktus. 
Teismas pripažino, kad New 
Yorko miestas neturi teisės 
imti mokesčius už žluktus. 
Sumokėti žmonių pinigai tu
rės būti grąžinti.

Brooklyn© namų savinin
kai organizuojasi kovoti 
prieš kėlimą jų turtui mo
kesčių.

Šiemet šaltis nepaprastai 
greitai sukaustė Fire Island 
apylinkę. Visi žuvininkų lai
vai pakliuvo į ledų tinklą ir 
6 colių lede sušalę negali 
būti naudojami.

Prospect parko ežerai už
šalo ir dabar laukiama lei
dimo, kada bus galima sau
giai čiuožinėti. Sakoma, kad 
ateinantį sekmadienį bus ga
lima be baimės tuo ledu nau
dotis.

Long Island ežeruose esa
ma 100,000 laukinių ančių 
ir žąsų. Nors oras ir šalto
kas, bet paukščiai nenori 
lėkti toliau. Matyt, jie jau
čia, kad žiema nebus sunki.

Brooklyn© vyskupijos cho
ristų kun. L. Bracken vado
vaujamas koncertas įvyks 
sausio 18 d. Brooklyn© Aca-

Amžinos plunksnos Pelikan 25%

Literatūros, mokslo, meno ir akademipio gyvenimo 
iliustruotas žurnalas

New York. — Suomijos 
šelpimo komiteto pirm. Her
bert Hoover pranešė, kad 
nuo gruodžio vidurio iki Ka
lėdų amerikiečių 220 laikraš
čių Suomijos žmonių šelpi
mo reikalams surinko 101,- 
073 dolerius. Šios aukos gau
tos 36 valstybėse. Apie 1,000 
laikraščių dar nepranešė, 
kiek per juos amerikiečiai 
suaukojo suomiams.

demy of Music salėje. Lietu
viai nekartą yra girdėję šio 
choro gražų giedojimą. Per
nai šis choras giedojo Ange
lų Karalienės parapijos baž
nyčioje.

Kalėdų savaitėje kun. Ch. 
Coughlin neturėjo prakalbos 
per radiją.

Pereitą penktadienį Queens 
apskrities pirm. Harvey vi
siems apskrities darbinin
kams davė pusę dienos atos
togų, paminėdamas Sovietų 
Rusijos pavilijono iš Pasau
linės Parodos iškraustymą.

geniau ir dabar 
Lavonai neskaito 
geikia išvadą 
jį, tie suomiai! 
jik mokslo nepakanka 
gaujas skyrius

Berlynas. — Nacių sp 
labai piktinasi užsienių^ 
dos pranešimais, kad V 
tija rengiasi pasiūlyti 
jungininkams taiką ir 
reikalu į Berlyną sid 
atstovai iš užsienio, j 
tai nacių spauda griežd 
ginčija ir vienu tonui 
kad Vokietija sieks lai 
mo tik ginklu, tik kovoji 
ke.

Vokietijos banko vai • . . -
jas Funk savo kalboje f svaresnVr Pan' ar 
kė, kad dabar vedamąjį068^ man0- 
ras tarp dviejų, gy 
principų atstovų — ti 
tinio kapitalizmo, ) 
atstovaujanti Anglija 4 pasisakė nepritariąs sa- 
ciškos pasaulėžvalgos,'-įkartos žmonėms, peikian- 
atstovaujanti Vokieti dabartinį jaunimą. Jo 
Italija. Funk reiškia reiškimu, prieš 200 metų 
jotiną viltį, kad Vokietija 
rėš laimėti.

lažnas senesnio amžiaus 
įuo linkęs prisiminti 
os gerus laikus, kai jis 
o jaunas. Tada ir jauni- 
i buvęs geresnis, ir pa- 
■iai padoresni, ir ąplinku-

rof.’Phelps, per 40 metą 
•s Yale universiteto ang- 
talbos profesorius, nese-

Enter 
omo

NUTEISTAS
ŠMUGELNINKAS

•Elegijose girtuokliavimas 
vęs paprasta taisyklė; siu
itai pasigerdavę drauge 
profesoriais. Prieš civili- 

ferą buvę daugiau gir
taujama nei dabar. 1

Nai

A 
teis 
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bu 
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Mi 
46 
ga 
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sė 
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—New YbrkcrtJėtirvių Kata
likų Apylinkės seimelis šie
met šaukiamas vasario 11 d., 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet, 
Apreiškimo par. salėje, No. 
5 ir Havemeyer gatvių kam
pas, Brooklyne. Visos drau
gijos prašomos. išrinkti 
bent po 5 atstovus. Seimelio 
programa bus pranešta vė
liau.

Fed. Apskr. Valdyba

Gyv. Rožančiaus draugijos 
bendra Komunija įvyks šį 
sekmadienį, 9 vai. mišių me
tu. Procesija ir pamaldos 
tuoj aus po mišparų, 4 vai. 
po piet.

Šį sekmadienį mūsų klu- 
biečių krepšinio komanda 
žais Transfiguration salėje 
su svečiais iš Brooklyn© ki
tataučių parapijų.

Petronėlė Starkiūtė, „A- 
merikos” skaitytoja, prieš 
kelis mėnesius sunkiai auto- 
mobiliaus sužeista, jau stip
rėja ir sveiksta. Linkime jai 
veikiai visiškai išsveikti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Amerikos lėktuvų dirbė
jai šiemet mano padirbti 
3,000 mažų lėktuvų, kurie 
kaštuosią po 2 tūkst. dol.

GARBĖS PILIEČIŲ 
DIPLOMAI

’’The 
priėmė

New Yorko miesto
Board of Estimate” 
nutarimą kuriuo visi Pa
saulinės Parodos svetimų 
valstybių generaliniai komi
sarai, jų pavaduotojai ir kai 
kurie kom. nariai už nuopel
nus apdovanojami medaliais.

Iš Lietuvos Komisijos ap
dovanoti gen. komisaras M. 
Avietienaitė, gen. konsulas 
J. Budrys ir architektas A. 
Šalkauskas. Visi trys gavo 
garbės piliečių diplomus.

Vasario 3 d., šeštadienį, 5 
vai. p. p., Angelų Karalienės 
par. bažnyčioje įvyks Nellie 
Tvaskaitės su Matthew Sto- 
lerski šliūbas. Vestuvių po
kylis par. salėje. Būsimiems 
jaunavedžiams linkime daug 
laimės.

Metropolitan operos artis
tė Ona Katkausįcaitė — Kas- 
kas kiekvieną savaitę pasi
rodo su savo gražiu balsu 
ir puikia vaidyba operoje. 
Praeitą šeštadienį dainavo 
operoje ”La Gioconda”

RŪPINASI BAZARU

Jungt. Amerikos valstybių 
iždas Fort Knox, Ky, rūsyse 
turi sudėjęs 17 milijonų do
lerių auksu.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos meti
nė šventė įvyks sekmadienį, 
sausio 14 d. Visi .nariai ir pa
rapijos vyrai 9 vai. mišių 
metu eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

Grand Chair baldų dirb
tuvės ir parduotuvės vedėjas 
A. Petraitis gyvai domisi 
’’Amerikos” būsimu bazaru 
ir ruošia gražią dovaną, ku
rią galės laimėti bazaro da
lyviai. Petraičio baldų krau
tuvė, pilna gražiausių pasi
rinkimų, yra 436 Grand St., 
visai arti ’’Amerikos” įstai
gos.

Nuo sausio 2 d. Jungt. Val
stybėse daromas pramonės 
nims, sulaukusiems 65 metų 
amžiaus.

Nuo sausio 2 d. Jungt val- 
stlbese daromas pramonės 
įstaigose surašymas. Prie to 
darbo pakviesta 12,000 dar
bininkų.

NES

BIRUTIEČIŲ PRAMOGA

Birutės mergaičių klubo 
metiniai šokiai rengiami

SPECIAL

Teisėjas Fr. Biddle Phila- 
delphijoje nurodė, kad darbi
ninkai turi teisės organizuo
tis į unijas: A.F.L., ar ko
kios jiems patinka, tik ne į 
kompanijų organizuotas uni
jas, kurias kompanijos val
do.

NES

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.

lt. 
lt. 
lt

ŽIDINIO" pren-tos kaina: metams 30 lt., pusm. 15 
Pradž. mokyklų mokytojams: met. 25 
Studentams ir moksleiviams: met. 20 
Užsienyje: met 40 lt., o Amerikoje $ 7,00.

Prospektai siunčiami nemokamai.

Adr.: ŽIDINYS, KAUNAS, LAISVĖS AL. 3

Rašomosios mašinėlės 15%

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

jau 1940 metams,

M 
Q
Z M

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

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, rugine degtine,

3 metų senumo, 90 proof g gg

St. Joseph, N. Y. atsisakė 
nuo pašto valdininko vietos 
sesuo Polikarpa, 70 m. am
žiaus, buvusi 
metus. Dabar ji gaus iš val
džios pensiją. Tarnybon ją 
paskyrė prez. McKinley 1898 
metais.

tarnyboje 41

------- $1.07
Kvorta — 

Pint-------
(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

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

Pereitą šeštadienį 
Yorką ir apylinkes 
stambesnis sniegas, 
gęs gatves 3 colių 
gražia velėna.

New 
aplankė 

užden- 
storumo

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

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

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKĄ —
423 Grand Street,

nu-
ži-

be

Brooklyn, N. Y.

Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c.
Į Lietuvą metams $2.75; pusmečiui $1.50.!

B

Jai ir teisingas posakis: 
liaii buvo taip, kaip dabar, 

įbar taip, kaip seniau...
Pasižymėjęs New I 

narkotine ir kitokios sb 
prekybos šmugelnink. ]|u 
Lepke Buchalter tederu 
me teisme nuteistas 14 
kalėjimo. Jo dar laukia 
mas už kitokius nud 
mus.

■ancūzų rašytojas Mau- 
gaut dar praeitame šimt- 
tyje yra pasakęs, kad ka
liu gyventojai laikraščių 
kaito, šį posakį galima su 
reipti ir šia prasme: tie 

kės, kurie laikraščių ne- 
Nese.niai iš Romos tinkami tik kapiny

nai! j as Sovietų Rusijosf kur jau niekas nieko ne- 
basadorius, net neįteik^ nieko negalvoja, 
raliui savo paskyrimo kultūringam žmogui 
Šią savaitę iš. Maskv®^^ skaityti; jo 
šaukiamas Italijos ir padėti laikraščiui: 
dorins Rosso. g valdo plunksną ir gali iš-
-------- ------------------—Įkšti savo mintis, turi ra- 

'----J kas turi įtakos savo
LIETUVIŠKI AMERIKONIsg'^™^“

ū40 KMLHWDORJAI
GRAŽUS SPALVOTI jį

ŽIEMOS IR VASAROS GAMTOS VAIZDAI, fenai nieko neskaito, nie- 
iir neveikia.

Senu papročiu Illinois val
stybės gubernatorius Hor
ner ir Springfield vyskupas 
J. Griffin šventė Kalėdas 
kartu. Abu gyvena Spring
field, Ill.

Chatam Island, Ramiajam 
vandenyne, gyventojai su
tiko 1940 metus pirmiausia. 
Pas juos nauji metai prasi
dėjo, kada pas mus buvo 
6:45 vai. sekmadienio ryte.

Atšaukti atstovai

ĮVAIRŪS RELIGINIAI IR ŠIAIP 
KITOKĮ PAVEIKSLAI

PAPUOŠK I TE SAVO NAMUS VIENU IŠ ŠIŲ 
KALENDORIŲ, TAIP PAT PASIŲSKITE 

SAVO ARTIMIEMS LIETUVON.

va 
šil
rei 
jai 
mi 
ke] 
gel 
sue

I 
skii 
teis 
spai 

| sav 
mis 
žyn 
vie' 
ir 
pa: 
ma 
nii 

I ka
kalbant apie spaudą rei- 

skirti ir spaudos rūšis; pa1MII U U opauuvo AUKJAM, 
kiekviena spauda remti- 
Ar gali lietuvis remti 

ią spaudą, kun šmeižia, 
kiną lietuvių tautą? Ar 

"AMERIKOS” ADMINISmCIJOllfcS'ažIS
423 Grand Slreei,

DIDELIS PASIRINKIMAS
-N 
čiau

T 
kieč 
kilm 

Kas pratęsia „Amerikos” prenumeratą dabar — PaiDaiais •' 
kalendorių dykai. irookįvno „Vienybė” kurį bauc

—bandė eiti pakenčiamo nėti, 
_____________________________ ________________ Jfcio krjįtimi, bet amei 

fe metu joje prade- .. 
Hpti Ivg ir seni vėjai. S1?i 
eolai J puslapiuose Pltet( 
šiaudo lietuvių katalikų!den a 
rastis išvadintas „mizer- r 
gazieta”, tokiu pat „titu- ,.1 
^karstyti ir to laikraš- .turtir 
Idėjas ir redaktorius... ir m0 
hvaitę „V” labai žavisi ?rivei 
fėky veikla viename k0 d 
feje ir vadina tą įstai- 
ht katalikų parapija”. ur?.° 
Mugi katalikai, aiš-' ture-,° 
taftą padaryti protin-

Brooklyn, i™-
______ J 1 į atskalas, kuisančiąsias 

3Jkatalikų pamatais ?

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel EVergreen 8-9229

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Rusijos nepasise- 
1 bbai paliečia ir mū- 
B komunistus, kurie 
Ipomių tautos sutry- 

palaidojimo. Ban- 
|j savo skaitytojus 
|M kodėl taip ne vyk- 
pis Suomijoje, vienas

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

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugi 
Sutkus persikėlė į kitą daug patogesnę vietą, W 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdi}, 
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą 

492 Grand St., Brooklyn, id

"V visom jėgom puo- 
pis. suversdamas yi- 
r^sisekimų faltę jiems.

suomiai užpuolę Spv. 
r ir parinkę savo už- 
R patį T^perankiau- 
R kovoti — biaurią 

to, suomiai išsta- 
gsavo sienos 400,000 
hlabai stipriai laiką 
pres. Tad ar kalti 
l*i^ad įie pralaimi, 
B priversti kovoti to- 

laiku ir prieš 
kovojančius

I dvasin 
doti n 
rovei, 
auklėji 
jo širc 

Tik 
žmogai 
dija tū 
pavyzd 
nių, sk< 
menei 1 
klėjimo 
turi būt

Kaip 
„Ameril 
me motf 
daguos 
čiūtė. M 
taikiniui 
jo tokio;

Lapienė, 
kad „An 
rius turė 
čiame vi 
džiai rū]


	1940-01-05-AMERIKA-i7-8

