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VOKIEČIAI KALfii

Kaina 5 c.Nr. 2. (308)METAI VIII.

Berlynas. — Nacių f įeniau ir dabar 
abai piktinasi užsie^ Ivonai neskaito 
los pranešimais, kadi teikia išvadų 
:ija rengiasi pasiūląLk, tie suomiai! 
jungininkams taiką j 'ik mokslo nepakanka 
reikalu į Berlyną * Jaujas skyrius 
atstovai iš užsienio _ __________________
tai nacių spauda grieį „ 
ginčija ir vienu 'az—- ———— -
kad Vokietija sieksi1 , ., - , . ..
mo tik ginklu, tik kojl0s ke to jaunas. Tada ir jaum-

s buvęs geresnis, ir pa-
Vokietijos banko i čiai padoresni, ir ąplinku- 

jas Funk savo kalboj 
kė, kad dabar veda; senesnieji taip mano? 
ras tarp dviejų.. į
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ažnas senesnio amžiaus 
tuo linkęs prisiminti

švaresne ir pan. Bet ar

’ro.f.\Phelps, per 40 metų 
principų atstovų —tfeg Yale universiteto ang
linio kapitalizmo,; kalbos profesorius, nese- 
atstovaujanti Angliji į - - - 
ciškos pasaulėžvalga ęartos žmonėms, peiki an- 
atstovaujanti Vofe is dabartinį jaunimą. Jo 
Italija. Funk reiškii i ‘ 
jotiną viltį, kad Voij ‘gijose 
rėš laimėti.

raibos profesorius, nese- 
! pasisakė nepritariąs sa-

eiškimu, prieš 200 metų 
; girtuokliavimas 

ęs paprasta taisyklė; stu- 
tai pasigerdavę drauge 
profesoriais. Prieš civili-NUTEISTAJ

ŠMUGELNMcar<l buv§ daugiau gir- 
 diaujama nei dabar.

ai ir teisingas posakis: 
au buvo taip, kaip dabar, 
abar taip, kaip seniau...

s 
s

Pasižymėjęs Nev 
narkotine ir kitokios 
prekybos šmugelniiį 
Lepke Buchalterfeį 
me teisme nuteistas rancūzI^ rašytojas Mau- 
kalėjimo. Jo dar lati 3an^ ^ar Praeitame šimt- 
mas už kitokius e ^ra Plakęs, kad ^ka
rnas.

n
i-
i.
i-
o

ų gyventojai laikraščių 
raito, šį posakį galima 
reipti ir šia prasme: tie 
nes, kurie laikraščių ne
ito, tinkami tik kapiny- 
kur jau niekas nieko ne-

Atšaukti atstovai

Neseniai iš Ron® 
naujas Sovietų Rut 
basadorius, netneįt nįe]ęO negalvoja, 
raliui savo uasKvrir- ' u.
Šią savaitę is Maį. 
šaukiamas Italijos 
dorius Rosso.

raliui savo paškyrir ' ’ .■ .'et kultūringam žmogui 
ištenka tik skaityti; jo 
iiga ir padėti laikraščiui: 
valdo plunksną ir gali iš- 
šti savo mintis, turi ra- 
; kas turi įtakos savo 

AMERIKOJ tdrl
rasenu skaitytojų ir re- 
ų. Žodžiu, turime viens 

-------T * m paduoti ranką ir su
lomis jėgomis palaikyti 
gdyti savo spaudą. Tik

NDOR1AI '■
5 SPALVOTI:—

1OS GAMTOS VAEDilnai nieko neskaito, nie- 
AGINIAI IR ŠIAIP 
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VALANDOS:

albant apie spaudą rei- 
skirti ir spaudos rūšis; 
kiekviena spauda remti- 
Ar gali lietuvis remti 
ą spaudą, kuri šmeižia, 
ina lietuvių tautą? Ar 
katalikas remti spaudą, 
piktai pašiepia katalikų 

gas, kuri aukština įvai- 
atskalas, knisančiąsias 
atalikų pamatais?
•ooklvno „Vienybė” kurį 

, bandė eiti pakenčiamo 
iškumo kryptimi, bet 
utiniu metu joje prade- 
vilpti lyg ir seni vėjai, 
iniai „V” puslapiuose 
slando lietuvių katalikų 
aštis išvadintas „mizer- 
azieta”, tokiu pat „titu- 
ipkarstyti ir to laikraš- 
eidėjas ir redaktorius... 
lavaitę „V” labai žavisi 
ežninkų veikla viename 
telyje ir vadina tą jstai- 
Liet. katalikų parapija”, 
moningi katalikai, aiš- 
urėtų padaryti protin- 
išvadas.

vietų Rusijos nepasise- 
į labai paliečia ir mū- 

komunistus, kurie 
| suomių tautos sutry- 
į\os palaidojimo. Ban- 
P į savo skaitytojus 
Enti, kodėl taip nevyk
iais Suomijoje, vienas 
mistų apžvalgininkas 
avėję” visom jėgom puo- 
lomius, suversdamas vi- 
jpasisekimų kaltę jiems, 
di, suomiai užpuolę Sov. 
ją ir parinkę savo už- 
mui patį neparankiau- 
aiką kovoti — biaurią 
“ Be to, suomiai išsta
tė, savo sienos 400,000 
: ir labai stipriai laiką 
tvirtoves. Tad ar kalti 

! ’tag ^patogesnę* *įttai’ kad iįe , Palaimi, 
lorSdami gauti tikrą nuoš^’ priversti kovoti to-
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SAVAITES ĮVYKIAI
Naujas teisėjas

Vyriausio Teismo nauju 
teisėju prezidentas nominavo 
Frank Murphy, dabartinį vy
riausią šalies prokurorą, vy
riausybės narį. Numatoma, 
kad senatas Murphy veikiai 
patvirtins. Frank Murphy 
bus vienintelis katalikas 
aukščiausiame šalies teisme. 
Murphy dar jaunas žmogus, 
46 metų, bet jau pasižymėjęs 
gausiais darbais šalies gero
vei. Yra buvęs Detroite tei
sėju, miesto mayoru, Filipi
nų gener. gubernatorium ir 
aukštuoju komisaru, Michi
gan valstybės gubernato
rium, o nuo 1939 m. sausio 
1 d. buvo vyr. prokuroru. Jo 
paskyrimą į aukščiausią teis
mo įstaigą labai šiltai sutiko 
visos šalies spauda.

lan- 
sri-

Ak, tie suomiai... Užpuolė 
vargšus rusus, nepalaukę nei 
šiltos vasarėlės. Ar nereikia 
reikšti užpultiesiems užuo
jautą? Tik nuostabu, kaip 
mūsų komunistai dar nepas
kelbė kolektos Sovietams 
gelbėti iš tų negailestingų 
suomių nasrų.

Murphy, naujai pa- 
Vyriausio 

maloniai 
atstovus ir

Italija gintų 
ją užpultų So- 
Panašus užtik- 
duotas ir Ru-

Teismo 
priėmė 
neslėpė 
naujo-

Frank 
skirtas 
teisėjas, 
spaudos 
savo pasitenkinimo
mis pareigomis, nors ir pa
žymėjo, kad į taip svarbią 
vietą galėjęs būti paskirtas 
ir tinkamesnis asmuo, čia 
pasireiškė jo didelis kuklu
mas, kurs lydi visą jo gyve
nimą. Murphy uolus katali
kas pasaulietis. Velionis kar
dinolas Mundelein yra jį 
pavadinęs pasauliečiu vysku
pu.

Paklaustas Murphy, ar 
naujas paskyrimas nejaudi
nąs jo, taip atsakė:
—Nebūčiau airis, jei neturė
čiau jausmų.

Taigi, ir įžymiausi ameri
kiečiai neslepia savo tautinės 
kilmės. Lietuvių tarpe yra 
tokių profesijonalų, kurie 
baudo save ir kitus apgaudi
nėti, tvirtindami, kad jie tik 
amerikiečiai...

Šią savaitę vienas univer
siteto paskutinio kurso stu
dentas, darydamas apiplėši
mą, nušovė įstaigos sargybi
nį. Nusikaltėlis sugautas. Jis 
turtingų tėvų sūnus. Pinigų 
ir mokslo jam netrūko. Kas 
privertė jį pasirinkti plėši
ko dalią?

Nelaimingas jaunuolis ne
turėjo aukštesnių siekių. Jis 
turėjo mokslo, bet neturėjo 
dvasinių nusiteikimų panau
doti mokslą savo artimo ge
rovei. Jis neturėjo tikybinio 
auklėjimo, kurs būtų įdiegęs 
jo širdyje kilnesnių jausmų.

Tik mokslas dar nepadaro 
žmogaus žmogumi. Tai liu
dija tūkstančių tūkstančiai 
pavyzdžių, bet vis yra žmo
nių, skelbiančių, kad jaunuo
menei nereikia tikybinio au
klėjimo, kad mokyklose ne
turi būti kalbama apie Dievą.

Kaip jau skelbėme, šioje 
„Amerikos” laidoje pradeda
me moterims skyrių, kurį re
daguos Eleonora Bartkevi
čiūtė. Malonu, kad pirmomis 
talkininkėmis redaktorei atė
jo tokios žymios jėgos, kaip 
Marija Aukštaitė ir Pranė 
Lapienė. Tai teikia vilties, 
kad „Amerikos” moterų sky
rius turės gražią ateitį. Kvie
čiame visas moteris nuošir
džiai rūpintis, kad joms ski
riamas puslapis būtų įdo
miausia laikraščio dalis.

Rumunų priminimas
Rumunijos karalius, 

kydamasis Besarabijos 
ties svarbiausiame mieste,
Kišeneve, pakartotinai ka
riuomenei ir visai tautai pa
reiškė, kad Rumunijos visi 
gyventojai gins iki mirties 
dabartines valstybės sienas 
ir kad valstybės neliečiamu
mo atžvilgiu negali būti jo
kių nuolaidų. Jo žodžiai tai
kinti Sovietų Rusijai, bet 
taip pat ir Vengrijai, kuri 
neatsisakė nuo teisių į Tran
silvaniją, prieš 1914 m. pri
klaususią vengrams. Kišene
ve karaliui ir valstybei išti
kimybę pareiškė vokiečių, 
ukrainiečių ir rusų vadai.
Italu žingsniai

Italijos užsienių reikalų 
ministeris Ciano turėjo Ve
necijoje pasikalbėjimą su 
Vengrijos ministeriu, kuriam 
Italijos vyriausybės vardu 
patarta šiuo metu atsisakyti 
nuo reikalavimų Rumunijos 
adresu ir labiau suartėti su 
Balkanų valstybėmis. Prane
šama, kad 
Vengriją, jei 
vietų Rusija, 
rinimas esąs
munijai. Italijos spauda aiš
kiai ir drąsiai rašo, kad ita
lai jokiu būdu neleis bolše
vizmui įžengti į Balkanus.
Olandų žodis

Olandijos vyriausybė iš
leido viešą pareiškimą, skir
tą užsieniui, kuriame pasi
sako, kad Olandija kovotų 
ginklu prieš bet kurią vals-r 
lybę, jei tik ši pasikėsintų 
sulaužyti jos neutralumą.
Permainos Anglijoje

Praeitą savaitę Anglijos 
visuomenę sukrėtė ne prane
šimai apie naujai nuskandin
tus laivus, bet apie pasikeiti
mus vyriausybėje. Iš vyriau
sybės pasitraukė karo minis
teris Hore-Belisha, vienas 
populiariausių vyriausybės 
narių. Jo pasitraukimo prie
žastis ir šiandie dar nežino
ma, bet niekas nemėgina 
ginčyti fakto, kad jis pasi
traukė ne savo noru. Minis
teris buvęs paprašytas pasi
traukti paties Chamberlaino, 
nes to reikalavę kariuomenės 
generolai, kurie ministerio 
Belisha niekada nemėgę. Yra 
aiškinimas, kad Hore-Beli
sha pasitraukti turėjęs dėl 
ne visai pasekmingų žygių 
kare. Pakeistas ir informaci
jų ministeris. Naujuoju karo 
ministeriu paskirtas Stanley, 
lordo sūnus; jo tėvas yra 
buvęs karo ministeriu didžio
jo karo metu.
Siuvėjai už Rooseveltą

Siuvėjų unijų pirm. Sidney 
Hillman pareiškė spaudai, 
kad jo vadovaujami 250,000 
darbininkų siuvėjų remtų 
prezidentą Rooseveltą tre
čiam terminui, jei tik prezi
dentas kandidatuotų. Hill
man yra Lietuvoje gimęs žy
das, kilęs iš Žagarės.
Protestai Anglijai

Šalies vyriausybė per savo 
pasiuntinybę Londone parei
škė griežtą protestą Angli
jos vyriausybei dėl dažno su
laikymo Amerikos pašto ir 
jo peržiūrėjimo; pagal tarp
tautinius pasižadėjimus, ne
kariaujančios šalies pašto 
korespondencija negali būti 
peržiūrima, bet turi būti tuo
jau persiunčiama jos nuro
dymo kryptimi. Anglija at
sakė, kad bus atkreiptas ati
tinkamas dėmesys į protesto 
pareiškimo turinį.

BALKANŲ SĄJUNGOS 
PASITARIMAS

Bukareštas. — Rumunijos, 
Turkijos, Jugoslavijos ir 
Graikijos valstybių sąjungos 
svarbus pasitarimas bus va
sario 2-4 d. d. ^Belgrade, Ju
goslavijos sostinėje, šios są
jungininkės valstybės susi
rūpinusios savo apsauga. 
Joms ypatingai rūpi, kad So
vietų Rusija neprasiveržtų į 
Balkanus.

Artimai palaikomi santy
kiai su Italija,, kuri paskuti
niu laiku rodo£daug veiklu
mo. Italijos vyriausybė sten
giasi suartinthęVengriją su 
Rumunija, kurias neturi nuo
širdžių santyki^.

-•t
Rusų bulgarų stitartis

Sovietų Rusija ir Bulgari
ja pasirašė prekybos sutartį 
trejiems metams. Abiejose 
valstybėse reiškiama pasi
tenkinimo. Iki šiol Bulgarija 
Rusijai neparduodavo iš sa
vo užsienio prekybos nei vie
no nuošimčio, O dabar Rusi
jai parduos apie 22 nuošim
čius savo prekių, skirtų už
sienio prekybai.
Santykiai su Australija

Šią savaitę Jungt. Ameri
kos Valstybės pradėjo dip
lomatinius santykius su 
Australija, kuri yra Angli
jos dominija. Iki šiol Wa- 
shingtonas palaikė diplomat! 
nius santykius su dviem An
glijos dominijoinis — Kana
da ir Pietų Afrjka. Australi
ja bus trečia. jYustralijai la
bai svarbu turėti tiesioginius 
santykius su Amerika, tu
rint demesy, vals
tybėms rūpi palaikyti Ramų
jį vandenyną saugiu nuo per 
didelės Japonijos įtakos.
Valstybės biudžetas

Kongresas šiuo metu svar
sto prezidento atsiųstą pa
siūlymą priimti biudžetą se
kantiems iždo metams. Pre
zidentas išlaidų numato 
8 bil. 400 mil. dolerių, o pa
jamų numatyta turėti 2 bil. 
176 mil. dol. mažiau. Jis re
komendavo kongresui suras
ti naujas priemones gauti 
460 mil. dol. pajamų nau
jais mokesčiais, tad tokia 
suma sumažėtų valstybės iž
do trūkumas. Valstybės gy
nimo reikalams numatyta 1 
bil. 800 mil. dolerių. Jei Kon
gresas priims prezidento pa
siūlytą biudžetą, valstybės 
skola kitų metų birželio 30 
d. sieks beveik 
dolerių.
Rusų Kalėdos

Sausio 7 d. 
minėjo Kalėdų
Maskvos pranešama, kad ir 
ten buvo šiek tiek žymių iš 
seniau iškilmingai švęstų 
Kalėdų švenčių. Likusios ke
lios bažnyčios turėjusios 
daug lankytojų ir daugelyje 
namų buvo įruoštos Kalėdų 
eglutės, nors komisarų val
džia visiškai nepripažįsta jo
kių tikybinių švenčių.
Vokiečių balsavimai

Italijoje buvusio austrų 
Tiroliaus krašto gyventojai 
vokiečiai turėjo balsavimą, 
kuriame pasisakė, kiek jų 
norį išvykti į Vokietiją. Vie
nos srities 185,365 vokiečiai 
pasisakė norį išvažiuoti į 
Vokietiją, o 82,542 pasisakė 
norį likti Italijos piliečiais. 
Kitose Tiroliaus srityse vo
kiečių dauguma pasisakė už 
pasilikimą Italijoje. Pasisa
kę už Vokietiją bus išgaben
ti iš Italijos. Taip elgiamasi, 
vykdant Italijos Vokietijos 
sutartį, pagal kurią Hitleris 
pasižadėjo pasiimti Italijoj 
gyvenančius vokiečius.

45 bilijonus

pravoslavai
šventes. Iš

Anglija Siekianti Naujos Europos
ROOSEVELT PRIĖMĖ 

PROTESTANTŲ 
ATSTOVUS

SUOMIAI SUNAIKINĘ 
IR ANTRA DIVIZIJĄ

Washington. — Sausio 9 d. 
prezidentas Roosevelt priė
mė protestantų įvairių gru
pių dvasininkus ir išklausė 
jų protestus ryšium su jo 
paskyrimu atstovo prie po
piežiaus. Prezidentas paaiš
kino protestantų dvasinin
kams, kad jų nepasitenkini
mas yra grynas nesusiprati
mas, kad jo siuntimas savo 
atstovo prie popiežiaus yra 
tik noras patarnauti pasau
lio taikai.

Atsilankiusiems protestan
tų dvasininkams prezidentas 
papasakojo savo planus tai
kai siekti, bet visa tai jis 
prašė laikyti paslapty, kad 
nebūtų pakenkta taikos 
jai.

idė-

Helsinkis. — Suomių ka
riuomenės štabo pranešimu, 
suomių kariuomenei pasisekė 
šios savaitės pradžioje su
naikinti Sovietų Rusijos 44 
divizija, kurios tikslas bu
vęs drauge su sunaikinta 
163 divizija pereiti skersai 
Suomiją. Nauji suomių lai
mėjimai pasiekti prie Raate 
ežero. Čia rusų žuvę per 
6,000, o kiti bėgę į slapsty
mosi vietas, palikę ginklus, 
maisto virtuves ir kitokius 
daiktus. Besivydami bėgan
čius rusus, suomiai perėję 
Sovietų pasienį ir keletą my
lių įėję į rusų pusę.

Apie šį pralaimėjimą pra
neša ir Maskva, bet iš ten 
tik sakoma, kad Sovietų Ru
sijos kariuomenės dalys at
sitraukė keliolika mylių iš

DARBININKAI PASISAKĖ, Suomussalmi, vadinasi, kaip
PRIEŠ UNIJAS

Binghamton. — Endicott- 
Johnson batų dirbtuvės dar
bininkai turėjo balsavimus, 
kurie privalėjo išspręsti, ku
rią uniją darbininkai pasi
renka savo reikalams atsto
vauti prieš darbdavius. Bal
savimuose dalyvavo apie 
16,000 darbininkų. 12,693 
darbininkai pasisakė nenorį 
jokios unijos, 1,612 — už 
darbo federaciją ir 1,079 — 
už CIO.

Batų dirbtuvės savininkai 
labai patenkinti' balsavimo 
daviniais. Jie nurodo, kad 
darbininkai patenkinti dar
bo sąlygomis ir atlyginimu, 
todėl nematą jokio reikalo 
sudaryti savo atskirą sąjun
gą, kuri jų vardu kalbėtų ir 
jų reikalus gintų pas darb
davius.

tik iš tos apylinkės, kur įvy
ko paskutiniai 
riuose sutiko 
pralaimėjimą.

Paskutiniai 
kalba ir apie 
trečios divizijos likimą; suo
miams pavykę apsupti visą 
164 diviziją, kurios daug ka
rių žuvę Ir panašus likimas 
laukiąs ir Vitų tūkstančių, 
nes nukirstas susisiekimas 
su atsargos užnugariu.

mūšiai, ku- 
katastrofišką

pranešimai 
liūdną rusų

VOKIEČIŲ LĖKTUVAI 
PUOLĖ ANGLŲ 

—>•. LAIVUS •

ANGLAI JUNGIA

Londonas. — Sausio 9 d. 
grupė Vokietijos lėktuvų 
perlėkė Šiaurės jūrą ir bom
bardavo bei iš kulkosvaidžių 
apšaudė Anglijos 14 preky
binių ir žuvininkystės laivų. 
Keturi laivai nuskandinti. 
Vokiečių lėktuvai grįžo sau
giai, nors juos ir vijo anglų 
kariniai lėktuvai.

vy-Londonas. — Anglijos 
riausybė anglų karo aviaci
jos dalims Prancūzijoje pa
skyrė atskirą viršininką, 
kurs bus atsakingas oro mi- 
nisteriui Anglijoje. Iki šiol 
anglų karo aviacija Prancū
zijoje priklausė žemyno ka
riuomenei ; dabar lėktuvų 
jėgos labiau suderintos, su
jungtos.

PIRMAS ANGLAS 
BELAISVIS

ži-Berlynas. — Vokiečių 
nių agentūra pranešė, kad 
šią savaitę vokiečių kariai 
paėmė nelaisvėn pirmą ang
lą karininką. Bet belaisviu 
neilgai džiaugtasi, nes jis 
veikiai mirė nuo žaizdų.

LIETUVOJE TIKIMASI RAMIOS ATEITIES
Kaunas. — Gruodžio 5 d. 

tautininkų partijos suvažia
vime Valstybės Prezidentas 
A. Smetona savo kalboje pa
reiškė gyvą pasitenkinimą, 
kad Lietuva savo taikingos 
politikos dėka išvengė karo. 
Ateitis bus paremta tarp
tautiniu teisingumu, preky
biniais laisvesniais mainais.
Vieningos lietuvių tautos 
tikslas yra išlaikyti savo 
laisvę, nepriklausomybę. Ji 
ištvers neramius laikus. Tau
ta turi būti organizuota, dis
ciplinuota, klusni dabarti
nio rimto momento būti
niems įsakymams.

Ministeris pirmininkas A. 
Merkys pabrėžė didelį Res
publikos Prezidento A. Sme
tonos autoritetą. Jo nurody
mai vadovauja vyriausybės 
politikai, tiek viduje, tiek 
užsienio klausimais. Vilniaus 
krašte vyriausybė organizuo
ja normalų gyvenimą, rem
damasi tautine, tikybine to
lerancija, teisėtu reikalavi
mu vidaus tvarkos ir respu
blikos saugumo ribose. Dėl

Londonas. — Sausio 9 d. 
ministeris pirmin. Chamber- 
lain per radiją pasakė kal
bą, skirtą Anglijai, visoms 
Anglijos dominijoms ir, ap
skritai, visam pasauliui. Tai 
buvo jo pirmutinė kalba šiais 
metais. Kalbą jis sakė Man
sion salėje, dalyvaujant 
kviestiems asmenims. Šalę 
Chamberlaino sėdėjo jo žmo
na.

Savo kalboje Chamberlain 
daugiausia minėjo vidaus 
reikalus ryšium su siaučian
čiu karu, tačiau jis palietė 
ir tarptautinius klausimus. 
Jis užginčijo skelbiamą hit
lerininkų propagandą, kad 
anglų ir prancūzų tikslas 
esąs sunaikinti vokiečių tau
tą, tačiau ir pažymėjo, kad 
karo užtęsimas proporcingai 
didins ir vokiečių tautos at
sakomybę už dabartinį ka
rą.

Chamberlain labai pritarė 
prezidento Roosevelto laiško 
popiežiui mintims, kuriose 
pareikšta, kad šviesos ir tai
kos siekėjai turi subendrinti 
savo veiklą, kad būtų paša
lintos blogio jėgos. Cham
berlain tačiau prie žodžių 
norėtų pridėti pareiškimą, 
kad tiesai išlaikyti nereikia 
gailėtis nei kraujo, nei tur
tų.

Kalbėdamas apie Suomiją, 
Chamberlain pareiškė, kad 
Anglija visomis jėgomis 
rems suomių pastangas at
remti užpuoliką ir bus išti
kima TauJiĮ-Sąjungos rezo_- 
liucijai, kuri pasmerkė So
vietų Rusiją ir kvietė visas 
valstybes padėti Suomijai.

Labai šiltais žodžiais jis 
prisiminė apie Prancūziją, 
su kuria jungią nepaprastai 
artimi santykiai, kurie nie
kada negalėsią nutrūkti ir 
turėsią didelės reikšmės po 
karo ne tik Europoje, bet 
gal ir visame pasaulyje. Jis 
taip pat pareiškė, kad po ka
ro Europa pradėsianti nau
ją gyvenimą, kuris būsiąs 
daug šviesesnis, ko Anglija 
ir siekianti.

Chamberlain išskaičiavo 
taip pat ir Anglijos nuosto
lius nuo karo pradžios iki 
šio laiko. Jis pažymėjo, kad 
iki šiol jūrų kare Anglija ne
teko mažiau nei vieno nuo
šimčio savo prekybinio lai
vyno, todėl čia nuostoliai 
esą, palyginamai, labai maži. 
Jis kvietė visus gyventojus 
pakelti visus karo sunkumus.Vilniaus arkivyskupo pakei- pakelti visus karo sunkumus, 

timo vyriausybė stengiasi Nurodė, kad turtingieji ap- 
susitarti su Vatikanu.

Užsienio reikalų ministeris 
Urbšys išaiškino įgimtas 
Lietuvos užsienio politikos 
gaires, išeinančias iš geopo
litinės padėties. Atsižvel
giant, kad didžiuma gyvento
jų katalikai, valstybės san
tykiai su Šventu Sostu labai 
svarbūs. Tie santykiai nor
malūs. Lietuvos Pasiuntinys, lumbus” laivo 575 tarnauto- 
Šventam Sostui paskirtas, 
apaštališkasis nuncijus lau
kiamas Lietuvoje. Spalių 10 
d. sutartimi Sovietų Sąjunga 
pasidariusi Lietuvos sąjungi
ninkė; Sovietų daliniai Lie
tuvoje laikosi griežtai tarp tais laivais mėgins pasiekti 
abiejų šalių sudarytos su-’Rusiją, o iš ten Vokietiją, 
tarties, kuria uždraustas ki^Per Atlantą plauks tik tie 
šimasis į Lietuvos vidaus tarnautojai, kurie jauno am- 
reikalus. Lietuvos santykiai j žiaus ir kuriems todėl ne
su Vokietija normalūs, drau-. gresia pavojus būti paim- 
giški, plečiasi prekybos sri- tįems į nelaisvę, 
tyse. Gilus draugiškumas1 
jungia Latviją, Estiją ir Lie
tuvą. Su visais kraštais Lie- priskirtas 
tuva palaiko politiką, pa-; apygardos, jau pradėtos vi- 
remtą tarptautine teise ir , sur steigti vokiškos mokyk- 
_ ..4. „..4. 4. . įjos.

krauti aukštais mokesčiais 
ir dabar esanti darbininkų 
eilė nereikalauti didesnių 
algų, o pasitenkinti esamo
mis.

VOKIEČIŲ JŪRININKAMS 
LEISTA GRĮŽTI

Vokiečių sunaikinto „Co-

jams, dabar esantiems Ellis 
saloje, leista grįžti į Vokie
tiją. Šį sekmadienį daugiau 
kaip 400 jų bus išgabenti į 
Ramiojo vandenyno pakraš
čius, iš kur jie japonų ir ki-

— Suvalkų krašte, kurs 
prie Gumbinės

pasirašytom sutartimis.
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Jūrų kiaute, jūrų kiaute,
Padainuok man dainą!
Apie jūrininkus ir laivus,
Apie papūgas ir atogrąžų medžius,
Apie vandenyne dingusias salas,
Kurių joks žmogus niekados neras,
Apie žuvis ir koralus, po bangom augančius, 
Ir jūrų pievom lakstančius arkliukus.
Jūrų kiaute, jūrų kiaute,
Dainuok apie daiktus, gerai tau žinomus.

Išvertė Julius Baniulis

Laukiama Dvasinio Atgimimo iš tėvų žemes
Dabar siaučiąs karas kasdien stipriau ir stipriau kelia 

žmonijoje, dar nepraradusio  j e pasitikėjimo žmogumi, gilų 
susimąstymą: kada gi, pagaliau, pasibaigs amžinas neapy
kantos viešpatavimas? Juk karas nėra niekas kitas, kaip 
tik neapykantos padarinys. Jei tautų ir valstybių tarpusa
vio santykiuose būtų leista meilei nors truputį turėti įta
kos, visi džiaugtumėms visuotinės taikos vaisiais.

Gilios sąžinės valstybių vadai pradeda aiškiai suprasti, 
kad galingi laivynai, nenugalima aviacija, visas kliūtis 
įveikią tankai ir kiti moderniausi kariniai pabūklai neap
saugos ir stipriausių valstybių nuo pavojaus patekti į ne
taiką. Jie ir viešai pradeda, reikšti mintis, kad žmonijai 
reikia dvasinio atgimimo, reikia pasiduoti antgamtinei 
veiklai, kurios spindulių tiek daug teikia Pasaulio Kūrėjas 
ir Valdytojas.

Apie dvasinių jėgų reikšmę, apie antgamtinio gyvenimo 
įtakos plėtimo reikalą tiek daug kalbėjo keli paskutiniai 
popiežiai, bet jų balsas vis nesurasdavo pakenčiamų atgar
sių atsakinguose sluoksniuose. Benediktas XV pavartojo 
visą savo didžiulę įtaką, panaudojo visus prieinamus ke
lius, bet jo žodis vis dėl te liko balsu tyruose šaukiančiu 
ir pasaulis murkdės? 1914 — 1918 m. kraujo tvane.

Atrodo, kad Pijus XII bus laimingesnis. Jis savo veik
los tikslu pasirinko taiką paremtą teisingumu. Jis, turėda
mas nepaprastą natyrimą santykiuose su viso pasaulio 
valstybių įžymiomis asmenybėmis, pavartojo tik jam ži
nomus kelius ir jo siekių vaisiai jau kiek apčiuopiami. Pre
zidento Roosevelto siuntimas savo atstovo pas, popiežių 
nėra tik šiaip atsitiktinas dalykas. Šis žygis? yra aiškus 
dirbančiųjų taikai pastangų vaisius.

Popiežiaus ir prezidento Roosevelto bendradarbiavimas 
taikai įvertinamas visur. Tiesa, Vokietijos oficialinės vir
šūnės tyli, nieko nesako, bet pačioje vokiečių tautoje šie 
-žygĮaLžip.omidr ten laukiama ko nors geresnio. Labai pa
lankiai į tai žiūrima Anglijos ir Prancūzijos vyriausybėse. 
Apie tai paminėjo savo paskutinėje kalboje ir Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chamberlain, kurs irgi pažymėjo, kad 
ateities pasaulio gyvenimas turės būti paremtas naujais 
dėsniais.

Kai šis karas bus užbaigtas (tiesą pasakius, jis dar nė
ra prasidėjęs), visos tautos bus pasiruošusios pradėti nau
jesnį, pastovesnį, žmogiškesnį gyvenimą, jei jos bus leidu- 
sios savo visiems nariams, visiems asmenims persiimti 
antgamtinio gyvenimo tiesų dėsniais, kai visa žmonija, 
bent jos aiški dauguma, supras, kad žmogaus gyvenimas 
šiame pasaulyje yra tik įžanga į amžinąjį, todėl jis turi 
būti tvarkomas žiūrint ir iš amžinybės požvilgio.

(Ne visada gaunam visus 
laikraščius iš Lietuvos, to
dėl „Tėvų Žemes” skyriui 
dažnai dabar tenka pasinau
doti beveik tik „Eltos” pra
nešimais. Red.)

rutės gimnazijai būtų grą
žintos patalpos, iš kurių 
1920 m. lenkai išmetė į gatvę 
lietuvių mokinius ir patys 
ten įsirengė lenkišką Orže- 
škienės gimnaziją.

Daugiau Rimtumo ir Veiklumo
Vilniaus lietuvių šelpimo 

vajus eina labai skystai. Su
rinkta vos keletas tūkstan
čių dolerių. Rimtesnio va
jaus nė nesistengta pravesti. 
Pasitenkinta atsišaukimais, 

, laiškais. Viršūnių veikėjai 
pasiteisino, kad nėra ūpo... 
Mat, tik Vilniaus dalis at
gauta ir lenkų pabėgėliai bus 
šelpiami, pašalpa nereikalin
ga — pati Lietuva lengvai 
pasirūpinsianti ir t. t. žo
džiu, Vilniaus šelpimas pra
eis kaip daugelis tautinių 
reikalų praėjo. Padėčiai api
būdinti tinka žodžiai, kaip 
stagnacija, inercija.

Ši stagnacija bei inercija 
yra su mumis jau per dau
gelį metų. Ją rasime ne tik 
pas veikėjus, organizacijų 
centruose, bet ir kolonijose.

Pati visuomenė yra jautri. 
Vilniaus atgavimas (kaip 
lenkų ultimatumas ir Klai
pėdos netekimas) jautriai 
atsiliepė net į nutautejusius. 
Reikėjo tik veikėjams pilnai 
panaudoti momentą čia 
daug kaltas trūkumas ug
nies pas veteranus veikėjus, 

"kurie metų metus vadovauja 
organizacijoms, parapijoms, 
įstaigoms. Visi pratę į juos 
kreiptis, jų iniciatyvos lauk
ti. Lauk nelaukęs, tik jau
nas kraujas išjudins...

Ar ne mūsų sustingimas, 
Vilniaus šelpiman jau

lenda bolševikas, ir tai mūsų 
parapijose? Ar ne apsileidi
mas, kad bažnyčioje rinkti 
pinigai Vilniui siunčiami ne 
per Federaciją? Kieno kal
tė?

Nepriešingas esu, kad šel
pimo pinigai siunčiami per 
konsulatus, nes ir pati Fede
racija per konsulatą pasiun
čia. Tik, rodos, seniau tokie 
žygiai būdavo atliekami per 
visų pripažintą Katalikų 
Centrą — Federaciją. (Jau 
man vienas tautininkas pa
juokiančiai išsitarė, kad ka
talikai mažiau už konsulatą 
pasiuntė. Pasirodo, kad, jo 
nuomone, konsulatas atsto
vauja nekatalikams!). Per 
Federaciją suteikta pašalpa 
persiunčiama Katalikų Vei
kimo Centran Kaune, kuris 
geriausiai žinodamas vietos 
reikalus, gali aukas perduoti 
katalikų įstaigoms Vilniuje. 
Panaudodami Federaciją, 
užregistruojame katalikų au
kas, kas ateity, kaip ir pra
eity, dažnai reikės pavartoti 
argumentuose su ,,ultra” ir 
,,ūra” patriotais.

Vilniaus lietuvių šelpimas 
negali būti mums mažos ver
tės. Visa Lietuva pateko 
tarp kariaujančių šalių. 
Svarbu tautos jėgas taupyti. 
Nežinom, ką neša rytojus. 
Kad Lietuva dabar labai 
saugi, tik neišmanėlis gali

— Nuo gruodžio 11 d. vyk
stantiems į Vilnių ir iš Vil
niaus į kitas Lietuvos dalis 
Lietuvos piliečiams neberei
kia leidimų. Svetimšaliai ir 
kiti, kurie neturi Lietuvos 
pilietybės, turi ir toliau gau
ti leidimą važiuoti iš Vil
niaus į Kauną ir iš Kauno į 
Vilnių.

— Vilniaus lietuvių choras 
„Varpas”, kurs buvo padaręs 
priesaiką tapti Lietuvos Šau
lių Sąjungos nariu kai tik 
Vilnius bus laisvas, dabar 
savo priesaiką ištęsėjo: visi 
choro nariai įstojo į L. Šau
lių Sąjungą ir pats choras 
pasivadino Šaulių Sąjungos 
Vilniaus rinktinės choru. 
Chorvedis yra Julius Sinius.

— Išsklaidyti lenkų oku
pacijos metais lenkų varytą 
akciją, skelbiant esą Vilnius 
nėra buvęs Lietuvos sostinė, 
Vilniaus lietuviai žada su
rengti viešą parodą, kurioje 
žemėlapiais, dokumentais, 
senovės raštais ir paveiks
lais bus įrodytas Vilniaus is
torijos lietuviškumas.

— Vilniaus Vytauto Didž. 
gimnazijos mokiniai priėmė 
rezoliuciją, kad lietuvių Bi-

manyti. Juk Vilnius atnešė 
tėvynei nemaža ir vargo. 
Ruso kūjis ir pjūklas, kaip 
šmėkla, dieną naktį kabo 
virš lietuvio galvos. Labai 
vaizdžiai Emil. M. Paukštis 
„Darbininke” savo straips
nyje „Tautiečiai, veikim, kol 
dar ne vėlu” tai iškėlė.

Bet užtikrinu Emil. M. 
Paukštį, kad jo balsas bus 
tyruose. Viršūnių sustingi
mas, antrųjų laukimas pir
mųjų, nieko neatliks. Kai
rieji pažiūrės į dešiniuosius, 
katalikai pasibaisės dirbti 
su nekatalikais, na, ir, šauk: 
„Tautiečiai, veikim, kol dar 
ne vėlu”, ir rašyk, aiškink 
kiek nori, nieko nesulauksi.

Nėra abejonės, kad rim
tas pavojus Lietuvai išju
dintų mus visus. Rastume 
bendrą kalbą ir darbą dirb
tume rimčiau. Rimtai dirba 
suomiai, lenkai, čekai, ukrai
niečiai ir k. Jie visi dirba ir 
laukia karo užbaigos.

Ar mes panašiai nesitikim, 
kad karas ir Lietuvai ką 
nors atneš? Aišku, kad są
skaitos bus suvestos su Vo
kietija ir Rusija atstatyti 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Uk
rainą ir Austriją. Kas bus 
su Klaipėda ir likusių nelais
vėje Vilniaus kraštu?

Didelis ir rimtas darbas 
prieš mus. Šis darbas nėra 
tik Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos reikalas. Juk 
Lietuva kaip tik rusų globoj. 
Ar daug gali reikalauti iš 
alijantų? Mes išeiviai galim 
nesutikti su Lietuvos užsie
nio politika ir būti vienmin
čiai su alijantais. Mes gali
me rimtai dirbti didesnei, 
platesnei, laisvesnei ir tvir
tesnei Lietuvai. Tik daugiau 
rimtumo ir veiklumo!

— Švietimo ministeris dr. 
Jokantas pranešė seimui, 
kad nuo gruodžio 15 d. į Vil
nių keliami Vyt. Didžiojo 
universiteto teisių, humani
tarinių ir teologijos — filo
sofijos mokslų fakultetai, 
kurie bus įlieti į pertvarky
tąjį Vilniaus universitetą.

— Vilniaus lietuvių skra
jojantis teatras „Vaidyla”, 
pradėjęs savo vaidinimus 
Vilniuje, vaidino Ignalinoje, 
Palūšėje, Švenčionėliuose ir 
Kaltinėnuose. Visur teatras 
turėjo didelį pasisekimą. Pa
siilgę lietuviškų vaidinimų 
žmonės suplaukė iš tolimiau
sių apylinkių. „Vaidylos” te
atras yra išsivystęs iš Vil
niaus studentų dramos sek
cijos, kuri prieš karą reng
davo nuolatinius vaidinimus.

— Vilniaus sporto apygar
da pradėjo vykdyti sporto 
planą žiemos ir vasaros se
zonams. Antakalnio kalnuose 
išnuomoti sportininkų reika
lams dv0i—narnai poilsiui ir 
sporto įrankių remontui bei 
medicinos pagalbai. Vilniaus 
apylinkės yra kalnuotos ir 
žiemos metu visuomet aps
čiai sniego, čia vystomas sli
dininkų (ski) sportas. Trijų 
Kryžių kalne rengiamas ta
kas rogutėmis važinėtis. Vil
niaus sporto apygardos dirb
tuvėse atnaujinti darbai, dir
bamos naujos slidės (ski) ir 
pradedami sportinių laivelių 
bei irklinių valčių remonto 
darbai ateinančio pavasario 
vandens sportui.

— Grįžęs iš Berlyno Lietu
vos vokiečių Kulturverbando 
pirmininkas Reichertas pra
nešė, kad vokiečių iškėlimas 
iš Lietuvos vargiai beprasi- 
dėsiąs prieš ateinančio pa
vasario galą. Ar Lietuvos 
vokiečiai bus iškelti į Suval
kų trikampį ar kur kitur, 
dar nežinia.

— Žymesnių klaipėdiškių 
radijo aparatai yra užplom
buoti ir negalima klausytis 
radijo žinių net iš pačios Vo
kietijos. Keli klaipėdiškiai 
smarkiai nubausti už klausy
mą svetimų valstybių radijo 
žinių.
— Visi Lietuvos piliečiai, gy
veną Klaipėdos krašte, turė
jo iki gruodžio 10 d. pasirū
pinti gyvenimo leidimus.

— Tebevokietinami Klai
pėdos krašto lietuviškieji 
vietovardžiai, šiomis dieno
mis suvokietintas Panemu
nės miestelis ties Tilže ir vi
sos jo gatvės bei keliai.

— Panemunėje prie Tilžės 
tilžiškis vokietis Helmut 
Kroeger subadė peiliu du 
Lietuvos piliečius, už tai nu
baustas pusketvirtų metų 
kalėjimo.

— Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams Globoti organizaci
jų sąjunga Vilniuje steigia 
keturis sveikatos centrus su 
maitinimo punktais, kur bus 
globojami kūdikiai ir vaikai 
iki 7 metų avižiaus ir žindy
vės motinos, \

— Rytprūsiuose nubaustas 
iki gyvos galvos darbininkas 
Kelbachas už tai, kad ne
gaudamas iš malūnininko at
lyginimo už darbą sumetė į 
upę kaikurias malūno dalis 
ir per tai malūnas stovėjo 8 
dienas be darbo.

— Hitleris apdovanojo 
auksiniu garbės ordinu vieną 
Trumpėnuose, Rytprūsiuose, 
pas ūkininką tarnaujančią' 
50 metų be pertraukos dar-■ 
bininkę, senutę Keturkaitie-, 
nę, už ištikimą tarnybą.

— Prie Lietuvos pasienio' 
gyvenantieji klaipėdiškiai! 
gausiai atvyksta į Žemaitijos! 
pasienio turgus, kur pasival
go ir perkasi daug žemaitis- ’ 
kų klumpių, kurios dabar; 
Rytprūsiuose labai propa
guojamos, kaip taupi, prak
tiška ir šilta, avalynė.

— Steigiama panaši į „Lie
tūkį” ir „Pienocentrą” koo
peratyvų sąjunga „Linas”, į 
kurią steigėjais įeina Ku
piškio, Utenos, Papilės, Bir
žų ir Joniškio Žemės ūkio 
kooperatyvai. „Lino” tiks
las bus skatinti linų ir kana
pių auginimą, apdirbimą ir 
perdirbimą, padėti tinkamo
se vietose steigtis linų gamy
bos ir prekybos kooperaty
vams, jungti linų gamybos 
ir prekybos kooperatyvų vei
kimą, organizuoti krašto vi
duje ir užsienyje linų ir ka
napių produktų pardavimą 
ir tarpininkauti savo narių 
kooperatyvų reikalais.

— Draugija užsienių lietu
viams remti iki gruodžio 9 d. 
užregistravo Vilniuje 2,658 
atbėgusius lietuvius. Atbėgę 
yra iš vokiečių okupuotojo 
Suvalkų krašto ir rusų val
džioje likusios Vilniaus sri
ties. Atbėgusiųjų skaičiuje 
yra 1,974 vyrai, 621 moteris, 
kiti vaikai. Lenkų kalėjimuo
se laikytų politinių kalinių, 
vargintų už lietuvybę, yra 
114.

— Lietuvoje yra iki 48,000 
amatininkų; savarankių 
amato įmonių Lietuvoje esa
ma apie 34,000, iš kurių 14,- 
000 įmonių miestuose ir 20,- 
000 kaime. Didžiausia ama
tininkų šaka yra siuvėjai, 
kurių skaičius Lietuvoje 
siekia 12,496, toliau kalviai, 
batsiuviai. Tos trys šakos 
sudaro beveik pusę visų 
amatų įmonių. Tautybių at
žvilgiu kaimo amatininkų 
tarpe lietuvių nuošimtis sie
kia iki 94. Miestuose lietuvių 
ir nelietuvių nuošimtis yra 
beveik lygus. Lietuvių ama
tininkų nuošimtis sudaro 
daugiau nei 80 nuošimčių.

— Gruodžio 10 d. Vilniuje 
įvyko didelės šaulių iškilmės 
— šaulių būrių, kuopų, bata
lionų ir rinktinių vadų suva
žiavimas, dalyvaujant apie 
1,000 atstovų, daugiausia at
sargos karininkų. Po pamal
dų Aušros Vartuose, iškilmių 
Gedimino kalne ir vainiko 
uždėjimo ant dr. Basanavi
čiaus kapo, įvyko iškilmin
gas posėdis, į kurį atvyko 
apie 1,500 žmonių, senųjų 
partizanų veikėjų, šaulių iš 
tolimiausių provincijų kam
pų vyrų ir moterų ir visa 
Vilniaus karinė ir civile vy
riausybė.

— Vilniuje sukėlė didelę 
sensaciją, žinia, kad policija 
pagavo 3 Vilniaus universi
teto asistentus bevagiant 
universiteto bibliotekos kny
gas. Vedama kvota, kiek ir 
kas yra pasisavinęs univer
siteto turto, nes lenkiškoji 
universiteto vadovybė, per
duodama universitetą, neį
stengė duoti tikro atsakymo, 
kiek ir kokio turto universi
tetas turi.

— Pavenčio cukraus fab
rike, kasdien dirba apie 
1,300 darbininkų trimis pa
mainomis po 400 ir per dieną 
pagamina po 1,500 maišų 
cukraus. Vidutiniai šis fab
rikas per sezoną pagamina 
apie 33 milijonus svarų cuk
raus.

Šveicarų Spauda Kaltina Jungtines Vaistyk
Šveicarų laikraštis ,,Basler 

Nachrichten” (1939 m. 329 
Nr.), rašydamas apie suo
mių — rusų konfliktą, pas
tebi, jog politiniu atžvilgiu 
Suomija esanti visiškai at
skirta. Skandinavijos vals
tybės jaučiasi esančios per- 
silpnos, kad galėtų jai padė
ti. Poetiškoji tiesa, kad su
jungtos jėgos ir silpnąjį pa
darančios stipriu, neatitin
kanti Baltijos padėties tik
rovę. Todėl Lietuva, Latvija 
ir Estija leidusios save pa
pjaunamos, todėl ir Švedija,

— Vilniuje įvykusiame 
Liet. Rašytojų draugijos su
važiavime išrinkta nauja 
valdyba iš pirm. prof. Krė
vės — Mickevičiaus, vice- 
pirm. Liudo Giros, sekr. Pet
ro Cvirkos, ižd. prof. Putino 
Mykolaičio ir turto globėjo 
prof Balio Sruogos.

— K. Stašio paskyrimu 
sostinės burmistru patenkin
tos visos lietuvių srovės ir 
mažumos. Apie savo nusista
tymą p. Stašys pareiškė: 
„Visada buvau ir esu tik lie
tuvis. Savo veikloje visada 
stengiausi jungti visus lie
tuvius, kas man praktikoje 
netrukdė pripažinti, kad rei
kalingos yra įvairios politi
nės srovės ir reikia su jomis 
bendradarbiauti. Politinių 
srovių ir idėjų veikimas yra 
reikalingas, nes tai liudija 
tautos gyvumą”.

— Sėdėjusių lenkų kalėji
muose ir teistų už lietuvybę 
Vilniaus krašto lietuvių pri- 
skaitoma apie 400. Baisiojoj 
Berezos koncentracijos sto
vykloj buvo pasodinta per 
200 lietuvių. Apie tos sto
vyklos režimo žiaurumus gy
vi išlikusieji pasakoja neįti
kėtinų dalykų. Ji buvo 
įsteigta specialiai Vilniaus 
krašto kitataučiams ir buvo 
griežčiausia iš visų koncen
tracijos stovyklų visoj Len
kijoj.

— Per 19 okupacijos metų 
už lietuvybę sušaudyti trys 
lietuviai: Juozas Bakanaus- 
kas, Mykolas Šinkūnas ir 
Vladas Jurkuvėnas, o mirti
nai nukankinti du: Br. Asta- 
šauskas ir Pr. Račinskas. 
Vilniuje ruošiamas žuvusių
jų už lietuvybę iškilmingas 
minėjimas, o gyviems išli- 
kusiems rūpinamasi medici
nos pagalba, darbu ir tarny
bomis.

— Kipras Petrauskas iškė
lė sumanymą Vilniuje steig
ti nepriklausomą nuo Kauno 
lietuvių teatrą, į kurį, būtų 
įtrauktos pačių vilniečių me
ninės jėgos ir tarnautų sos
tinės ir Vilniaus srities kul
tūrai. Pats K. Petrauskas 
linkęs tokiam Vilniaus teat
rui pasidarbuoti. Pirmoje ei
lėje Vilniuje Petrauskas siū
lo įsteigti operą.

— Jau atidarytas tiesio
ginis autobusų susisiekimas 
tarp Ukmergės ir Vilniaus. 
Autobusai iš Vilniaus į Uk
mergę ir atgal eina per šir- 
vintus ir Maišiogalą. Auto
busai Ukmergėje paima ke
leivius iš atvykstančių auto
busų iš Zarasų, Utenos, Ko- 
varsko, Anykščių ir kt.

— Prie Šilutės statoma 
naujakurių kolonija, kurioje 
nepasiturintieji vokiečiai 
gauna išsimokėtinai namus 
su daržu.

— Vilniečiai pirkliai su 
kauniečiais sudarė bendrą 
„Vienybės” prekybos bend
rovę, kuri užsakė prekių už 
milijoną litų. Kuriasi kelios 
prekybos bendrovės. Kauno 
įmonėse ir fabrikuose lanko
si daug vilniečių pirklių, už- 
megsdami ryšius prekybi
niais reikalais. Prekyba Vil
niuj sparčiai atgyja ir vilnie
čiai daug perka lietuviškų 
įmonių ir fabrikų gamybos 
išdirbinių ir produktų.Jasys

IŠ TOIUUII
Norvegija ir Danija, Siį 
jai nusileidus, taip pati 
siančios papjaunamos, I 
pat ir didžiosios valstj 
nesiryžtančios padėti | 
miams. Anglijos užs£ 
reikalų ministeris vedąjl 
sitarimus su SSSR pas;" 
niu Maiskiu dėl ekonojT 
santykių ir nenorįs išal 
numatytų planų. Tuo i 
nei iš anglų nei iš voįr 
pusės nesą daroma spaj?. 
suomių naudai. Berlynat tei‘ki7įagafbą bS sti- 
tiek tepasakęs: „Mes; „ųs aukštiems moka
me skolingi suomiams^ eiti Lietuviu tauta A. 
paskutinius 20 mėty jr pasau]yje tiek 
miai nesistengė įgyti tgi^ymės, kiek musų tauta 
draugystės . Vis dėl tf išmokgliDta Tad, Hetu- 
1939 metų kovo mėo. nesigailėkite lėšų moks

lus! Atskiros draugijos ir 
menys „Motinėlės” drau- 
iai prašomi kasmet duoti

INĖLĖS’ DRAUGIJOS 
VAJUS

įjaū Dievuli, lietuvių tau- 
j žmonės turi didelių ga
mų ir jų tarpe atsiranda 
paprastų talentų; jų tie 
bumai dažnai žūna neiš- 
įtyti, nes dėl lėšų stokos 
rali eiti į mokslus. „Moti- 
lės" Draugija tokiems as-

jdijas aukštiems moks

mių vyriausybė kategor 
atsisakiusi perleisti m 
tam tikras sritis, kurios 
miai būtų sustiprir 00 įr po $5.00.
SSSR padėtį prieš Re|-
Tuo atžvilgiu suomiai iNario mokesčius ir aukas 
daug pasitarnavę vcĮfašonae siųsti: 
interesams. Tačiau, StI Rev> N> Pakalnis, 
susitaikius su Hitlerio,L 259 No. 5th St, 
suomių pasitarnavinJ Brooklyn, N. Y. 
Riečiams esąs jau nebe|. 
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jįj ir susipratusių paeitu- 
dabar te netUvių suteikti „Mo- 

pasirinkti du keliu: sek Draugijai visoke- 
koslovakijos ir Baltijos įpą pagaibą ir aukas, 
stybių arba eiti Lenki!
domis. Kitaip sakant^aldybą sudaro: 
katastrofiškas nusileil^un. dr. J. B._ Končius,- j 
arba katastrofiškas p^" ^UI1, Valkūnas, vice- 
šinimas. Tačiau, laimėj®1' k™- Paka-Inis, ka- 
kų pasipriešinimas ir^> ^un' pe^esis« sekU 
dariniai nebūsią visai P- A. Jurgutis, trust., kun. 
šūs suomių atžvilgiu.I/* ^uras’^rus^-
ja neturėjusi vieningos' ’ “ 7“ _
nalytės tautos prieš u^ARRISON — KEARNY 
ką. Josios gyventojų i J.
procentą sudarę vo® e 
lietuvių, baltgudžių iri Apie kun. Bubą 
niečių priverstiniai ’Praeitų metų gale neteko- 
niai. Prie etnografiniyjMV0 mylimo vikaro, kun. 
tumų prisidėję ir so<nO Bubo. Nors ir pavė- 
priešingumai tarp fe het norėtųsi „Ameri- 
dvarininkų ir vargšo p.|e" plačiau apie velionį pa- 
riato. Tokiomis ligom^yti, Velionis, jo paties 
serganti suomių tautaįymUr palaidotas Nekal- 
diškai kalbą piliečiai e Prasidėjimo seminarijos 
tikimi valstybei, soc^ Darlington, N. J. 
skirtumų ir nesą. Tu.^ Antanas p 
rusai visai negalį pC 1Mg m Jersey
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tyvinę saugumo 
siūlydama mažosioms 
dutinėms valstybėms 
liūs nepuolimo paktus 
na didžiųjų valstybi’ 
baisus esąs patyri 
valstybių, kurios pas 
sios šia nauja siste 
kieti j a ir Rusija pam] 
po kojomis savo su 
Lenkija. Panašiai 
Stalinas ir su rusų 
mių nepuolimo pakl 
jaučiu iki 1945 m. 
avelė, nepatenkinda 
vilko reikalavimų, su 
čianti vandenėlį ir tu 
esanti paverčiama „ 
ku”. Tokiu atveju, be 
nių, nepuolimo sut 
tenkanti savo reikšmės®^0Dam0'Gavo dar

yle, New Yorke, kur 
metus. Visi jį my- 

pfe atlyginimas buvo 
H darbas lengvas, jis 

patenkintas, vis jis 
*vo: nAs turiu būti ku-
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anarchijos. Tai turį * Augustina Vaičiu- 
ti kaip tik ameri^^dėjo jam padėti ir 
Šiandien jie siūlą neit J’feba jis tęsė savo 
gajai Suomijai „ge0 
tarnavimus”, tarpiu? 
mus su Rusija. Tačiai 
patarnavimas esąs 
žodžiai. Gerą darbą' 
atstatymo tarptauti 
tyje padarytų amer 
tik tada, kada jie a 
izoliacinės (atsisk, ——m u
litikos ir vėl pripažino būti kunigu
šono principus.

reikalavimus. Nu

Tačiau, jei ameri 
nebūtų palikę bėdoje! 
prezidento Wilsono ? 
Tautų Sąjungos, tai 0 
politikai netektų rie$ 
puolimo paktų šuntaki 
nebūtų iš viso dabai

vyzdiogas vaikas.
nuo pat mažens veHo- 
ėjo patraukimą, prie

Kas tik jį pa- 
lavo, kuo jis būsiąs i 

vis atsakydavo „ku-
’ Uoliai tarnavo prie 
kiekvieną rytą 6 vai. | 
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nesiryžtančiog m 
miams. Anglijos , 
reikalų ministeris :čiū Dievui, lietuvių tau- 
sitarimus su SSSR
niu Maiskiu dėl eį-hų ir jų tarpe atsiranda 
santykių ir nenorįs

žmonės turi didelių ga-

ja 
a- 
ia,

aprastų talentų; jų tie 
numatytų planų. į urnai dažnai žūna neiš- 
nei iš anglų nei iŠ fyti, nes dėl lėšų stokos 
pusės nesą daroma? eiti i mokslus. „Moti- 
suomių naudai. Beį įs” Draugija tokiems as- 
tiek tepasakęs: j ns teikia pagalbą bei sti- 
me skolingi suorg dijas aukštiem o moks- 
paskutinius 20 m s eiti. Lietuvių tauta A-

buto metinėje programoje, 
kuri bus Nemuno salėje, 48 
Green St.

ELIZABETH, N. J.

CHICAGO, ILL.
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paskutinius 20 
miai nesistengė įgjikoje ir pasaulyje tiek 
draugystės”. Vis Jį žymės, kiek musų tauta 
1939 metų kovo jį išmokslinta. Tad, lietu- 
mių vyriausybė kiį ■> nesigailėkite lėšų moks- 
atsisakiusi perleisti 
tam tikras sritis, h ienVs
miai būtų susti*li Prašomi kasmet duoti 
SSSR padėtį prieš* $10-00 ir P° $5-00-
Tuo atžvilgiu suomį Jario mokesčius ir aukas 
daug pasitarnavę 
interesams. Tačiau, 
susitaikius su Rife 
suomių pasitarę 
piečiams esąs jau s 
mingas, tad vokįįZajų skelbiame iki 
šiai saką: „Mes® 
me skolingi suomis

Suomija dabar

Draugijai - 
stybių arba eiti tepagalbą ir aukas' 
domis. Kitaip sah raldybą sudaro: 
katastrofiškas nuf vun. dr. J. 
arba katastrofiškas 
šinimas. Tačiau, kum N. Pakalnis, ka- 
kų pasipriešinimas:
dariniai nebūsią via -_A-. Jurgutis, trust., kun. 
šūs suomių atžvilgį 
ja neturėjusi vienis
nalytės tautos prieš ^RRISON — KEARNY 
ką. Josios gyventoji 
procentą sudarę t 
lietuvių, baltgudžiųr 
niečių priverstiniai 
niai. Prie etnografe
tumų prisidėję ir s :an0 Bubo. Nors ir pavė-

išmokslinta. T_zd, lietu

si Atskiros draugijos ir
Motinėlės” drau-

$10.00 ir po $5.00.

šome siųsti:
Rev. N. Pakalnis, 
259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

vasa- 
15 d. Nuoširdžiai prašo- 
Gerb. Dvasiškijos, drau- 

j ir susipratusių pasita
riu lietuvių suteikti , ,Mo- 

i” Draugijai visoke-

B. Končius, 
n., kun. J. Balkūnas, vice-

, kun. P. Lekešis, sekr.,

Juras, trust.
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priešingumai tarp 
dvarininkų ir vargšo 
riato. Tokiomis ligoti? Velionis, jo paties 
serganti suomių tad gyniu, palaidotas Nekal- 
diškai kalbą piliečiai Prasidėjimo seminarijos 
tikimi valstybei, so inėse, Darlington, N. J. 
skirtumų ir nesą, Ti 'e]įonįs kun. Antanas P. 
rusai, visai negalį )as g-jme 1908 m. Jersey 
suomiams tų jninusĮ j tėvų Pranciš- 
jie (rusai) įžiūri kaj s įr Teklės (Vaičiulytės) 
nėse valstybėse.

Šiame konflikte 
tarptautinės reikš Įgkos bažnyčios, kun. An- 
blema. Gerai esą a! teko eiti šv. Petru par. 
mi dar visai neseni Cykion, kur mokė tėvai 
kada Vokietija J litai, airiai. Čia kun. An- 
smarkią akciją prie is pasižymėjo kaip gabus 
tyvinę saugumo i avyzdingas vaika 
siūlydama mažosios au nuo pat mažer.i velio- 
dutinėms valstybėm: turėjo patraukimą prie 
liūs nepuolimo pakte jgystės. Kas tiu jį pa
na didžiųjų vaistyti lsdavo, 
baisus esąs patyri igęS) vis atsakydavo „ku- 
valstybių, kurios 
sios šia nauja sisteįų kiekvieną rytą 6 vai. 
kietija ir Rusija pa> ankant 
po kojomis savo š
Lenkija. Panašiai f cistas dirbtuvėje, bet šis 
Stalinas ir su rusų įgis neatėmė iš jo vilties 
mių nepuolimo pakte įekti savo tikslo, 
j ančių iki 1945 m. 
avelė, nepatenkini 
vilko reikalavimų, ? iu iš jų; viršininkai jam 
čianti vandenėlį ir fe ike, kad jam, turinčiam 
esanti paverčiama ; lies ligą, bus sunku išpil- 
ku”. Tokiu atveju, b 
nių, nepuolimo šute 
tenkanti savo reikš®

;ai, bet norėtųsi „Ameri- 
s” plačiau apie velionį pa- 

, jo paties

Prasidėjimo seminarijos

s ir Teklės (Vaičiulytės)
Kl
evai gyveno toli nuo lie-

turėjo patraukir’.ą prie

kuo lis būsiąs

.s”. Uoliai tarnavo prie

aukUesnę mo
lą, tėvas buvo mirtinai

iartą nuėjo pas jėzuitus 
pasisakė — norįs tapti

prašymas išklausytas ir 1933 
m. priimtas į Nekalto Pra
sidėjimo seminariją. Jam čia 
bebūnant, jo teta, kuri jam 
taip daug pagelbėjo, mirė.

Po visų debesų, saulutė 
vėl pasirodė jo gyvenime — 
jis įšventintas kunigu 1937 
m. gegužės 29 d.

Primicijas atlaikė Šv. Pet
ro ir Povilo airių parapijoj. 
Pamokslininkas buvo klebo
nas ir štai ką jis sakė: „Kun. 
Antanas įšventintas kunigu 
vakar, bet tai buvo tik cere
monijos jam — jis gimė ku
nigu. Aš prašiau Dievo, kad 
Jis duotų man progą pama
tyti jį laikant pirmas mi
šias”.

Pirma parapija buvo Švč. 
Trejybės, Westfield, N. J., 
kur jis buvo vikaru. Už me
tų paskirtas darbuotis mūsų 
Motinos Sopulingos parapi
joj.

A. A. kun. Antanas dirbo 
nenuilstančiai per pusantrų 
metų drauge su seselėmis 
pranciškonėmis, kurios gra
žiai vaikučius moko. Beveik 
visi lietuvių vaikučiai buvo 
sutraukti prie lietuviškų pa
mokų, jam padrąsinus.

Lankė visas katalikiškas 
draugijas. Visados buvo 
linksmas. Ieškojo nuliūdusių 
ir ramino juos; lankė ligo
nius, raišus, vedė prie Die
vo, kurie buvo paklydę. Pri
vedė jis vieną raišą mergai
tę, kuri buvo visų apleista, 
prie šv. Komunijos; lankė 
kalėjimus ir ligonines, rami
no kalinius ir sergančius, 
klausydamas jų išpažinčių.
Lankydamas Hudson Coun

ty ligoninę, jis priėjo prie 
vienos moteriškės, raišos ir 
aklos, paėmė ją už rankos 
ir ramino. Moteriškė paklau
sė: „Kas tu esi, kad taip 
mane nuraminai?” Sužinojus 
moteriškė sukliko ir gailiai 
pradėjo verkti, sakydama, 
„Dešimts metų iš šios lovos 
neišėjau ir niekuomet negir- 

1 dėjau tokios raminančios 
kalbos”.

Tokių pavyzdžių iš jo gy
venimo yra daug. Per pus
trečių metų velionis padarė 
labai daug gero. Tur būt, 
Dievas iš jo daugiau nebeno
rėjo, tadgi pašaukė į Savo 
Buveinę.

Kazys J. Nakrošis

Vasario 4 d. šv. Antano 
par. salėje, 15 st., Cicero, 
įvyks Tėvų Marijonų rėmėjų 
metinis seimas, kurs 10:30 
vai. ryte prasidės iškilmingo
mis pamaldomis. 12 vai. bus 
bendri pietūs, o 2 vai. popiet 
prasidės posėdžiai. Visi T. 
Marijonų bičiuliai maloniai 
laukiami.

PATERSON, N. J.

Susidaręs draugijų komi
tetas rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasa
rio 11 d. Sausio 27 d. rengia
mas didelis balius vilnie
čiams sušelpti.

Lenkai labai remia tą ba
lių; ne tik jie aukoja, bet ir 
salę dykai davė abiems 'pra
mogoms.

Balius ir nepriklausomy
bės šventės minėjimas įvyks 
Washington Ball Room, SO- 
84 Goodwin St.

Muz. B. Voveris rūpestin
gai rengia chorą iškil
mėms. Jis gražiai prirengė 
chorą Kalėdų šventėms, tiki
masi, kad būsimoms iškil
mėms dar geriau prisiruoš.

BALTIMORE, MD.

—Naujų Metų paskutinę sa
vaitę buvo 2 laidotuvės — 
V. Kvedero ir J. Paliulio, 
siuvėjo, kai kada laikydavu
si© savo dirbtuvėlę.

— Nuo Kalėdų išsilaikė 
pastovus šaltas oras; nuo 
sausio 8 d. turėjo būti per
mainų, kaip oro spėjimas ro
do.

— Sausio 7 d. įvyko S.L. 
R.K.A. 13 kuopos susirinki
mas, į kurį atėjo ir kleb. 
kun. J. Lietuvninkas; jis ra
gino narius pakalbinti lietu
vius ‘prisirašyti prie Katali
kų Susivienijimo. Kun. J. 
Lietuvninkas ragino kuopą 
paaukoti kiek Vilniaus lietu
viams. Kadangi mažai narių 
buvo susirinkime, tad nu
tarta rengti paskaitas para
pijos salėje ir atsišaukti į 
plačią visuomenę, kad atei
tų į paskaitas ir atsineštų 
auką vilniečiams. Kuopos 
valdyba sutiko surengti pra
kalbas. Ateitis parodys, kaip 
baltimoriečiai įvertina Vil
nių. J. K.

Sausio 7 d. įvyko susirin
kimas komiteto, kuris visų 
draugijų vardu rengia drau
ge su parapija didelę pramo
gą bažnyčios ir mokyklos 
apšildymui sutvarkyti. Iš 
susirinkimo paaiškėjo, kad 
visa kolonija labai susidomė
jusi. Draugijos labai smar
kiai pardavinėja bilietus. 
Komitetas paskyrė 3 dova
nas draugijoms, kurios par
duos daugiau bilietų.. Sun
ku pasakyti, kuri draugija 
laimės, bet tarp vyrų ir mo
terų draugijų eina didelės 
lenktynės. Jau šimtai bilie
tų parduota. Balius įvyks 
„Laisvės” salėje. Dideliam 
susigrūdimui išvengti, nutar
ta programą turėti du kar
tus: nuo 7 vai. pradės para
pijos choras, o nuo 10 vai. 
majoro Kirk parūpinti ar
tistai iš miesto.

Susirinkime dalyvavo ir 
vyčių atstovai: Vaičulevi- 
čius ir Ruzgą. Svarbiausia 
kalbėta apie maisto, gėrimų 
ir tvarkos reikalus. Eliza- 
bethas visada pasižymi or
ganizuotumu ir tvarka eks
kursijose ir dideliuose paren
gimuose, nes šeimininkės la
bai prityrusios, netenka abe
joti, kad ir šį kartą' viskas 
bus pavyzdingai atlikta. 
Draugijų pirmininkės sutiko 
aplankyti visus pardavėjus 
maistui reikalingų daiktų 
surinkti, o kleb.. kun. J. Si
monaitis pažadėjo su biznie
rių grupe parūpinti ką nors 
prie užkandžių. Atrodo, kad 
balius bus vienas didžiausių.

Šilimos naujas įtaisymas 
jau sutvarkytas. Žmonės atė
ję bažnyčion džiaugiasi, kad 
šilta, todėl visi iš širdies ir 
remia tą naudingą sumany
mą ir drauge reiškia savo 
dėkingumą kleb. kun. J. Si
monaičiui. i

Šia proga primename, kad 
balius įvyks sausio 28 d. po 
pietų. Grieš žinomas ir jauni
mo mėgiamas orkestras 
„Continental”. L. M.

dai. Kviečiam visus parapi
jiečius ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti. Daugiausiai dar
buojasi Nanortienė ir Ra
dzevičienė.

— Šią savaitę pradedamas 
atnaujinimas ir gražinimas 
altoriaus, zakristijos ir visos 
bažnytėlės. Kun. S. Stonio 
rūpesčiu, pakviestas daili
ninkas J. Subačius, kuris 
studijavo meną Italijoje; jis 
papuoš mūsų bažnyčią.

— Kun. S. Stonis su varg. 
Al. Jakupčioniu surengė gra
žų pasilinksminimą savo 
choristams. Reikia džiaugtis, 
kad choras didėja ir vienin
gai darbuojasi su savo vadu 
ir klebonu.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Stipresnė draugystė yra 
dėl širdies ypatybių, nei kad 
intelekto. — Bruyere

Žmogus tuomet gali tebū
ti tikrai naudingas savo tė
vynei, jei yra išaugęs iš sa
vo tautos kultūros. Svetimų 
kultūrų turtai, renkami jo iš 
visur, turi, lyg grūdai, kristi 
į savo žemę.

— Šatrijos Ragana 
r

Visas pulkas karių pigiau 
kaštuoja kaip meilė.

— Volteris

PITTSBURGH, PA. PHILADELPHIA, PA.

JERSEY CITY, N. J.

Šv. Onos par. klebonas, 
kun. M. Kemėžis šią savaitę 
pradėjo lankyti parapijie
čius.

BRIDGEPORT, CONN.

— Praeitą sekmadienį, 
kleb. kun. J. Kazlauskas pra
nešė parapijos 1939 m. fi
nansinę atskaitą, kuri para
pijiečių gražiai sutikta. Pa
jamų buvo per 16,000 dol. 
Buvo daug pataisymų: sa
lėj naujos šviesos, aplink 
bažnyčią šaligatviai, bažny
čios langai, stogas ir bokš
tas perdažyti. Jaunimo namo 
priešakis visas naujas pa
statytas; atlikti ir kiti page
rinimai. Visos išlaidos pa
dengtos, atmokėta skolos 
3,000 dol. ir keli šimtai pasi
liko parapijos kasoje. Tai 
tikrai gražus sutartinis dar
bas klebono ir parapijiečių. 
Tai tik finansinis gražus 
darbas, o kur dvasinis, kur 
kas sekmadienį eilės žmonių, 
jaunų, vaikučių ir suaugusių
jų, eina prie šv. Komunijos! 
Parapija džiaugiasi savo 
gražiu gyvavimu. Tikrai taip 
ir reikia. Manau, šie metai 
ir bus pasekmingi.

Dabar draugijos rengiasi 
prie savo vakarų, viena ki
tai neužsileisdama. Taip ir 
turi būti; kur daugiau darbo, 
ten ir daugiau gyvumo, gra
žumo.

Parapijietis

Reikia pakelti tas, kas ne
išvengiama, tik ne rūsčiai, 
bet tokia kantrybe ir ramy
be, kad ta mūsų nelaimė bū
tų gražus atsiminimas vi
siems mus slaugantiems ar 
lankantiems. — Foersteris

Ką gali padaryti su žmo
gum, kurs turi nepamaino
mą tikslą širdyje, kurs ne
pripažįsta nepasisekimo, ir 
kurs netekęs kojų kovoje, 
dar nori kovoti kumščiais! 
Sunkenybės ir kliūtys jo ne
baugina, tik kelia jam dides
nio darbštumo. Duok abėcė
lę ir geležinę valią, ir nie
kas neįstengs apriboti jo 
darbų. — O. S. Marden

Jei vienas ar keli žodžiai 
gali padaryti ką nors laimin
gą, tai tik piktas žmogus jų 
neištars.

PARAPIJA NENORI 
DYKAI NAMO

Hartford, Conn. — Mies
tas pasiūlė Šv. Onos katalikų 
parapijai vieną pradžios mo
kyklą už 1 dol., bet parapi
jos klebonas pasiūlė už tą na-

GREAT NECK, L. I.

Rėmėjų darbuotė
Šv. Pranciškaus vienuoly

no rėmėjai, nepaisydami šal
čių, gilaus sniego, lankos su
sirinkimuose ir rūpestingai 
rengiasi kortų vakarui, va
sario 4 d., piliečių salėje, 
1721 Jane St. S. S. Pittsbur- 
gte.

Kadangi sesutės pradėjo 
sunku statybos darbą, joms 
reikalinga pagalba. Beveik 
visi mūsų gerieji lietuviai, 
pittsburgiečiai ir apylinkės 
rėmėjai, susidomėję mokyk
los statyba, nori kuo dau-i visus reikalavimus. Nu- 

ęs grįžo namo. Gavo dar- giausia pelnyti kortų vaka- 
banke, New Yorke, kur relv, tad lauksime visų.

Tačiau, jei antf dirbo metus. Visi jį my- 
Nors atlyginimas buvo 

as ir darbas lengvas, jis
nebūtų palikę bėdoj*
prezidento Wilsono __ _____  __ o — ,
Tautų Sąjungos, tai; uvo patenkintas, vis jis 
politikai netektų $ ydavo: „Aš turiu būti ku- 
puolimo paktų šunte as”.
nebūtų iš viso $ o teta Augustina Vaičiu- 
anarchijos. Tai turį1 i pasižadėjo jam padėti ir 
ti kaip tik an$ jos pagalba jis tęsė savo 
Šiandien jie siūlą ^kslą, lankė Seton Hall ko- 
gajai Suomijai /Bu- Ir vėl ištiko didi ne- 
tarnavimus”, tarP'|ie — mirė jo brangi mo- 
mus su Rusija.

e
___ _  ___ :lė. Ši nelaimė daugiau 
patarnavimas esąs1 enkė jo sveikatai.

— J—’ijieną vasaros dieną jis 
pasiryžo rašyti laišką

žodžiai. Gerą darM 
atstatymo tarptautfe 
tyje padarytų an^kupui. maldaudamas lei- 
tik tada, kada jie at o grįžti į seminariją ir 
izoliacinės (atsiskyrė iti laimę būti kunigu 
litikos ir vėl pripažins vieną dieną, 
šono principus.

¥

jei taip 
Dievo noras. Jo laimei,

Prie rėmėju prisirašė Ona 
Martinonienė ir Rozalija Vir- 
bickienė, kurios žada daug 
pagalbos.

Rėmėjas

WATERBURY, CONN.

Sausio 14 d., 1:30 vai. po
piet, per Vaizbos Buto radi
jo programą, iš WATR sto
ties. gros Ant. Obraitis, pa
garsėjęs „xylophonist”. Jis 
amerikiečiu publikai žinomas 
kaip Anthony O’Bright iš 
Manchester. Conn. Jis yra 
dalyvavęs 6 kartus majoro 
Bowes programose, grojęs 
Roxv teatre New Yorke ir 
kitur. Tą pačią dieną, 7 vai. 
vak„ jis dalyvaus ir vaizbos

— Šiomis dienomis teko su
sitikti su gydytoju dr. Jur
giu R. Monkum, kurs gyve
na 599 Broad St., Providen
ce, R. I. Išsikalbėjęs paty
riau, kad jam gerai sekasi. 
Teko matyti iškarpas iš 
angliškų laikraščių, kur pa
žymėtas jo vienas žygis, iš- 
gelbstint ne laiku (prieš 3 
mėnesius) gimusį kūdikį, 
svėrusį tik 33 uncijas. Dr. 
Monkaus ypatingu rūpesčiu 
ir sumanumu, kūdikis išgel
bėtas ir sėkmingai auga. Ma
lonu, kad lietuvis aukštai 
pasižymi savo profesijoje.

— Gruodžio mėnesį čia 
įvykdyta žiauri žmogžudys
tė: viena motina nužudė sa
vo kūdikį', supjaustė kūną į 
daleles ir išmetė prie kapi
nyno. Žmogžudė motina su
imta ir dabar laukia teismo. 
Apie žmogžudystes angliški 
laikraščiai kasdien pilni ži
nių. Neseniai vienas lenkas 
nušovė savo žmoną, uošvę, 
žmonos seserį ir pats nusišo
vė. Nušautųjų laidotuvėse 
teko ir man dalyvauti; liūd
nas reginys. Gyvenam šiur
pulingus laikus. Duok Dieve, 
kad lietuvių tarpe nebūtų to
kių nelaimių.

Balandėlis

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

Nuolatinės Novenos pa
maldos prie šv. Onos antra
dienių vakarais: lietuviškai 
7:30 vai., angliškai 8:15 vai. 
Kalėdų proga Šv. Onos alto
rius buvo gražiai išpuoštas 
įvairiomis šviesomis ir gė
lėmis.

Trečiadieniais 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje klebo
nas veda lietuvių kalbos 
pamokas. Labai gražus skai
čius jaunimo atsilanko.

Choro metinė pramoga — 
balius parapijos naudai 
įvyks šeštadienį, sausio 20 d. 
par. salėje, Grand St. ir Ma
nning Ave. Visi parapijiečiai 
ir New Jersey ir New York 
apylinkės chorų nariai kvie
čiami atsilankyti į šią sma
gią pramogą.

Metinis parapijos Blynų 
balius įvyks šeštadienį, vasa
rio 3 d„ par. salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti į šį pa
skutinį balių prieš Velykas. 
Newark No. 1 autobusas eina 
pro pat salės duris.

Parapijos bazaras įvyks 
balandžio 26, 27 ir 28 d. d. 
Bus galima laimėti $50.00 
pinigais. Laimėjimo bilietai 
jau platinami.

BAYONNE, N. J.

— Šv. Rožančiaus draugi
ja sausio 14 d. rengia silkių 
ir dešrų balių su šokiais ir 
kitais pamarginimais; pra
džia 7 vai. vak., parapijos 
salėje. Pelnas parapijos nau

Pereitą ketvirtadienį įvy
ko vyčių mėnesins susirinki
mas, kurį vedė nauja valdy
ba. Galime pagirti naujos 
pirmininkės Marijonos Ru
saitės pirmą pasirodymą, nes 
gražiai susirinkimą tvarkė.

Tartasi apie vyčių kamba
rius; komisija pasiūlė na
riams pasirūpinti nauju tai
symu; bus pasirinkta vaka
ras sueiti ir gražiai papuošti 
visą seną bažnytinį namą.

Daug tartasi apie kuopos 
„leap year” šokius, kurie 
įvyks šį šeštadienį, sausio 13 
d„ Kasmočiaus salėje. Vis
kas paruošta, dabar tik rei
kia visam jaunimui atvykti. 
Komisija nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti. Visi bus pa
tenkinti. Kadangi šiemet 
„leap year”, tai komisija ne
nori plačiai pranešti apie 
parūpintus įvairumus. At
važiuokit, pamatysit.

Tą vakarą bus ir laimėji
mas. Kurie dar neprisidėjo, 
prašom prisidėti savo auke- 
le. Vietinis

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.

...r--.

Te!.: MArk®t 2-6270

fll-93 Warwick

Kalendoriai 1940

St., Newark, N. 3.

▼eatuvftma ir t.t. 
Tisui to vardo 
Ir Alaus

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

3. Krallkauikas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūlles 

NssTaijlnanClu Gėrimų 
Pampinki t mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS
Talpai parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
CBRMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: sallūnarna, 

krautuvėms, 
Reikalaukite 

Sodės

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

NAUJAUSI IK GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI

Atvaizduojami abu lakūnus, jų^ 
tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spalvo
mis, 15x20 didumo, labai puikufs ar
tisto J. Arlausko piešinys. Gražiau
sia kalėdinė dovana nusiųsti jlLietu- 
von. Kiekviena organizacija be§ kiiu- 
bai privalėtų turėti šių didvyrių ka
lendorius. Kaina 25 c. už vienui, už
sakant pažymėkit kokiais norit\ mė
nesiais, lietuviškais ar angliškais.^

Agentai norintieji pardavinėto^rba 
biznieriai kreipkiies dėl informacijų 
šiuo adresu:

Sausio 12 d., 1940 m.

mą 24,000dol., pareikšdamas, 
kad miesto nuosavybė pri
klauso visiems miesto pilie
čiams, todėl nė viena grupė 
neturėtų juo ypatingai pasi
naudoti.

Dabar miesto taryba svar
stys ar priimti katalikų siū
lymą.

i;

STANDARD CALENjeDAR CO. 
332 West Broai ,jway

, ___  .
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iliustruotas žurnalas t

„ŽIDINYS r 

f

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.

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

Prospektai siunčiami nemokamai.

Adr.: ŽIDINYS, KAUNAS, LAISVES AL. 3
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Rašomosios mašinėlės 15%

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 80 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.

SIUTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 
JAUNIEMS VYRAMS

Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00'už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū 
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Yi
-

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

Brooklyn, N. Y.



Spausdinami kas antra savaitė

Marija AukštaiteNAUJIEMS METAMS

VISUOMENININKEI

Savo lūpų švelnučiais motyvais bari ir vilioji, 
Savo širdžia nori sukurti mums vienybės aukurus! 
Tik neliūsk! Pirmyn! sujungtų švyturių ugnys temoją! 
Mūs tauta aplenks žiauriuosius ir baisius mirties vakarus.

Tu stovi prie tautos pulso nerami ir rūpestinga, 
Tau išblanko veidai akių krištolais apsijoti...
Nes tavųjų brolių kalbai ir dvasiai jauti ko stinga... 
Ir todėl krūtinėj niūkso debesys ūkanoti.

Sausio 12 d., 1940 m. AMERIKA

Motery Gyvenimo
[1

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

ATVIRAS LAIŠKAS

prieš Tave. Tai 
tas brangus lai-

žengti į gyveni- 
šypsena,

Eik pirma... ravėdama skausmą iš sužėlusios sopulių 
dirvos,

Paruošk tėvynės kviečių klestėjimui našią ir purią žemę!
Nepaisyk, kad garbės trokštantieji raktai taikys į tavo 

svirną,
Atleiski... Juk matai kiek alkanų varnų-net laukai aptemę.

Skaitydama „Ameriką”, 
sužinojau, kad „Amerikoj” 
įvedamas Moterų Skyrius, 
kurį redaguos p-lė EI. Bart
kevičiūtė. Džiaugiuosi ir 
sveikinu ją bei visas plunks
nos drauges, prašydama Die
vo palaimos.

Neatidėliodamos imkime 
plunksną į rankas ir eikime 
mūsų redaktorei talkon.

Laikas greit bėga. Čia pa
vasaris, čia vasara, čia vėli 
žiema! Rodos, dar taip nese
niai buvom savo 
tėvynėj Lietuvoj, 
mokėmės, slėpėme 
lietuvišką knygą, 
rių.

Apleidusios savo 
kraštą, gimtuosius 
laukus, atvykome 
laimės ieškoti., 
džiaugtis, kad galime laisvai
skaityti lietuviškas knygas, 
laikraščius. Štai — savo 
laikraštyje susilaukėme Mo
terų Skyriaus, kuriame ga
lim ir turim bendradarbiauti. 
Todėl, nesėdėkime nuleisto
mis rankomis ir, nesakyki
me: tegul kitos dirba.

Būkime jaunos savo siela. 
Nepalaidokime savęs beša
liškume. Kiek kuri galime, 
stokime į bendrą darbą.

Lai šios menkos mintys 
pasiekia Jūsų, Brangios Mo
terys, namelius ir Jūsų šir
dį.

Salomėja Nėris
BALTU KELIU

Keliu varpeliai skamba ir skamba, 
Namai ir medžiai pakeliais bėga. 
Visur taip balta, gražu ir lygu. 
Tik juodos akys žiūri pro sniegą.

Prašyk, ko nori, ko tiktai nori: 
Šiandien aš nieko neatsakysiu. 
Pasaka dėvi žvaigždžių karoliais. 
Balti pasauliai mano akyse.

Kraujas taip verda, lūpos taip dega. 
Kas mano mįslę šiandie atmintų, 
Jo vardas vienas širdy liepsnotų 
Naujųjų Metų šviesiu žibintu.

Motinos Sielvartas

ŠEIMININKĖMS

Skanus tarkainis
2 kiaušiniai,
% puoduko cukraus
3 šaukštai saldžios 

neles,
% puoduko sviesto,
3 puodukai miltų,
2 šaukštukai 

telių,
1 šaukštukas
1 puodukas
Ištrinti sviestą su 

mi, įtrinant po vieną 
nį; supilti grietinėlę, 
ją. Išsijojus miltus su 
mais milteliais, sudėti įL 
šinį. Visą tešlą perdalį|> 
4 dalis — 
palikti per 
šaltų. Kitą

pailgo pavj 
naktį, kai 

rytą paėnuE

darbo

irko valstybės dar- 
įstaiga prane- 

šiuo metu įregistnio- 
asmenys, ieškau- Kii 

Bedarbių tarpe lia 
stenografių, daugiau įve 

šoferių, 14,000 
darbininkų ir 1.1.

DARBO PARTIJA 
PASMERK® SOV.

RUSIJĄ

jew Yorko valstybės dar- 
partijos komitetas 321

brangioj 
Augome, 
nuo rusų 
elemento-

Nuaidėjo sveikinimai: — 
Laimingų, linksmų, sėkmin
gų Naujų Metų!.. Sveikino 
Tave artimieji, draugai, pa
žįstami ir visai svetimi. Vie
ni linkėjo nuoširdžiai, drau
giškai, kiti — tik formalu
mo dėliai, pagauti sveikini
mo papročio, nutaikos.

Ir po visų tų linkėjimų, 
Brangi Sese, Tu likai su sa
vimi. Ar pagalvojai, kad 
Nauji Metai atidarė Tau 
švarius gyvenimo puslapius, 
į kuriuos Tu pati įrašysi sa
vo laimėjimus ar nepasiseki
mus? Eilė mėnesių, dienų, 
savaičių, valandų ir sekun
džių stojos 
Tau skirtas 
kas.

Pradėjus
mą su jaunatvės 
metų kelias rodosi ilgas, 
pats laikas slenka taip pa
mažu! Bet, vos spėja sidab
ro plaukas papuošti galvą, 
kaip tas laiko bėgimas daro
si skubus. .

Nuoširdžiausi linkėjimai 
nieko nepadės, jei nesuprasi 
vertės to laiko, kuris prieš 
Tave nusitiesęs. Laikas be 
darbo, be pastangos, tai tik 
paprastas laikrodžio tik
sėjimas. Bet įdėk į jį pasi
ryžimą, darbą, ir pamatysi, 
kokž&stebūklų susilauksi.

Vienau mėnuo gali pakeis
ti paprastą kareivį į krašto 
valdovą Ter vieną naktį 
narsumtTlr drąsa-gali iškil
ti tautos herojus. Vienos 
minutės žiaurus nusprendi
mas milijonus žmonių gali 
paskandinti varge ir ašaro
se. O drąsus pasipriešinimas 
gali tūkstančiams nušviesti 
kelią į laimingą rytojų. Vie
noj sekundėj gimusi nauja 
idėja nežinomą žmogų gali 
padaryti žmonijos geradariu.

— Taip..., pasakysi, — 
lengva tiems didžiūnams, 
turtuoliams ir kitiems, bet 
aš... aš silpna moteriškė, ku
rios gyvenimas niekam neži
nomas, pilkas, paprastas, 
kasdieninis, ką aš galiu pa
daryti?!

Ar tikrai jau visi geri dar
bai šioje žemėje nudirbti?

Ar visos skausmo ašaros 
nušluostytos ?

Ar visi našlaičiai paguos- šiandien — tavo diena. Ry- 
| toj — gal Jau tavęs čia ne
bus.

Šiandien tark užuojautos 
žodį, jei kas jo reikalingas.

Šiandien pagelbėk savo ar-

Tu būk atlaidi, kaip tikrasis šventas Dievo angelas, 
Juk dėl tautos meilės vilkėji kilnų kantrybės rūbą!
O, mes tave branginam, labiau už deimanto gabalus — 
Tik negaišink dienų, Sesute, juk amžiai neria, skuba...

Dar Vienas Spindulys
Dažnai aš, stebėdama me

dį, vaizduojuos jo gyvenimą 
panašų valstybei. Medis ša
koją, lapoja, mezga vaisius, 
tačiau jo vaisiai būna gra
žesni ir sultingesni, kuriuos 
saulės spinduliai atsiekia. 
Visai taip pat, kaip ir vals
tybės gyvenime. Mano Tėvy
nės išeivija juk irgi tėra jos 
šakomis, kurios būdamos sve 
tur mažiau ar daugiau lapo
ja, bet visos semiasi stipry
bės, arba gyvybės sulčių, iš 
vieno kamieno, savos valsty
bės. Saulės spinduliai me
džiui, valstybės spinduliai — 
jos sūnų ir dukterų kilnūs 
darbai.

Šioj šaly Lietuvos didžiulė 
šaka yra dar susiskirsčiusi 
šakomis, šakelėmis, kurioms 
vadovauja vienoki ir kitoki 
asmenys, tačiau jie visi ta
riasi, dirba savo tautos nau
dai. Ir aš su tuo noriu sutik
ti. Juk jei jų galvoj nebūtų 
tikslaus siekio, jei nebūtų 
noro siekti kuo našesnio dar-

Visus savo nusprendimus, 
darbus, pasišventimus palai
styk meile.

Ir viską, ką darysi — da
ryk šiandien. Neatidėliok.

ti, sušelpti?
Ar tu, kaip paprasta mo

teris, kaip lietuvė, nebejau
ti jau jokių pareigų?

Ar tavo gyvenimo pilku
mas nebūtų skaistus ir tvis- timui, sušelpk vargšą, 
kantis, jei matytum ne vien “ 
save ir savo „aš”?

Ar tu, kad ir kaip niekam 
nežinoma esi, neturi į save raštį, kuris tau yra leidžia- YJ-- mas

Šiandien tėvynė į tave šau
kiasi — šiandien jos balso 
išklausyk.

Šiandien tebūna tau šven
tas žodis visur ir visame. 
Nes, šiandien Tu dar esi čia. 
Šiandien tau saulė šviečia, 
šiandien tau progų durys at
daros. Tad, pasiryžki ir 
dirbk!

Naudokis tau duotu taip 
brangiu laiku. Jei to nepada
rysi/ nekaltink kitų, o vien

■ tik save. Jei bandei, mėginai 
pilkumos, tikėk Aukščiausią- ir nepasisekė — nekaltink 

savęs. Vėl drąsiai, su nauju 
sek ją pasiryžimu, pradėk iš pra- 

kaip aušrinę džios. Atminki Leightono žo- 
: „Kliūtys yra deiman- 

kuriais dan- 
brangiuosius

'atkreiptų maldaujančių 
akių: tėvo, motinos, brolio, 
sesers, vyro, sūnaus, dukters, 
anūko, kaimyno? Gal ne vie
nam iš jų reikalingas tik ta
vo vienos padrąsinimo, užuo
jautos, paguodos žodis, kad 
jų gyvenimas pragiedrėtų, 
,kad gęstanti viltis nauja 
šviesa nušvistų.

Tavo Naujų Metų žings
nius telydi tikėjimas, viltis 
ir meilė.

Tikėk,savimi, savo pastan
gomis, savo energija, savo 
drąsa išbristi iš kasdieninės

Tiesa.
vilties,Nenustok 

savo akimis 
žvaigždę, se 
visas savo j 

x kaip gyvenin 
gos mėgintų 

/ plėšti.

Šiandien išklausyk visų 
prašymus ir maldavimus.

Šiandien užsirašyk laik-

sek ją sukaupus džius: „1___
jėgas, nežiūrint, tiniai milteliai, 

žiaurios ban- gus šlifuoja 
iš Tavęs ją iš- akmenis”.

E. B

bo savo tautai, tuomet ir 
dauguma išeivijos pasijustų 
pakrikusia mase, kurios ne
įstengtų gyvenime niekas 
bedžiuginti.

Spaudos tikslas meilę savo 
tautai dar labiau žadinti, 
dar daugiau aukotis jos ge
rovei ir savo gyvybės tęsinį 
ruošti tokiems pat žygiams. 
Šita geriausiai supranta 
moteris. Ji gi tikroji gyvybės 
palaikytoja, ji nepavaduoja
ma ir savo tautos gaivinto
ja. Moters vaidmuo spaudoje 
irgi, mano nuomone, reikš
mingesnis už vyro. Kuomet 
vyrai, susiskirstę partijomis, 
įvairiausiomis grupelėmis, 
net gražaus tikslo siekdami, 
tarp savęs riejasi, kariauja 
už pirmenybę, — moterys 
tokiais atvejais telkia jėgas 
bendram darbui. 'Tai gerai 
patvirtina jau iki šiol einą 
moterų skyriai kituose laik
raščiuose, kurie pasižymi 
dideliu tolerantiškumu kito 
žmogaus jausmams. Svar
biausiu jų uždaviniu yra 
plėsti mūsų tautiečiuose kul
tūrą ir jungti mūsų brolius 
draug su seserimis dideliam 
ir būtinam mums darbui. O 
tas darbas mums gerai žino
mas. Mūsų daugumos Tėvy
nė, mūsų visos tautos židi
nys Lietuva, reikalinga iš
aukštinti svetimųjų akyse. 
Su ja reikalinga supažindin
ti priaugančioji lietuvių kar
ta, kuri turi pajusti garbę, 
būdama lietuvių tautos da
limi. O tas neįmanoma atlik
ti, kol tos jaunosios kartos 
tėvai tarp savęs nemokės su
rasti bendros kalbos. Taigi 
ir moters svarbiausioji už
duotis spaudoje — dėti pa
stangas bendrinti tas jėgas 
glaudesniam visų bendradar
biavimui.

Panelė Eleonora Bartkevi
čiūtė, sutikusi vesti šį sky
rių, žada mums daug. Ne dėl 
to, kad ji mokyta, ne dėl to, 
kad susipratusi lietuvaitė, 
bet dėl to, kad ji savo įgyto
mis žiniomis nešykšti pasi
dalinti su kitais. Mokykloj 
įgytos žinios tėra priemonė, 
greitesniam pažinimui gyve
nimo. Geriausiąją mokykla 
vadinamas pats gyvenimas. 
Deja, gyvenimo mokyklą iš
eiti ima daug • laiko, daug 
karčių valandų tenka pergy
venti, jei mes ją einame 
tam neparengti. Taigi, kiek
vieno žmogaus, kuris turėjo

‘M;

brangų 
Lietuvos 
čia, sau
Turime

~ O. Petrulienė

— Bene aš galiu pasakyti jos vyras, sulaikydamas 
kas mano širdy?.. Bene aš, rankas nuo audringai ūžian- 
galiu iškalbėti kūno lūpomis čių simfonijų ir, 
sielos išgyvenimus?.. Ne, ne- troškuliu 
galiu... Tai individualės spy-■ pastebėjo jos užverktas akis, 
nos, kurios praleidžia tik 
atodūsį, kaip išvargusį kali
nį, kurio vidinio 
kas nesupras...

Oi-nesupras... 
neviena motina, 
kas likęs už okeano... Už pla
čių banguotų žiočių, kurios 
prarijo džiaugsmą tarp sū
naus ir motinos. ______ _____ ____ _

_ J ° * J

Ak, vilnys, vilnys... Jūs ne-( kaklo, ir privedė prie vario 
didesnės už mano ašaras, blizgančių rėmų. Valandėlei 
jūs bangų kalnai mažesni už lyg suakmenėjo, kančios už- 
motinos sielvartus, o jūrų 
uraganai menkesni už moti
nos tragijas.

Taip mąstė Regina Valie
nė, parimus alkūnėmis ant 
tamsaus pijano voštuvo, juo
duose ilgos suknios kvolduo- 
se, skendėjo jos išvargęs lyg 
bevalis kūnas, akyse žybčio
jo Trijų Karalių žvaigždė, 
nuo žaliašakės eglelės — 
pūpsojo snieguotoj 
Dievo angelėliai.

— Mamyte, ko nuliūdus?
Apkabino jos pečius vie

nas, ir antras sūnus, pri-

skurdo nie-

Tik pajus 
kurios vai-

sušalusius gabalėlius b į rieš 61 priėmė rėzo- 
sutarkuoti į sviestu iš , kurioje pasmerkta 

olzorrlo fain kJ « • n •pn- - • . b(
ietų Rusija, kaip Suomi- 
užpuolike. Komunistai ir

pailgą skardą, taip, hj 
sas dugnas būtų uždėt
tešla. Po to, aptepus vis simpatizuoją partijos zi 

. .. . viršių uogiene, vėl šutai !aj bandė šį susirinkimą 1 m
Į jis S_reitu, ti, likusius 2 gabalėlius, bet jų pastangos bi
standriu glebiu suspaudė joS|rie turėtų būti visą i JPartijos sek. a] 
kūną, šiltai pa juto pi ispaus-, šaltoje vietoje. Tark Rose kalbėjo apie ki 
tos krūtinės alsavimą, net, taip, kad tešla uždengtų ^. pastangas brau-m

palietęs
degančias lūpas,

kuną, šiltai pajuto prispaus-, šaltoje

širdies plasdančius dūžius ir 
be klausimo ieškojo atsako 
jos ilgesiu apvilktose akyse.

— Mielasis, nerasi vylių 
motinos širdy, — ji jautriai 
užmetė bejėgę ranką už jo

są uogienę. Sumaišius . partijos vadovybę ir 
pūtį cukraus su einama yjsą partijos darbą, 
supiaustytais kelių ris 
branduoliais, apibarstyti ai kurie komiteto na- 
viršių, kuris turi būti J kritikavo partijos vado- 
tas taip, kaip tarkuojąs {už neveiklumą kovoje 
šios gabalėliai sukrenta š komunistus, kūne len- 

į partiją tik griovimo, 
Kepti^ valandą, vidui puv^s mjest0 įary.

partijos vadovybę ir

partiją tik griovimo

vatoj

Maspeth, N. Y. i gjaud§ jos galvą, pabučiavo,

laimės mokykloj pasisemti 
išminties, yra prievolė tąja 
išmintimi pasidalinti su ma
žiau laimingais. Žmogus, ku
ris baigęs vienokį ar kitokį 
mokslą, gavęs diplomą, už
sidaro save keturiose sieno
se ir gyvena tik bizniui, nėra 
naudingas visuomenei, arba 
naudingas labai maža, tik 
tiek, kiek tos naudos atneša 
jo profesinis darbas, už kurį 
mes turime materialiai atly
ginti. Daugelis visai teisin
gai tokį žmogų vadina veltui 
mokyklos suolus trynusiu.

To negalime pasakyti apie 
Eleonorą Bartkevičiūtę. ,,A- 
merikos” skaitytojams jos 
vardas gerai žinomas iš be
veik reguliariai šiame laik
raštyje spausdintų jos pa
rinktų minčių. Nesvetimas 
jos vardas ir kitiems laik
raščiams. O tai rodo, kad ji 
nėra įlindusi rėmuose, ku
riuose tik parinktieji galėtų 
jąja gėrėtis. Ir aš tikiu, kad 
ji, stojusi ir priešaky mote
rų veiklos, pasiliks plačiai 
matanti ir dar plačiau sie
kianti dirbti mūsų visų la
bui. Mūsų pareiga eiti jai į 
talką. Tai kas, kad kurios 
nesijaučiame mokytomis, tai 
kas, kad kai kurios nesame 
ir mačiusios mokyklos, bet 
visos einame pačią žymiąją 
pasaulio mokyklą — gyveni
mą. Šio ir to esame patyru
sios, daug klaidų esame pa
dariusios, daug, labai daug 
iš gyvenimo esame išmoku
sios ir norėtume, kad mūsų 
vaikai išvengtų mūsų klaidų.

Pasidalinkime tomis žinio
mis per spaudą. Tokiam tik
slui, aš suprantu, mes stei- 
giamės laikraščiuose sau at
skirus puslapius. Gerbiamai 
šio puslapio vedėjai linkiu 
kuo geriausio pasisekimo 
išjudinti visas moteris šiam 
gražiam darbui.

Pr. Lapienė 1

kaltose jos veido raukšlėse 
įsirėžė dar viena gijelė, ir ta
da jinai nuleido rankas, lyg 
pasiduodoma likimui; nulen
kė akis.

— Regina, aš suprantu 
motinos sielvartus," — guodė 
ją vyras, abu žiūrėjo į sū
naus akis, į tylų akmeninį 
veidą, į ryžtingas linijas, į 
drąsių akių šaltinius.

Tėvas gerte gėrė tik 
džiaugsmą, planavo sūnaus 
ateitį, tėvynės garbę ir lai
mėjimus, o motinai Reginai 
šalę to viso — leidosi į jos 
sūnų kardai, sproginėjo po 
visą Europą šrapnelių ugnys 
ir kiekviena karšta metalinė

bet Valienė, nuglosčius sūnų 
puošnias garbanas, tylėjo;
tik meilingi motinos akių . skiedra, rodos, siekė sužeisti 
požvilgiai ieškojo dar vienų 
akių...

Jos buvo čia pat, prieš ją... 
Bet tik iš rėmų žvelgė gra
žios, ugningos ir brangios, 
kaip neišperkami safyrai 
malonios jos sūnaus kario 
akys. Puiki, lygiai apgulusi 
leitenanto uniforma masino 
akį, iškili krūtinė siūlė ryž
tumą, drąsą, ugninį ištver
mingumą ir sodrią, giliai pa
slėptą tėvynės meilę.

—> Ak, mano Viešpatie... 
nulinko Valienės galva su 
paslėpta ašara, ji prisiminė 
viską.. Atsivožė pijano dang
tį, suverkė gamos, išsivystė 
į nesuvaikomus ilgesio mo
tyvus, o ji pati nuskendo į 
praeitį, nusileido kaip naras 
į okeano gilumas, ir ieškojo 
paskandintos laimės, kaip 
tūlančių nežiniose gintaro 
klodų.

— Joneli, tėvynės meilė ir 
tu... Abu kaip vienas... Abu 
surišti vienu meilės kaspinu, 
ir abu mano širdyje ilgesio 
rožių pluoštais liepsnojate...

Sūnau mano, dėl skurdo ir 
nedatekliaus, palikau tave iš 
šeimos išmestą, kaip iš lizdo 
jaunutį besparnį paukštelį, 
bet tu tada pajutai tėvynės 
tau ištiestą motinišką glėbį, 
kuriame 
mano širdis 
biau pamilai 
bet tikrai aš 
eivės rūbais 
kau tave už traukinio langų, 
už okeanų!..

Ak, vingiuokite rankos 
baltoj klavitūroj, o širdie, 
sielvartų varžtais apjuosta, 
— mylėk... Liepsnok ilgesy...

Saldi kančia, ir šventas 
motinos ilgesys, nepramuša 
krūtinės grotų, ir jau likau 
amžinu kaliniu, bepročiu ir 
skausmo užguitu.

- — Mieloji Regina, eiva 
kur prablaivėti, — pasiūlė

žils-

nuskendai?.. Gal 
pavydi, kad la- 
antrąją motiną, 
neverta, kad iš- 
apsivilkus pali-

jos sūnaus kūną.
— Eiva...

■ Ji užsidengė akis, pirmes
nė pasitraukė, o ten, kitam 
kambary, pravirko smuikas 
jaunesnio sūnaus rankose, ir 
pasigirdo žemas baritonas:

Tai tau, motinėle,
Už švelnų žodelį.
Tai tau, branguolėle,
Už suptą lopšelį.

Už dvasinį peną —
Dainužę banguosiu,
Tau rankelę seną —
Meile išbučiuosiu.
Regina suklupo. Jos

tančių plaukų banga nusi
tiesė blizgančio parketo gel
svuose ritimuose, sielą pa
kirto sumišimas ir kančia, 
susipynė širdy sielvartas so
pulio kamuoliu, ant kurio ji 
tarsi paslydo,, apalpo, ir xsu- 
klupo.

— Nieko... Aš tik pasvi
rau... — po valandėlės ji kal
bėjo šeimos apsupta, o Eu
ropos karo ugnys tartum 
šliaužė į jos širdį vis arčiau, 
kėsinosi išvogti ne tik Jone
lį, bet visus jos sūnus, siekė 
nušluoti visą žmoniją.

— Juk mes norime gyven
ti! — ji pradėjo blaškytis, 
veržėsi prie sūnaus paveiks
lo ir, uždėjus delnus ant šal
to vario rėmų, prapliupo 
verksmu.

— Sūnau, mielasis., dėl 
tavęs ir dėl žmonijos, iškel
siu taikos vėliavą lūpomis, 
plunksna, darbu ir žodžiu.

Ir, kai žvaigždės spindėjo 
brilijantų varsomis žydria- 
mėlynėj erdvėj, kai mėnuo 
žėrė tvyskią balzganą simet
riją, Regina pastūmė lango 
užuolaidas, jos akys atsirė
mė į aukštus tolius, o dvasia 
rinko gyvus maldų perlus 
ištvermei ir naujoms jėgoms.

Marija Aukštaite

ari 
ma 
din 

moi

me karštyje. Išėmus - P 
karštą. supiaustyti j h •tįJJrįe eina iš-, 
tėlius ir palikti, kol a 
(Tarkavimui vartojame
ką, kurią naudojame! komunistai. Bu- moj
kams tarkuoti).

2

1
1

narys Armstrong pa-

su komunistais, yra to-, 
pat blogumo, jei ne blo-

[tarybos narys Hollander 
nnerkė komunizmą ir fa- 
ma. Jis pareiškė nusisto
ję, kaip gali atsirasti 
torių žmonių, kurie pri- 
tą komunizmo ir fašizmo 
btiroms, žudančioms 
itaičius žmonių.

fflO DARBO

jjįias Kučinskas, daugelį 
tą dirbęs švedų laivų 
Įdrorėje, šiomis dienomis 
įėjo pasitraukti iš darbo,

Meduolis

4 kiaušiniai,
2 puodukai cukraus, 
% puoduko stiprios] 
Vi puoduko aliejaus, 
V2 svaro medaus, 
3^2 puoduko miltų, 

šaukštukai geriam 
dos (Bicarb.), 
apelsinas, 
obuolis.

Ištrinti kiaušinius si 
rumi iki pabals. SupiltųSredųbendrovė, sumažė
jų — medų, ir po trup&iiį judėjimui, turė- 
lant kavą, įmaišyti milimauti savo tarnauto- 
geriama soda. Įtarkuoštaą VI Kučinskas pats 
sas apelsinas su žieveJfao kelioms ekskursi
ja ir t. t., tik išrinkti si į Lietuvą. 
Taip pat įtarkuoti visą g- - - - -- - - - - - - -
lį, išmaišyti. Skardą fflię SAVININKŲ 
popierių ir kepti viduti® VEIKIA 
karštyje 1 vai. 15 mill —

_ B® New Yorko liet.
Raminku org, metinis 

JUOKTIS SVEIK fas jvyks penkta- 
snsolžd., 7:30 vai. 

gnb Shalins — šalin-
8402 Jamaica

Atspėjo

Moi 
mes 
kom 
įkai 
lų e 
tvar

maž 
kala 
ir ti 
čių.

Te 
kalai 
reikš 
tojy
Mat, 
ris lai 
visur, 
kai, d 
tapdan 
riais.

ŠVE?

' Tautii 
va, vasa 
radise si 
tuvos ne 
metų suk 
atgavimo 
certinę pi 

yra kviečiami I

čigonė: — O, aš mal Woodhavene. Bus pe- 
kortų, kad tu prarasi-AavaMyla ir direkto- 
rasi savo vyrą. d

Moteris: — Bet mat tipaaktialiai. Po dan|nininkai' 
ras jau penki metai, b S šeimyniškų vaišių 
ręs.

Čigonė: — Na, tai ti 
rasi savo lietsargį. .

Ten augusi: r

Kaimynas: — Aš gio 
kad Tamstos duktė ka 
bai puikiai esperantišk

Kaimynė: — Taip... 
kaip ten augusi.

Inteligentas
Kaimynė: — Ar 

inteligentiškas?
Savininkė: — 

aš jam pasakau 
arba „neik ten”-, 
kartais patinka, 
na arba neina, 
tinka.

Įamžinti-

daili)

kadaise

Kaip
Suvargęs 

Leisk man 
kad po keliolikos 
nes rinksis čia ir 
taip, čia
dailininkas, čia

Buto savininkas 
tai) Jei tu man 
nuomos šiandie, tai$ 
nes galės tai sakyti iiį

naudai ener-

4:15 vai. 
dol, 75 ir l 
mas Vilnia

^a- gyventojau

SAU RAKA

prelMmomisCoim^, p? ■ ^Parlor Sets”, 
'’KHen Sets" fr „Die

IŠDIRBU

Brookly



ŠEIMININKĖJ

AMERIKA

Skanus tarkainį

2 kiaušiniai, 
% puoduko cukrau
3 šaukštai saldžios 

neles,
% puoduko sviesto, 
3 puodukai 'miltų, 
2 šaukštukai kepau; 

telių,
1 šaukštukas vaniljj 354,512 asmenys, 
1 puodukas uogienė

Ištrinti sviestą su 
mi, įtrinant po vieną 
nį; supilti grietinėlę, 
ją. Išsijojus miltus su 
mais milteliais, sūdė 
šinį. Visą tešlą
4 dalis — pailgo 
palikti per naktį, 
šaltų. Kitą rytą paė 
sušalusius gabalėlius 
sutarkuoti į sviestu 
pailgą skardą, taip, 
sas dugnas būtą ui 
tešla. Po to, aptepusį 
virsiu uogiene, vėl 
ti, likusius 2 gabalėli

i rie turėtų būti visą 
šaltoje vietoje. 

: taip, kad tešla už 
• są uogienę. Sum 

pūtį cukraus su ei

i
)
)
i

e

1
ė

i
k
s

VIETOS ŽINIOS
t

MERGINŲ ŠOKIAI

j

54,512 ASMENŲ IEŠKO
DARBO

, DARBO PARTIJA 
PASMERKĖ SOV.

RUSIJĄ

New Yorko- valstybės dar- 
ieškojimo įstaiga prane- 

, kad šiuo metu įregistruo- 
, ieškan- 

3 darbo. Bedarbių tarpe 
000 stenografių, daugiau 
p 10,000 šoferių, 14,000 
tybos darbininkų ir t. t.

dar-
321

ew Yorko valstybės 
partijos komitetas 
su prieš 61 priėmė rėzo- 
iją, kurioje pasmerkta 
ietų Rusija, kaip Suomi- 
užpuolikė. Komunistai ir 
s simpatizuoją partijos

iai bandė šį susirinkimą 
dyti, bet jų pastangos 
jo niekais. Partijos sek- 
rius Rose kalbėjo apie 
unistų pastangas brau-
į partijos vadovybę ir 

sūpiaustįtais'MiiJuti vis''1 Partijos darbą, 
branduoliais, api ai kurie komiteto na- 
viršių, kuris, turi būt| kritikavo partijos vado- 

 

tas taip, kaip tarkuoįę už neveiklumą kovoje 
š komunistus, kurie len- 

partiją tik griovimo 
ui. Buvęs miesto tary- 
narys Armstrong pa- 
ė, kad tie, kurie eina iš- 
su komunistais, yra to- 

pat blogumo, jei ne blo- 
i, kaip komunistai. Bu- 
tarybos narys Hollander 
erkė komunizmą ir fa- 

ą. Jis pareiškė nusiste- 
ą, kaip gali atsirasti 

rių žmonių, kurie pri- 
komunizmo ir fašizmo 

atūroms, žudančioms 
tančius žmonių.

šios gabalėliai s

Kepti valandą, w 
me karštyje. Išėmus 
karštą supjaustyti į 
tėlius ir palikti, kol 
(Tarkavimui vartoj 
ką, kurią naudojam 
kams tarkuoti).

,i 
s 
o 
'S 
iė 
ti

NETEKO DARBO

adas Mučinskas, daugelį 
į dirbęs Švedų laivų 
rovėje, šiomis dienomis 
jo pasitraukti iš darbo, 
Švedų bendrovė, sumažė-

s- 
m 
as 
ir

Meduolis

4 kiaušiniai, 
2 puodukai cukraus 
% puoduko stiprios 
% puoduko alieja
y2 svaro medaus, 
3^2 puoduko miltų, 
2 šaukštukai geri 

dos (Bicarb.),
1 apelsinas, 
1 obuolis.

Ištrinti kiaušinius 
rumi iki pabals. Su 
jų — medų, ir po tr^keleivių judėjimui, turė- 

 

lant kavą, įmaišyti nįumažinti savo tarnauto- 
geriama soda. Į 
sas apelsinas su a 
*ka ir 1.1., tik išrinkti 
Taip pat įtarkuoti vi' 
lį, išmaišyti. Skarda 
popierių ir kepti vi 
karštyje 1 vai. 15 ffi

JUOKTIS SVE

AMŲ SAVININKŲ 
VEIKLA

abą. VI. Mučinskas pats 
vavo kelioms ekskursi- 

į Lietuvą.

gingai darbavosi direktoria- 
to pareigose: grab. Pijus 
Šalinskas, adv. Cl. Voketai- 
tis, J. Dobrow, J. J. Sherry, 
P. Mačys, J. šabūnienė, A. 
Belskienė, A. Verkutis, M. 
Kirvelis, A. Briedis, A. Bie
liauskas, V. Pūkas ir kiti 
įvairių komisijų nariai. Ma
lonu ir vadovybėje dirbti, 
kai valdybos ir narių tarpe 
yra vieningas pasiryžimas 
siekti užsibrėžtų tikslų.

Mūsų organizacijoj jau 
veikia per 200 susipratusių 
namų savininkų, kurie lau
kia ir kitų savo brolių, dar 
nespėjusių prisidėti prie taip 
svarbaus ir reikšmingo dar
bo.

Mūsų savininkų organi
zuoto veikimo dėka, pereitais 
metais išbraukta iš valstybės 
biudžeto numatytas namų 
aptaksavimas po $1.00 nuo 
kiekvieno $1,000. namo įkai
nuotos vertės, be tų mokes
čių, kuriuos dabar mokame 
miestui; sulaikytas dar di
desnis dabartinių mokesčių 
pakėlimas; pratęstas Mort
gage Moratorium; iškeltas 
ugniagesių ir policininkų 
pensijos sutvarkymo aktu- 
ariniais pagrindais klausi
mas, kurio tinkamas išspren
dimas sutaupys mokesčių 
mokėtojams daug pinigų.

Šių metų veikimo progra
moj pirmoje eilėje yra: 
Mortgage moratorium toli
mesnis pratęsimas, valstybės 
komisijos paskyrimas namų 
įkainavimo revizijai, mokyk
lų ekonominių reikalų su- 
tvarymas, bedarbių šelpimo 
administravimo išlaidų su
mažinimas ir kiti galimi rei
kalavimai mažesnių išlaidų 
ir tuo būdu mažesnių mokes
čių.

Teisingų, praktiškų rei
kalavimų bei rekomendacijų 
reikšmė pareis nuo reikalau
tojų organizuoto gausumo. 
Mat, šiais laikais jėgos svo
ris labai daug įtakos daro 
visur. Taigi, namų savinin
kai, didinkime savo jėgas, 
tapdami organizacijos na
riais.

J. P. Mačiulis, pirm.

Šį šeštadienį, sausio 13 d., 
Klasčiaus salėje, Maspethe, 
įvyks Birutės merginų klu
bo rengiami smagūs metiniai 
šokiai. Rengėjos maloniai 
kviečia visą jaunimą ateiti ir 
linksmai praleisti laiką jų 
suruoštoje pramogoje, ku
rioje gros net du orkestrai.

NICH. DOZENBERG 
PRISIPAŽINO

Nicholas Dozenberg, vie
nas pirmųjų komunistų par
tijos Amerikoje organizato
rių, federaliniame teisme pri
sipažino kaltu pasų apgavys
tėse. Be to, jis sutikęs būti 
prokuratūros liudininku by
lose prieš komunistų parti
jos sekretorių Browderį ir 
kitus komunistų vadus, ku
rie apgaulingai išsiimdavę 
Amerikos pasus ir jais va- 
žinėję po užsienius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Spranaičių šeima, gyve
nanti 2 Danforth PI., Brook- 
lyne uždegė vakare gazą van
deniui sušildyti. Bešildant 
katilą, gazas iščiulpė iš kam
bario visą orą, reikalingą 
žmogaus gyvybei palaikyti. 
To pasekmė—Spranaitienė ir 
jos sūnus Paulius, 2 metų, 
surasti kambary pusgyviai; 
jie tuojaus nugabenti ligoni
nėn, kur pasisekė juos at
gaivinti.

Reikia saugotis palikti 
nakties metu gazą ar užpil
tą anglimis pečių uždaryta
me aklai kambary. Reikia 
būtinai nors vieną langą pra
daryti.

Brooklyn© vedybų leidimo 
biuras praneša, kad pernai 
vedybų leidimu išduota 23,- 
510.

Šaltam orui užėjus, visi 
jaučiasi nepatenkinti. Bet 
Prospect parko šiaurės bal
tos meškos tuo šalčiu džiau
giasi ir noriai lenda į šaltą 
leduotą vandenį.

New Yorko informacijų 
biuras negali atsakyti į visus 
duodamus telefonu klausi
mus.

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
džiojo New Yorko liet, 
ų savininkų org. metinis 
inkimas įvyks penkta- 

sausio 12 d., 7:30 vai. 
grab. Shalins — Šalin- 

įstaigoj, 8402 Jamaica 
Woodhavene. Bus pe-

;ils- 
usi- 
gel- 
pa- 

įčia, 
so-

o ji 
,su-

Atspėjo

ČigOnė: — 0, H
kortų, kad tu praras a™a valdyba ir direkto- 

rasi savo vyrą.
Moteris: — Bet e 

ras jau penki metai, 
ręs.

Čigonė: — Na, tai 
rasi savo lietsargį.

Nariai yra kviečiami 
<ti punktualiai. Po dar

ius šeimyniškų vaišių 
famėlė.
srnai organizacijai ir na- 
savininkų naudai ener-

Tautininkų klubo iniciaty
va, vasario 18 d., Grand Pa
radise salėje ruošiamas Lie
tuvos nepriklausomybės 22 
metų sukakties ir Vilniaus 
atgavimo minėjimas. Kon
certinę programos dalį išpil
dys apylinkės lietuviai me
nininkai. Koncerto pradžia 
4:15 vai. popiet. Bilietai 1 
dol., 75 ir 50 c. Pelnas skiria
mas Vilniaus kraštui ir jo 
gyventojams sušelpti.

Brooklyn© teismuose by
lų 1939 metais buvo 5,093 
daugiau nei 1938 m. Pasi
daugino piniginės bausmės— 
14,491 dol.

v. u.

LSVl PIRKITE SAU RAKANDUS

liupo

ridėjo 
rdria- 
lėnuo 
imet- 
lango 
tsirė- 
vasia 
įerlus 
joms, 
štaite

iškel- 
omis

tum 
čiau, 
one- 
dekė

wen- 
:ytis, 
eiks-

Ten augusi:

Kaimynas: — Aš? 
kad Tamstos duktė i 
bai puikiai esperant

Kaimynė: — Taip 
kaip ten augusi.

Inteligente

Kaimynė: — Ari 
inteligentiškas?

Savininkė: — 
aš jam pasakau / 
arba „neik ten”J 
kartais patinka, tai 
na arba neina, kaip 
tinka.

Parduodame įvairius rakandus labai preinamomis kainomis. Pa
rinkimas didelis: „Bedroom Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir 
iringsus, „Studio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

GRAND GHAER CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Kaip įsiamžte 

Suvargęs dailiu p
Leisk man tamstai 
kad po keliolikos 
nės rinksis čia ir 
taip, čia kadaise $ 
dailininkas, čia jis1

Buto savininkai 
tai) Jei tu man 
nuomos šiandie, te 
nės galės tai sakyti

Šį pavasarį bus daromas 
Amerikoje gyventojų sura
šymas. Brooklyn© miestui 
paskirta 83 darbininkai, ku
rie eis po namus. Surašymas 
prasidės balandžio 2 dieną.

Biznio įstaigų surašymas 
pradėtas sausio 2 dien.

Queens apskr. pirm. Har
vey paskyrė vieną savo pa
valdinių išstudijuoti reikalą 
statomų didelių namų-apart- 
mentų. Kalbama, kad bus 
draudžiama statyti tokius 
namus, nes jie nepriduoda 
miestui grožio.

Kongreso Dies komisija 
pranešė, kad šios organiza
cijos yra komunistų valdo
mos ir todėl atliekančios 
pražūtingą Amerikai darbą:

Amerikos Lyga Taikai ir 
Demokratijai; Tarptautinis 
Darbininkų Susivienijimas; 
Amerikos Studentų Unija; 
Sovietų Sąjungos Draugai; 
Tautinis Negrų Kongresas; 
Pietinis Negrų jaunuolių 
kongresas; Amerikos Rašy
tojų Lyga; Darbininkų Są
junga; Ispanijos pabėgėlių 
gelbėjimo komitetai; šiauri
nės Amerikos Ispanijos De
mokratijai Gelbėti Komite
tas; Abraomo Linkolno Bri
gados Draugai.

Buvęs Rygos, o vėliau 
Danzigo vyskupas Edvardas 
O’Rourke įstojo Romoje į 
Marijonų vienuolyną.

Vyskupas O’Rourke yra 
airis, bet ilgą laiką gyvenęs 
Lietuvoje ir turįs ten gimi
nių.

kią išgydyti vokiečių tautą 
iš šių „superpatriotizmo” 
nuodų, kuris nenorįs leisti, 
kad kitos tautos, net ir ma
žos, taip pat mylėtų savo tė
vynę ir laisvai gyventų savo 
žemėse. Kada busimosios 
kartos išsigydysiančios iš 
šių savo senolių nuodų, tik 
tada jos jau tiek subręsian- 
čios, kad būsią galima nuim
ti tarptautinę kontrolę nuo 
Vokietijos. Tik tada ir vokie
čiai būsią laimingi, galėda
mi gyventi savojoje, bet ne 
pagrobtoje tėvynėje. Reikią, 
kad „Deutschland, Deutsch
land ueber alles”! būtų visai 
išmesti iš vokiečių galvos!

Bet tas lenkiškas laikraš
tis nieko nesako, kaip elgsis 
lenkai po karo? Ar jie vis 
norės svetimų žemių, sveti
mų sostinių? Ar jų dvarpo
niai vėl norės slėgti net ir 
savo tautos žmones?

ANGLŲ LĖKTUVAI IR 
BOMBARDUOJA

LENKAI KALBA APIE
BAUSMĘ VOKIEČIAMS

Prancūzijoje leidžiamas 
lenkų laikraštis „Narodo- 
wiec” (Nr. 268) jau kalba, 
kaip bus atlyginta vokie
čiams už sunaikinimą Lenki
jos. Laikraštis nurodo, kad 
sąjungininkai nepasitenkins 
tik Hitlerio sunaikinimu.

Pirmiausia, bet kuria kai
na turinti būti palaužta vo
kiečių vienybė. Tai būsiąs 
veiksnys militariniam Rei
cho pajėgumui sutriuškinti. 
Reikėsią sukurti tarptautinę 
jurisdikciją, kuri būtų nau
jos idealios „Tautų Sąjun
gos” priežiūroje, ir kurios 
sprendimai būtų neginčytini. 
O kad tokios jurisdikcijos 
visi klausytų, reikėsią su
teikti jai suverenumą, pa
remtą „tarptautine armija”. 
Šitoji armija, vokiečius nu
ginklavus, turėsianti neribo
tam laikui okupuoti Reiną. 
Tokių priemonių visai užtek
sią, kad vokiečiai ateityje 
nemėgintų drumsti ramybės, 
nes „Kas viešpatauja Parei- 
nyje, tas viešpatauja ir visa
me Reiche”.

Ši priemonė, gal būt, atro- 
dysianti per griežta. Tačiau 
sveiko proto žmonės pripa
žinsią ją būtina. Nereikia jo
sios laikyti vokiečių tautos 
pažeminimo bei keršto tiks
lo priemone. Ši tauta jau ne 
vieną kartą įrodžiusi, kad ji 
Bismarkų, WilhelmuH ir 
Hitleriu valdoma, svajojanti 
vien tik apie tai, kaip pa
vergti kitas tautas ir save 
laikyti aukštesne rase. Rei-

Kopenhaga.—Anglijos ka
ro lėktuvai, atsilygindami 
vokiečiams už paskutinį jų 
laivų bombardavimą, sausio 
10 d. aplankė Helgoland© ir 
Sylto salas, kur yra vokiečių 
karinės bazės ir smarkiai jas 
bombardavo. Bombardavimo 
pasekmės dar nepaskelbtos.

Leidžia pasilikti
Kalifornijos pakraščių CIO 

vadui Harry Bridges grėsė 
deportavimas. Valdžia norė
jo jį deportuoti kaip svetim
šalį ir apkaltintą priklausy
mu komunistų partijai, ku
rios tikslas nuversti esamą 
tvarką prievartos keliu. Bu
vo paskirtas tyrinėjimas, 
kuriam vadovavo Harvardo 
universiteto teisių fakulteto 
dekanas Landis. Tyrinėjimą 
užbaigęs, Landis pranešė 
darbo sekretorei, kad nėra 
įrodymų apie Bridges pri
klausymą komunistų parti
jai. Jo deportavimas sulaiky
tas ir Bridges dabar gali 
laisvai gyventi šioje šalyje. 
Jis yra pareiškęs norą tapti 
•Amerikos piliečiu.
Daugiau paramos suomiams

Praeitą savaitę Suomijai 
pagelbėti komiteto pirm. 
Hoover vėl išsiuntė 100,000 
dol. Iki šiol Hooverio vado
vaujamas komitetas nusiun
tė 500 tūkst. dolerių. Aukos 
plaukia iš įvairių vietų.
Sovietų pagarba japonams

Maskvoje komisarų tary
bos pirm, ir užsienių reikalų 
komisaras Molotov iškėlė 
vaišes Japonijos prekybos 
delegacijos pirmininkui, kurs

paskirtas Japonijos atstovu 
į Švediją. Praeitą savaitę 
Japonijos ir Sovietų Rusijos 
vyriausybės pasiekė visiško 
susitarimo visais ginčytai
siais klausimais.
Derybos su Pietų Amerika

Valstybės sekretoriui Hull 
vadovaujant, vestos prekybi
nės derybos su Argentina ir 
Uragvajumi, stengiantis at
naujinti galiojusius prekybi
nius susitarimus. Argentinos 
vyriausybė pasitarimus nu
traukė ir dabar nežinia, kada 
jie bus atnaujinti.
Pasikeitimai Belgijoje

Belgijos ministerių kabi
netas atsistatydino ir naują 
vyriausybę sudarė tas pats 
ministeris pirm. Hubert 
Pierlot, katalikų partijos va-
das. Dabartinė vyriausybė,

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7050

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

taupumo sumetimais, suside
da iš mažesnio ministerių 
skaičiaus. Vyriausybėje 5 
katalikai, 4 socialistai, 3 li
beralai ir 2 nepartiniai.

Jamaica Bay visa užšalo. 
Dabar iš Canarsie į Rock
away galima ledu nuvyk
ti.

Kokios Rūšies Liuo- 
suotojas Yra Ge
riausias Vaikams

Nepakenčiamas, neskoningas valytojas 
yra užtektinai blogas suaugusiems. Bet 
valkams — Jis visai neįmanomas. Vai
kams Uuosuotojas, be abejo, turėtų bū
ti veiklus, bet švelnus Ir malonus pri
imti.
Užtat milijonai protingai galvojančių 
motinų savo valkams vartoja Ex-Lax. 
Dėl to, kad Ex-Dax yra patikimas lluo- 
suotojas — Uuosuotojas, kuriuo galima 
pasitikėti.
Jaunuoliai mėgsta jo gardų šokoladini 
skoni, Jo lengvą ir patogų veikimą. Mo
tinos žino, kad Ex-Lax palluosuoja vi
durius taip tikrai, kaip Ir kiekvienas 
stiprus Uuosuotojas, duodamas valkams. 
Per 30 metų Ex-Lax yra Amerikoje mė
giamiausias Uuosuotojas. Jis kaštuoja 
tik 10c. ar 25c. dėžutei kiekvienoje 
vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATS ĮSAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

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

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS
GYDO be peilio, be 
vaistų Ir be che ml' 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui.
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

. '• Z-—'

Brooklyn© Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMI8KIS M. P. BALLAS
(Armakauskas) (Bieliauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIBTUB — VAKABIENB Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KBEIPKITM:

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

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

New Yorko miesto van
dens skyrius primena mies
to gyventojams, kad jau per 
10 mėnesių miesto apylinkė
se sausra mažina miesto var
tojamo vandens atsargą. 
Raginama, kad namuose be 
reikalo nebūtų vartojamas 
vanduo. Reikia taupyti šal
tą ir šiltą vandenį. Miesto 
vadovybė taip sako: jeigu 
žmonės eikvos vandenį, tai 
bus įvesti „meteriai” van
dens kiekiui matuoti. Van
dens matavimo prietaisus da
bar turi 26 nuošimčiai mies
to namų. Juos sudėti namų 
savininkams kaštuotų apie 
26,000,000 dolerių. Apsisau
gojimui nuo tų išlaidų, rei
kia taupyti vandenį.

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

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Aprellklmo bažnyčią)

Duodu automoblMua vectuvtmi, 
krlkitynoms Ir vlsoklama 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTTEJU8
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N.



AMERIKA

jaunuoliams daugiau ūpo, at
silankydami į jų parengimus.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Sausio 12 d., 1940 mj

IK

nerikos” Didžiulis
BAZA

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,

207 York Street, Brooklyn, N. Y.

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE

64-25 Perry Avenue, Maspethe

Parapijos vaikų lietuvių 
kalbos ir religijos pamokos 
būna antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 4 iki 6 vai. 
popiet ir šeštadieniais nuo 9 
iki 12 vai. ryto. Tėvai ragi
nami savo vaikus siųsti į tas 
pamokas. Moko sesutės pran
ciškonės.

Amžinoji Novena Dievo 
Motinos Stebuklingo Medali- 
ko Garbei įvyksta kiekvieną 
pirmadienį; lietuvių kalba 
7:30 vai. vak.; angliškai 
8:15 vai.

MASPETHO ŽINUTĖS

Sausio 2 (»- 7 ir 8 d
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

V asario 2-3 ir 4<I
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Bazaro ruošime dalyvauja keturių Brooklyno ir Maspetho parapijų draugijos, norinčios tvirtai pa
remti savo aylinkės laikraštį. Visi ’’Amerikos” skaitytojai prašomi suteikti bazarui atitinkamą paramą.

BAZARO REIKALAIS 
PLAČIAI DOMISI

Sausio 5 d. Maspetho par. 
salėje įvyko „Amerikos” ba
zaro rengimo komiteto susi
rinkimas, kuriame nariai da
lyvavo labai gausiai. Smagu, 
kad daug jaunimo buvo. Su
sirinkimui svarbios reikšmės 
suteikė kunigai Paulonis ir 
Lekešis, atsilankydami ir ak
tyviai jame dalyvaudami. 
Kun. Paulonis bus „Ameri
kos” bazaro globėju šv. Jur
gio parapijos salėje, o kun. 
Lekešis pakviestas globoti 
bazarą, kai jis bus vykdomas 
Maspetho parapijos salėje, 
vasario 2, 3 ir 4 d. d.

Susirinkimo dalyviai ap
svarstė įvairias priemones 
bazaro pasisekimui užtikrin
ti. Komiteto nariai sutiko 
savo draugijų susirinkimuo
se pakviesti draugijų narius 
ne tik atsilankyti į bazarą, 
bet paremti bazaro reikalus 
ir iš iždo.

Komiteto narių bendrų 
susirinkimų prieš bazarą ne
numatoma. Bus keli susirin
kimai, bet jau atskirai kiek
vienos parapijos draugijų 
atstovų. Bazare kiekvienos 
parapijos draugijų atstovai 
turės savo skyrius, kurių 
įruošimu pasirūpina atski
rai.

Šią savaitę bazaro fondui 
paaukojo Maspetho altoriaus 
draugija 10 dol., Angelų Ka
ralienės par. Kat. Susivieni
jimo 134 kp. 5 dol. Aukoju
sioms draugijoms ir asme
nims bazaro rengėjai nuošir
džiai dėkingi; jų gražus pa
vyzdys, tikime, duos naudin
gų vaisių._________

PETRAIČIO DOVANA 
BAZARUI

kurių kiekvieną galės laimėti te, Aušros Vartų par. bažny- 
bazaro lankytojai abiejose 
vietose — Šv. Jurgio parapi
jos salėje, sausio 26, 27 ir 28 
d. d. ir Maspetho par. salėje, 
vasario 2, 3 ir 4 d.d.

Malonu pasidžiaugti, kad 
lietuviškos parduotuvės ve
dėjas taip nuoširdžiai įver
tina lietuviško laikraščio rei
kalus. Aišku, „Amerikos” 
skaitytojai, kai jiems reikės 
naujų baldų, pirmiausia 
kreipsis pas Petraitį, kurio 
baldų parduotuvė visai arti 
„Amerikos” įstaigos — 408 
ir 438 Grand St., Brooklyne.

Sausio 14 d., sekmadienį, 
čioje, Broome St., bus atlai-'yra metinė Šv. Vardo drau- 
kytos šv. mišios, pereiškiant' gijos diena. Brooklyne ir 
padėką Dievui ryšium su at-! apylinkėse visi Šv. Vardo dr- 

jos nariai vyrai ir šiaip ka
talikai, Šv. Jėzaus vardui 
pagerbti, eis prie Komunijos.

Mūsų parapijos vyrai yra 
nutarę eiti bendrai prie Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Būtų gražu, kad visi vyrai 
dalyvautų.

padėką Dievui ryšium su at
gavimu Vilniaus. Visi kvie
čiami atsilankyti tą valandą 
į bažnyčią, o vakare į minė
jimo pramogą.

— Sekmadienio vakare Šv. 
Vardo draugija turėjo sėk
mingą balių par. salėje.

— Finansinė parap. apys
kaita bus pranešta sekma
dienį, per visas mišias.

— Sekmadieni pakrikšty
ti: Carl, sūnus Stasio Kroli- 
kevičiaus ir Onos Staniony- 
tės. Krikšto tėvais buvo An
tanas Stanionis ir Josefa Ki- 
lamut.

— Pakrikštyta Marytė — 
Ona, duktė Jono McDonald 
ir Onos Mentz. Krikšto tė
vais buvo Irene ir Raymond 
Helenek.

Moterų S-gos 35 kuopa šį 
sekmadienį, sausio 14 d., 6 
vai. vak. turės laimėjimų, 
žaidimų pramogą. Atsilankę 
galės laimėti daug gražių 
dovanų. Sąjungietės visus 
gausiai pavaišins. Kadangi 
sąjungietės daug veikia ka
talikiškoje dirvoje, dirba sa
vo parapijai, rūpinasi savo 
apylinkės laikraščiu „Ame
rika”, tai maloniai kviečia
me visus „Amerikos” skaity
tojus ateiti į šį mūsų vakarą.

Praeitą sekmadienį įvyko 
sąjungiečių metinis susirin
kimas, kurio dalyvės neleido 
nė vienai valdybos narei pa
sitraukti, tad paliko ta pati 
valdyba. Tik finnansų rašti
ninkei išrinkta pagelbininkė, 
P. Varnienė. Atsilankęs kun. 
V. Masiulis palinkėjo kuopai 
sėkmingos darbuotės.

Sąjungietė

NAUJA OPERETĖ 
„KANKLININKAS”

ką išėjo iš spaudos 
komiška, patriotiška, 

veiksmo operetė

PRAŠOM NEUŽMIRŠTI

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai prašomi neužmiršti, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventę šie
met minėsime vasario 16 d. 
penktadienį, 8 vai. vak., 
Grand Paradise salėje, Bro- 
oklyne. Kalbėti pakviestas 
prof. dr. K. Pakštas. Muzi- 
kalinei programai atlikti pa
kviesti visų keturių parapi
jų chorai. Girdėti, kad kai 
kurie chorai pasirodys su 
nauja, įdomia programa. Vi
si pasižadėkime vasario 16 d. 
būti K. Federacijos ruošia
mame Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime.

NEW YORK, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Nauja valdyba
Sausio 7 d. įvyko Gyvojo 

Rožančiaus draugijos meti
nis susirinkimas, ši draugija 
yra didžiausia parapijos su
augusių dr-ja. Jos veikla la
bai žymi parapijoje. Draugi
ja visada jautri tiems reika
lams, kurie liečia Bažnyčios, 
parapijos ir savo tautos 
svarbiausius klausimus.

Metiniame susirinkime iš
rinkta nauja draugijos val
dyba: pirm. Ona Rimidienė, 
vicepirm. Ona Šarkaitė, prot. 
rašt. Petronėlė Draugelienė, 
ižd. Magdė Kazlauskienė, 
fin. rašt. Karolina Zaukienė. 
Naujai valdybai linkime sėk
mingai vadovauti draugijai 
ir visada turėti tik pasiseki
mus.

Draugijai ilgą laiką sėk
mingai vadovavo Ona Stag- 
niūnienė; šiemet ji pasitrau
kė pailsėti. Dr-ja dėkinga jai 
už nuveiktus darbus.

Susirinkimai
Ateinantį antradienį,

šio 16 d., 8:30 vai. vak., pa
rapijos salėje kviečiamas vi
sų draugijų valdybų posėdis, 
kuriame bus tariamasi su
ruošti didžiulę parapijos 
naudai pramogą. Visos val
dybos kviečiamos būtinai da
lyvauti.

Trečiadienį, sausio 17 d., 
par. salėje įvyks Moterų S- 
gos 29 kp. metinis susirinki
mas, kurin kviečiamos visos 
narės.

Sausio 12 d., penktadienį, 
8 vai. vak. bus Šv. Vardo dr- 
jos metinis susirinkimas. 
Kviečiami visi nariai ir visi 
parapijos vyrai, kurie nesi
gėdi viešai pasirodyti kata
likais. Šiais laikais, kada 
kova tarp dangaus ir praga
ro eina visu smarkumu, ka
talikams reikia budėti, ypa
tingai pasirengusiems. Visi 
vyrai prašomi ateiti susirin- 
kiman ir prisidėti prie Kris
taus kareivių. Susirinkime 
bus įvairumų ir pasikalbėji
mų.

Krepšinio komanda ėmėsi 
su Visų šventų par. koman
da. Susirėmimas buvo ne
paprastas. Abi pusi stengėsi 
nugalėti.

Smagu pažymėti, kad pa
rapijiečiai šį kartą suteikė

sau-

ponaičiu, 495 Grą ^St.jSTAl 

oklyn, N. Y. Pinigus re <------
siųsti su užsakymu. pa ®dinini” 15 metų 
rėti niekam nesiunčiamą įsimena draugą

.’.Idomorn žodis

oklyn, N. Y. Pinigus re

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mokytojų sąjunga Bu 
lyne priėmė rezoliuciją, 
kalaudama, kad miestas 
naikintų viešose mokyt 
suorganizuotą studentą; 
ją, kurią veda komunistė

Voldemaro žodis 
Italas apie lietuvius 
įenkiĮ „kultūra 
Jfouja įsUiga?

prieš 15 metų mažas stu- 
Dtų ateitininkų būrelis 
nine nutarė leisti mėnesi- 
literatūros, mokslo, visuo

menės ir akademinio gyve
no žurnalą. Nutarimas, 
į jis entuziastiškai pa
ktas, tiek entuziastiškai 
įvykdytas. Žurnalui pa- 
[įtas „Židinio” vardas.

Amerikoje, katalikų* 
kyklose, kurių yra 
mokosi 2,086.071 moM 
juos moko 59,701 mokyt® 
Mokyklų skaičiun įeina 115 metų Lietuvos kul- 
džios mokyklos, aukštį gyvenimą labai tur- 
mokyklos, akademijos, 
gijos ir universitetai.

t£ai puošė „Židinys”, ku- 
j išaugo, ištobulėjo ir šian- 

ie prilygsta bet kurios tau- 
j šviesuolių žurnalui, dau- 

[]į jų pralenkdamas. Gruo-
Realizmas

Dailininkas: — Mano . -. . v 
liausiąs paveikslas par4 įio mėnesį žurnalas kukliai 
tas „Statybininkai prie įžymėjo savo gyvavimo 15 
bo”. Tai labai realistiški sukaktį.

Draugas: — Bet tikri Sveikindami dr. Ig. Skrup- 
je, juk jie čia visai nedi reaguojamą,, Ateiti-

Dailininkas: — Tiesa, 
tame ir yra realizmas.

Inta
Offlc

Grand Chair baldų par
duotuvės vedėjas A. Petrai
tis šią savaitę atsilankė „A- 
merikos” administracijoje ir 
pareiškė savo didelį palanku
mą „Amerikos” bazarui, ku
riam jis skiria dvi brangias 
dovanas — du virtuvės bal
dų rinkinius (kitchen sets),

Svarbi pramoga
Šį sekmadienį, sausio 14 d. 

6 vai. vak. Aušros Vartų par. 
salėje, New Yorko lietuvių 
draugijos rengia įdomią ir 
didelę pramogą, kurios pel
nas skiriamas Vilniaus lietu
viams šelpti. Svečiais kalbė
tojais pakviesti Lietuvos ge
neralinio konsulato atašė A. 
Simutis ir „Amerikos” re
daktorius. Bus dainų ir kito
kių įvairumų. Po programos 
seks šokiai, kuriems gros 
jaunimo mėgiamas orkest
ras.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti ir paremti savo 
brolius vilniečius lietuvius.

Tą pačią dieną, 11 vai. ry-

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly 

REPUBLIC MARYLAND, rugine degtine, 
3 meti; senumo, 90 proof

Kvorta------------------
Pint----------------------------

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida) 
REPUBLIC LIQUOR STORE

415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

2.09
- $1.07

Sausio 18 d., 8 vai. vak. 
įvyks Sodaliečių susirinki
mas. Visos narės prašomos 
laiku atvykti. Į draugiją 
įstojo naujos narės: G. Tvas- 
kaitė, B. Maciliorkaitė, St. 
Žalinskaitė, M. Seveiklaitė. 
Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. A. Vasauskaitė, vice- 
pirm. Elzb. Tamašauskaitė, 
prot. rašt. Ant. Tamašaus
kaitė, fin. rašt. Em. Paulai- 
tė, ižd. ir dvasios vadas 
kun. J. Laurynaitis. Naujai 
valdybai geriausio pasiseki
mo. Lai auga ir stiprėja mū
sų draugija!

An. Tvaskaitė netrukus 
paliks mūsų draugiją — ji 
neužilgo tuokiasi.

Bendra komunija bus sau
sio 21 d. per 9 vai. mišias.

Moterų sąjungos 30 kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 14 d. Aptarti 
įvairūs reikalai, išrinktos 
darbininkės čigonių baliui, 
kuris įvyks sausio 28 d. 
„Amerikos” bazarui daugelis 
sąjungiečių pažadėjo gražių 
dovanų paaukoti ir pasidar
buoti. Valdyba pasiliko ta 
pati: pirm. M. Tamošauskie
nė, vice-pirm. A. Kivitienė, 
fin. rašt. J. Skarulienė, nu
tarimų rašt. O. Petrulienė, 
ižd. A. Juočienė, iždo glob. 
— Kivitienė ir Paulauskienė.

Mėnesiniai susirinkimai 
bus kiekvieno mėnesio pirmą 
antradienį, parapijos salėje.

Sausio 7 d. įvyko Rožan
čiaus draugijos susirinkimas, 
į kurį atsilankė kunigai Le- 
kešis ir J. Kartavičius; abu 
gražiai pakalbėjo apie kata
likiškos spaudos reikšmę, ra
gindami nares savanores pa
aukoti kelis vakarus „Ame
rikos” bazarui. Iš draugijos 
iždo paskirta 10.00 dol. ba
zaro reikalui. O. P.

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

jau 1940 metams,
NES

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

NES
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.

Tik 
nauja 
vieno 
„Kanklininkas”, kurią para
šė J. Steponaitis. Į tą ope
retę įpinta Žilevičiaus, Šim
kaus, Eremino, Kurdinaičio 
muzika. Suvaidinti visai 
lengva, nes nėra apsunkini
mų nei kostiumais, nei keb
liomis dekoracijomis. Tinka
ma vaidinti ir mažam ir di
deliam chorui.

Muzika ir libretą vienoj 
knygoj, kurios kaina, su vai
dinimo teisėmis, $10.00 Tar
tis reikia su autorių, J. Ste

nkų leidžiamą, sukaktuvi
nių žurnalą, vargu ar ga
liūne tiksliau pareikšti sa- 
(linkėjimus, kaip paties LICENSES Eldinio” žodžiais:

Beer, Wine, LiquortMami kartu su visa 
Wholesale, Retails e^va’ stenkitės kilti, v 

g 
ž 
n 
ti

loti, kurti. Jaunas idea- 
that ub inas, tiesos ir grožio mei-

Lietuvoje neišseko ir ne
at ofi3iVeE|eks, o kol tos versmės te- 

gyvos, tol „židiniui” v 
MacDougaIOBCa°rX&0Gni|liaS į ateitį JT2 lUlSVaS IT į

NOTICE is hereby civen 
RL3048 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor c 
under Section 132A of the AlcoWi 
age Control Law !.v ___ ___
Borough of Brooklyn, County of Sr 
be consumed on the premises.

THOMAS J -----------
d-b-a 1________  — ___ _

131 MacDougal St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that lira 
GB 11698 has been issued to the ma 
to sell beer, at retail under Sectial 
the Alcoholic Beverage Control l| 
50 Ralph Ave., 
of Kings, to be consumed ... ...

SIDNEY LEHRMAN 
50 Ralph Ave., Brooklg.
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LIETUVIŠKI

122? KALENDORIA1|
—: GRAŽŪS SPALVOTI

ŽIEMOS IR VASAROS GAMTOS VAIZDAI, 
ĮVAIRŪS RELIGINIAI IR ŠIAIP 

KITOKĮ PAVEIKSLAI
PAPUOŠKITE SAVO NAMUS VIENU IŠ ŠIŲ 

KALENDORIŲ, TAIP PAT PASIŲSKITE 
SAVO ARTIMIEMS LIETUVON.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Pasitraukęs iš diplomati- 
;b<B?o°n"±;1foBfMhi| tarnybos poetas Jurgis 

taltnišaitis, ilgametis Lie- 
ivos atstovas Maskvoje, 
neš 35 metus Italijoje su- 

AMERIKON!^ ^r pagarsė- 
M italų rašytoju Giova- 
mi Papini, įžymiu kataliku 
^verteliu. Baltrušaitis ta- 
oidaręs Papiniui nepap- 
K špsao '
raugavę, bet nuo didžiojo 
aro pradžios laikų juodu 
era susitikę, „židiniui” Pa
ini parašė apie Baltrušaitį 
ivo atsiminimus, kuriuos 
žbaigia tokiais žodžiais : 
Bl viliuos pamatysiąs to5 

vėl Florencijoj, mano na- 
ii®; viliuos pamatysiąs ^U1

AMERIKOS” ADMINISTRACIJOJ!*?™U ™
135 10 OOTKriclrna analiync? kulitas jo dangiškos spalvos Brooklyn, N.ps-Cia visuomet yra jo 

- - - - - - - - -- - - - - W>hrs visuomet jį 
Kas pratęsia „Amerikos” prenumeratą dabar — gafflmeiia, čia yra poetas, 

kalendoriij dykai.-------------------------------------------------------- te supranta jo tragediją.

423 Grand Street,

kiel- r- — jw WUfcVUlJCJ, | 
tora ištikima širdis, PrOi 

i niekuomet nenustojo
* Jdinė

Al 
pasii 
dus, 
kalo 
turti: 
tuvių 
vaujž 
palan

® troškusi gero, jį mylė-

negražus pavyzdys, 
ft reikia atsiminti savo 
n113' savo artimuosius?

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS) '
ADVOKATAS

F 1 Voldemaras „Nau- 
gj Romuvai" parašė apie 

bažnytinę padėtį 
P; kuriame nurodo, 
prime būti labai at- 

nepadarytume 
Begalėtų sutruk- 
m bažnytinę Lietu- 

rangai prof. Volde- 
pa- 

ęjeBažnyčios įtaką: 
j?’1’) tauta savo dide- 

kataIikR 
tikėjimas 

ftiihh .^° jėga. 
P^j^tįkad ir visa- 
Me Katalikų Baž- 
itarpį?1’113 Vfiiksnys 
Jojime gyveni- 

. Wuame tose 
illtnU^ SU^ar0 

mjL ar bent žy- 
ZJ raiškia,

“Winiai reika- 
^kyti tik vei-

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

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir drau 
Sutkus persikžlg į kitą daug patogesnę vietą, 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų 
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, M.

o ne ki-

kariai ei- 
paalrir-

lenkų
^tovauja

IŠ ] 
žinia, 
nauja 
ameri 
laikyt 
taiga 
jai va 
kad jo 
idealui

Vien 
mavim 
girių 
pas as: 
paskub 
menką 
apie ai 
žiną, ai 
niai čia 
suprato 
gyvenin

Antra
ja, tad 
įstaiga? 
DULR 
skyrių, 
šių pala

Kodėl 
bė neieš 
gyvų ša 
sinaudoj 
žmonių
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