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'ikoje, katalikų! 
;, kuriu yra 71 

2,086.071 mod 
oko 59,701 mokyt] 
lų skaičiun įeina] 

mokyklos, aukšta 
los, akademijos,! 
ir universitetai.

į Prieš 15 metų mažas stu
dentų ateitininkų būrelis 
Kaune nutarė leisti mėnesi
nį literatūros, mokslo, visuo
menės ir akademinio gyve
nimo žurnalą. Nutarimas, 
kiek jis entuziastiškai pa
reikštas, tiek entuziastiškai 
Jr įvykdytas. Žurnalui pa
rinktas „židinio” vardas.Į Per 15 metų Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą labai tur
ingai puošė „Židinys”, ku- 
is išaugo, ištobulėjo ir šian- 
ie prilygsta bet kurios tau- 
os šviesuolių žurnalui, dau
gelį jų pralenkdamas. Gruo-

SAVAITES ĮVYKIAI ŠVEDIJOS IR NORVEGI
JOS PROTESTAI

Realizmas
lininkas: — Mano
as paveikslas pavj žio mėnesį žurnalas kukliai 
Statybininkai prie 
lai labai realistini lėtų sukaktį.
augas
ik jie čia visai neotelio redaguojamą, 
ilininkas: — TiemĮinkų leidžiamą, sukaktuvi- 

: ir yra realizmas.

tžymėjo savo gyvavimo 15

Bet Wū| Sveikindami dr. Ig. Skrup-
Ateiti-

Alijantų pirkiniai
Dabartinio karo alijantai 

— prancūzai ir anglai šiuo 
metu ruošiasi pirkti šioje 
šalyje 12,000 lėktuvų, kurie 
turės būti pagaminti per 2 
metus, šis užsakymas rodo, 
kad karas gali tęstis labai 
ilgai. Iki sausio 1 d. lėktuvų 
užsakyta 4,000.
Nauja „čistka”

Praeitą savaitę Maskvoje 
buvo nauji vyriausybės va
lymai, nauja „čistka”. At
leistas aviacijos gamybos 
komisaras Kaganovičius, 
iki šiol buvęs labai arti Sta
lino Jo brolis yra artimiau
sias Stalino draugas.

LICENSES
Beer, Wine, Liquet
Wholesale, Retails

inką žurnalą, vargu ar ga- 
tume tiksliau pareikšti sa- 
) linkėjimus, kaip paties 
Židinio” žodžiais:

Žengdami kartu su visa
ietuva, stenkitės kilti, 
škoti, kurti. Jaunas idea- 
;mas, tiesos ir grožio mei- 
Lietuvoje neišseko ir ne

seks, o kol tos versmės te- 
|ra gyvos, tol „židiniui” 

d-b.a'MMDougai',Bu ta >lias į ateitį yra laisvas ir 
atus”.

IE is hereby given that la j; 
8 has been issued to the * 
11 beer, wine and liquor , 
Section 132A of the AleoU 

Control Law at 131 MacDojn 
gh of Brooklyn, County of! 
usumed on the premises.

THOMAS J. O’CONNOT
<____

dacDougal St. Broolįi

CE is hereby given that lie 
.698 has been issued to the ■ 
11 beer, at retail under Sea 
Alcoholic Beverage Control 
alph Ave., Borough of Bi ", 
ings, to be consumed off th 

SIDNEY LEHRMAN 
lalph Ave., I

^Pasitraukęs iš diplomati- 
« & is tarnybos poetas Jurgis 

iltrušaitis, ilgametis Lie- 
vos atstovas Maskvoje, 

" ieš 35 metus Italijoje su- 
jjbažino su dabar pagarsė- 
Įsiu italų rašytoju Giova- 
Sji Papini, įžymiu kataliku 
" jivertėliu. Baltrušaitis ta- 

padaręs Papiniui nepap- 
sto jspų^žįo J.r jupdu sųsi- 

GAMTOS VAIZDAI Sugavę, bet nuo didžiojo 
ro pradžios laikų juodu 
ra susitikę. „Židiniui” Pa
li parašė apie Baltrušaitį 
vo atsiminimus, kuriuos 
įaigia tokiais žodžiais: 
„Aš... viliuos pamatysiąs 
vėl Florencijoj, mano na
tose; viliuos pamatysiąs

miSTRMUM|tas jo dangiškos spalvos 
B(00kljll| Ijis- Čia visuomet yra jo 

-------------- ---------pūgas, kurs visuomet jį 
prenumeratą dabar — tbimena, čia yra poetas, 

rs supranta jo tragediją, J tebėra ištikima širdis, 
"iri niekuomet nenustojo 
Z|n troškusi gero, jį mylė-

Vr negražus pavyzdys, 
ip reikia atsiminti savo 
ingus, savo artimuosius?

tose vietose, labai vaizdžiai 
aprašo ,.Trimite” dr. J. šliu
pas. Štai jo žinių ištrauka:

„Patalpose, kur dabar gy
vena, sienos apdraskytos, 
grindys teks obliuoti ir da
žyti, kėdės pečiuose sukū
rentos. O jau švaros lenkai 
tur būt nėra regėję; švarias 
vilas ir namus yra pavertę 
į kiaulides. Nuo antro aukš
to visos sutros ir nešvaru
mai pilami tiesiog žemyn... 
Palangiškiai turės kelis mė
nesius darbo, iki Palangą 
nuo dvoko apvalys.”

AMERTK01

(ORIAI <
ALVOTI

<IIAI IR ŠIAIP
TEIKSLAI
.MUS VIENU IŠ ŠIŲ 
PAT PASIŲSKITE 
IS LIETUVON.

TRINKIMAS

HVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS: 
8—10 ryto .

rof. A. Voldemaras „Nau
jai Romuvai” parašė apie 
bliaus bažnytinę padėtį 
aipsnį, kuriame nurodo, 
B „turime būti labai at- 
rgūs, kad nepadarytume 
Įidų, kurios galėtų sutruk
ti sveiką bažnytinę Lietu
ti politiką”.
Reikšmingai prof. Volde- 

Tet Evergreen M#fras savo straipsnyje pa- 
rii apie Bažnyčios įtaką: 
,Lietuvių tauta savo dide- 
iauguma yra katalikų 
ištas, kuriame tikėjimas 
l didelė gyvenimo jėga, 
ikia priminti, kad ir visa- 
pasaulyje Katalikų Baž- 

?ia yra svarbus veiksnys 
k tarptautiniame gyveni- 
i tiek vidujiniame tose 
stybėse, kur jie sudaro 
tai daugumą, ar bent žy- 
ą mažumą. Tas reiškia, 
fl mūsų bažnytiniai reika- 
I galima tvarkyti tik vei- 
int kartu su Katalikų Ba- 
Įrčios vadovybe, o ne ki-

Šventadieniais suslttral 
Tel EVergreen

Italijos akademijos pre
mijos laimėtojas, 40 kalbų 
žinovas, dr. Giacomo Pram- 
polini netrukus išleis itališ
kai lietuvių poezijos rinkinį 
„Lietuva”. Gruodžio mėnesį 
jis parašė „Naujajai Romu
vai”" straipsnį 'apie Lietūvą 
ir lietuvių kalbą. Labai įdo
mūs šio italų mokslininko 
žodžiai apie lietuvių kalbą:

„Ji (liet, kalba), kaip am
žių bėgyje buvo lietuvių tau
tos šventenybė, taip ir šian
dieną tebėra nuostabi esmė, 
kuri stebina savo morfologi
niu turtingumu, žodyno gau
sumu, kuri pribloškia sve
timšalį savo akcentų ir rit
mų įvairumu... Norisi imti 
galvoti, kad lietuvių kalboje 
kiekvienas sakinys — netgi 
prozos, netgi kasdieninės 
kalbos — yra poetinė, melo
dinė kūryba.”

Ak, kad šie žodžiai giliai 
pasiektų mūsų jaunimo va
dus, nerandančius rei
kalo nei patys pasimokyti 
turtingosios, gražiosios lie
tuvių kalbos, nei savo vado
vaujamoms grupėms apie ją 
palankų žodį pasakyti!

VALANDOS: 
1-2 p. p. 

Ao 6—8 vak.
Ir pagal sutarti

TėL NAvarre 8-1919

VALANDOS: 
e—12 ryta 
1—8 vak. 
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JE VIETOJI 
3 BAR & GRILL 
lutkus, sav.

Brooklyn] 
visus kostumerius ir 
daug patogesnę vieton 

orėdami gauti tikrą nuo^’l 
ita į naują vietą 

t., Brooklyn,)*

atbėgę į Lietuvą lenkų 
įeiyiai nekaip atstovauja 
kų tariamai aukštai kul- 
ai. Kaip lenkai kariai ei
si jiems gyventi paskir-

Iš Lietuvos ką tik gauta 
žinia, kad ten įsteigiama 
nauja įstaiga ryšiams su 
amerikiečiais lietuviais pa
laikyti. Nežinome, ką ta įs
taiga tiksliai veiks, nei kas 
jai vadovaus, bet atrodo, 
kad jos steigimas nėra labai 
idealus.

Viena, pasirinktas infor- 
mavimosi kelias ne iš tiesio
ginių šaltinių. Teirautasi 
pas asmenis, kurie arba tik 
paskubomis perbėgo per A- 
meriką ir jau mano viską 
apie amerikiečius lietuvius 
žiną, arba pas tuos, kurie se
niai čia gyveno ir jau neturi 
supratimo apie dabartines 
gyvenimo sąlygas.

Antra, veikia DULR Dr- 
ja, tad ar reikalinga nauja 
įstaiga? Ar neužtektų prie 
DULR sudaryti atitinkamą 
skyrių, kurs pagyvintų ry
šių palaikymą.

Kodėl Lietuvos vyriausy
bė neieško tikslių žinių iš 
gyvų šaltinių, kodėl nepa
sinaudoja gyvų faktų, gyvų 
žmonių patarnavimais?

Senatas patvirtino
Praeitą savaitę senatas 

patvirtino daugelį preziden
to paskirtų asmenų į aukš
tas vietas. Patvirtintų tarpe 
yra laivyno sekretorius Edi
son, atstovas Kanadai 
Cromwell ir kiti. Senato tei
sių komitetas nutarė prista
tyti senatui patvirtinti 
Frank Murphy paskyrimą 
Vyriausio Teismo teisėju. 
Teisių komi jos posėdyje at
silankė pats Murphy ir pa
reiškė kelis savo įsitikini
mus teismo galios atžvilgiu.
Karo paskola

Kanados vyriausybė šios 
savaitės pradžioje išleido 
karo paskolos lakštų 200 
milijonų dolerių sumai. Pas
kolos lakštų kaina nuo 50 
iki 1,000 dol.
Bėgo nuo laivų, sutiko 
ledyną...

Vokiečių laivas ,,Bahia 
Blanca”, 9,000 tonų iš Bra
zilijos sėkmingai bėgo nuo 
anglų blokados. Jam sekėsi 
iki pasiekė Islandijos vande
nis, bet čia, apie 60 mylių 
nuo Islandijos vakarinių par 
kraščių, susitiko didžiulį le
dų kalną. Laivui susidūri
mas su ledynu buvo per di
delis ir jis nuskendo. Laivo 
įgula iš 62 asmenų išgelbė
ta.
Nauji lėktuvai

Anglijos lėktuvų dirbtu
vės išradusios būdą paga
minti greitesnius lėktuvus. 
Nesenįąį^,, daryti.. bandymai 
parodė, j<ad naujais lėktu
vais iš labai didelės aukštu
mos galima leistis iki 700 
mylių per valandą greičiu. 
Naujo greičio lėktuvai bū
sią ypatingai tinkami kovo
je prieš vokiečių naujuo
sius lėktuvus.
Ispanijos parama

Pranešama, kad Ispanijos 
valdytojas, gen. Franco, šio
mis dienomis per Prancūzi
ją siunčia ginklų paramą 
Suomijai. Siunčiami ginklai 
daugiausia tie, kurie pilieti
nio karo metu palikti Ispa
nijoje italų, vokiečių ir So
vietų Rusijos.
Valdovų pasitarimas

Praeitą sekmadienį buvo 
susitikę Rumunijos kara
lius Karolis ir Jugoslavijos 
valdytojas princas Povilas. 
Abu valdovai tarėsi, kaip 
geriau suderinti abiejų val
stybių vieningas pastangas 
išsilaikyti neutralume, šis 
pasitarimas laikomas Itali
jos pastangų padariniu. Ita
lija paskutiniu metu daug 
rūpinasi sudaryti Pietinėje 
Europoje vieningą frontą 
prieš galimą Sovietų Rusijos 
veržimąsi į pietus.
25 mil. automobilių

Sausio 11 d. General
tors automobilių gamybos 
bendrovė iškilmingai pami
nėjo 25 milijonų automobi
lių gamyba; mat, šiomis die
nomis bendrovė išleido pas
kutinį automobilį, kurs už
baigė 25 mil. skaičių. Iškil
mėse dalyvavo ir 500 darbi
ninkų su savo šeimomis, ku
rie dirba bendrovės įstaigo
se nuo 1908 metų.
Žuvo šeima

Illinois valstybėje nukrito 
degantis lėktuvas; nelaimės 
vietoje rasti negyvi visi 4 
lėktuvo keleiviai — lakūnas 

i ir jauna motina su dviem 
■ vaikais. Vaikai lydėjo savo 
i motiną į Arizoną, kur ji no

rėjusi gydytis.

Kopenhaga. — Danijoje 
gauta žinių, kad Švedijos ir 
Norvegijos vyriausybės pa- 
vedusios savo atstovams 
Maskvoje įteikti protesto 
pareiškimus Sovietų Sąjun
gos vyriausybei ryšium su 
Sovietų lėktuvų skraidymu 
virš Norvegijos teritorijos 
ir bombardavimu vienos 
švedų salos, švedai nurodo, 
kad sausio 14 d. Sovietų lėk
tuvai numetė 10 bombų į 
švedų Kalia salą, kuri yra 
apie 60 mylių nuo artimiau
sios suomių vietos Botnijos 
įlankoje.

Kiek 
Rusijos 
įteikusi protesto pareiškimą 
Švedijos ir Norvegijos vy
riausybėms, kaitindama abi 
šias valstybes rėmimu Suo
mijos. Į tai atsakyta pareiš
kimu, kad abi valstybės lai
kysiančios neutralumo, bet 
praleisiančios įvairius siun
tinius, skirtus7 Suomijai.

anksčiau Sovietų 
vyriausybė buvo

PREZIDENTAS PRAŠO 
PARAMOS SUOMIJAI

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sausio 16 d. 
pasiuntė Kongresui savo pa
geidavimą, kuriuo prašo su
teikti Suomijai paskolą iš 
Eksporto - Importo banko.

Prezidento pasiūlymas su
tiktas įvairiai] 
kurie griežti____ o___ai pnesinasi 
prezidento pasiūlymui, nu
rodydami, ka® toks žygis 
esąs priešingai- neutralumui,

atnau- 
sąly-

Jungt.

Mo-

M. Biržiška - Vilniaus Univ. Rektorius
KONGRESAS MAŽINS 

IŠLAIDAS
VILNIAUS KRAŠTE DAUG 

SVETIMŠALIŲ

Washington. — Atstovų 
rūmų komisija pasiuntė pil
naties pasėdžiui savo pasiū
lymą sumažinti prezidento 
biudžete numatytas išlaidas 
įvairioms įstaigoms 94 mil. 
dol. Norima ir daugiau tau
pymų padaryti, kad netek
tų paskirti perdaug naujų 
mokesčių.

Kongrese paskirtos narių 
komisijos tiksliai peržiūri 
visas prezidento nurodytas 
sumas. Be to, norima sutau
pyti apie 460 mil. dol. val
džios tiesioginėse išlaidose.

NAUJA ĮSTAIGA SANTY
KIAMS SU AMERIKIE

ČIAIS

Vilnius. — Vilniuje ir jo 
atvaduotoje srityje baigtas 
gyventojų surašinėjimas, 
kuriame nustatyta, kuriems 
gyventojams galima suteikti 
Lietuvos pilietybė. Suraši
nėjimas parodė, kad krašte 
yra 73,370 asmenų, kurie 
negalės būti Lietuvos pi
liečiais.

Negalinčių gauti Lietuvos 
pasą tarpe yra ir arkivysku
pas Jalbžykovskis, kurs Vil
niaus krašte gyveno tik nuo 
1926 metų. Lietuvos 
suteiktas tik tiems, 
1920 m. liepos mėnesį 
no Vilniaus krašte.

Vilnius. — Sausio 15 d. t 
čia pradėjo veikti Vilniaus 
universitetas, kuriam pa
grindą sudarė 1918 metų įs
tatymas. Universiteto rekto
riumi išrinktas prof. Myko
las Biržiška, buvęs vilnietis, 
vienerius metus buvęs ir 
Vytauto Didžiojo universi
teto rektorium.

pasas 
kurie
gyve-

ITALIJA GALINTI GREI
TAI STOTI KARAN

Kaunas. — 
mis, Lietuvos 
pastangomis, 
taiga ryšiams su amerikie
čiais lietuviais palaikyti. Įs
taigos apčiuopiami tikslai 
ir jos apimtis dar nežinoma.

Šiomis dieno- 
vyriausybės 

steigiama įs-

RUSAI NUSKANDINO 
ESTŲ LAIVĄ

Londonas. — Anglijos te
legramų agentūra praneša, 
kad Sovietų Rusijos povan
deninis laivas nuskandino 
Estijos laivą „Kassari”, 396 
tonų ir keletą žvejų laivų. 
Nelaimėje žuvo keli estų jū
rininkai.

Helsinkyje esantį gauta 
zTni'a7’ltŠd Estijos vyriausy
bė įteikė Maskvai protesto 
pareiškimą. Taip pat pra
nešama, kad Estijos pasie
nyje Sovietai sutraukę dau
giau kariuomenės.

Rona. — Fašistų partijos 
vadų suvažiavime naujasis 
partijos gen. sekretorius 
Mutti pasakė kalbą, kurioje 
fašistams priminė, kad da
bartinis Italijos neutralu
mas nėra jokia apsauga nuo 
patekimo į karą, kad visiš
kai galimas dalykas, kad 
Italija gali būti įtraukta į 
karą labai greitai.

KANADOS KARIUOMENĖ
MENKAI PASIRUOŠUS

Toronto. — Ontario pro
vincijos ministeris pirmi
ninkas Hepburn apkaltino 
Kanados centralinę vyriau-

SKOLOS LAKŠTAI

Ontario. — Kanados karo 
paskolos lakštai 200 milijo
nų dolerių sumai išpirkti 
per pirmas 2 dienas, net su 
kaupu, kurs siekia 40 mil. 
dolerių.

S-gos 
pasi- 

reika- 
Vilnių

Rektorius Biržiška gerai 
pažįstamas amerikiečiams 
lietuviams, nes čia jis lankė
si 1931 metais, skleisdamas 
Vilniaus vadavimo idėją. Jis 
buvo vienas Vilniui Vaduoti 
Sąjungos steigėjų, ilgametis 
jos pirmininkas. Iš 
pirmininko pareigų 
traukė, kai mokslo 
lais norėjo išvykti į
ir ten ilgesnį laiką gyventi 
studijų tikslais. Tada pirmi
ninku išrinktas dr. Antanas 
Juška. Bet lenkai neilgai lei
do prof. Biržiškai gyventi 
Vilniuje.

Prof. Mykolas Biržiška 
yra parašęs eilę mokslinių 
veikalų, daugiausia iš lietu
vių literatūros. Jis veikėjas 
nuo prieškarinių laikų. 1918 
m vasario 16 d. jis drauge 
su kitais 19 Lietuvos Tary
bos narių pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mą. Vilniuje jis gyveno ne
priklausomybės pradžioje ir 
pergyveno kelias okupacijas 
— lenkų ir bolševikų. Buvo 
Vilniaus lietuvių gimnazijos 
direktorius, iki lenkai jį iš-

sybę, kaip ne’aprūpinnsią sa- ■ 
vo kariuomenės būtinomis 
reikmenėmis ir neparuošusią 
karo pareigai. Jis nurodė, 
kad kariams trūksta drabu
žių, o karinio lavinimo ypač 
trūksta lakūnams. •

ATIDARYTA NAUJA 
ELEKTROS STOTIS

Šiauliai. — Baigta statyti 
ir jau atidaryta Rekyvos 
elektros stotis, kuri aptar
naus labai plačią apylinkę.

SuomiaiDažnaiBombarduojami

Japonijos nauja, vyriausybė
Japonijos gen. Abe vado

vauta vyriausybė pasitraukė 
po didelių pastangų suderin
ti kariuomenės sluoksnių 
ir civilinių grupių nesutiki
mus. Nelengvas tvarkyma
sis Kinijoje, Anglijos ir 
Jungt. Amerikos Valstybių 
tolimesnis santykių „šaldy
mas” sudarė nepalankią ap
linkumą ir vyriausybė turė
jo pasitraukti. Naujos vy
riausybės uždavinys bus pri
artinti Japonijos pilitiką 
prie Anglijos ir Amerikos. 
Veikiai baigiasi prekybos 
sutarties su Amerika galio
jimas, tad svarbu ją 
jinti palankiausiomis 
gomis.
Didžiausia imigracija

Praeitais metais į
Amerikos Valst. įleista apsi
gyventi 82,998 asmenys sve
timšaliai; tai didžiausias 
emigrantų skaičius nuo 1931 
m. Nauji emigrantai tauty
bėmis skirstosi šiaip: 43,450 
žydų, 6,708 italai, 5,524 vo
kiečiai, 5,076 anglai, kitų 
tautybių žymiai mažesni 
skaičiai. Pernai priverstinu 
keliu deportuoti 8,202 sve
timšaliai; 9,590 asmenų lei
sta išvykti laisvu keliu, sa
vo lėšomis.
Švedų parama

Švedijos karalius Gusta
vas, kalbėdamas tautos ats
tovams, pareiškė, kad švedai 
teiks įvairią pagalbą broliš
kai kaimyninei suomių tau
tai, kuri dabar kovoja dėl 
savo gyvybės. Apie gink
luotą talką karalius neužsi
minė. Norvegijos karalius 
Haakon, atidarydamas tau
tos atstovų posėdį, savo kal
boje irgi pareiškė gilią užuo
jautą suomių tautai, nors ir 
neminėdamas apie jokią pa
ramą; karalius pareiškė sa
vo linkėjimus, kad 
Suomija susilauktų

Helsinkis. — šią savaitę 
suomių rusų fronte buvo 
mažesni mūšiai, bet buvo 
gausus bombardavimas. Ru
sijos lėktuvai dažnai atlėk
davo virš suomių miestų ir 
bombarduodavo juos.

Iš Rygos pranešama, kad

tuviais* veikėjais. "Yra^uvęs 
ir Lietuvos vyriausybės na
riu nepriklausomybės pra
džios laikais.

Prof. M. Biržiškos išrinki
mas Vilniaus universiteto 
rektoriumi, tikime, labai pa
lankiai sutiktas visoje Lie
tuvoje, visuose gyventojų 
sluoksniuose, nes visur pla
čiai žinomas. M. Biržiškos 
gili tolerancija visiems lietu
viams, jo nuoširdumas dar
bui, jo šviesus patriotingu- 
mas. Amerikiečiai lietuviai 
gali pamatuotai džiaugtis, 
kad jiems gerai pažįstamas 
asmuo parinktas labai gar
bingoms, bet drauge ir labai 
atsakingoms pareigoms.

DOLERIŲ PAŠALPAI 
BEVEIK 12 BILIJONŲ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė Kong
resui, kad nuo 1935 metų 
įvairūs valdžios skyriai pa
šalpos reikalams išleido 11 
bil. 776 mil. 
63 procentai 
WPA.

Daugiausia
leista New Yorko valstybės 
ribose, mažiausia — Dela
ware.
Štai kaip

dolerių, kurių
išleisti per

pašalpos iš-

VILNIUJE SUSEKTA 
SLAPTA VEIKLA

ir

šiemet 
taikos.

Vilnius. — Čia susekta 
likviduota nauja slapta peo- 
viakų organizacija. Daugu
mas atėjūnai. Sausio 15 d. 
pradėjo veikti Vilniaus uni
versitetas. Vilniuje nusavin
ti 37 dvarai žemės reformos 
reikalams.

Sovietai turi didelių nepasi
sekimų pristatant siuntinius 
Leningrado-Murmansko ge
ležinkeliu, kurio linijoje da
žnai įvyksta didelės nelai
mės.

Visa geležinkelio linija 
dabar apstatyta slaptosios 
policijos agentais, bet ir šie 
nepajėgia apsaugoti siunti
nių pristatymo — vis pasi
taiko traukinių nelaimių.

Netoli fronto jau sudary
tas didelis svetimšalių legi- 
jonas, kuriame išimtinai 
švedai savanoriai, 71 metų 
generolo Linder vadovauja
mi. Savanorių skaičius kas
dien didėja, nes kasdien at
vyksta danų, norvegų, ame
rikiečių. Svetimšaliai sava
noriai turi atskiras stovyk
las, kur jie lavinasi suomių 
karininkų priežiūroje.

Maskva užginčijo 44 divi
zijos sunaikinimą. Iš ten 
pranešama, kad mūšiuose su 
suomiais minėta divizija ne
tekusi tik 900 kareivių, o ne 
kelių tūkstančių, kaip pra
nešė suomių kariuomenės 
štabas. Maskvos pranešimai 
šią savaitę labai trumpi; sa
koma, kad jokių mūšių ne
įvyko, tik lėktuvų skraidy
mai ir karinės reikšmės vie
tų bombardavimai.

ANGLIJA NEPRIPAŽĮSTA 
SAUGUMO RIBOS

Londonas. — Amerikos 21 
respublikos Panamos suva
žiavime buvo priimtas nuta
rimas, pagal kurį 300 mylių 
nuo Amerikos pakraščių 
skaitoma saugumo zona, ku
rioje negali lankytis kariau
jančių šalių kariniai laivai 
ir turėti savo mūšius, šis 
nutarimas buvo praneštas 
Anglijai, Prancūzijai ir Vo
kietijai.

Šią savaitę gautas Angli
jos atsakymas, kuriame an
glų vyriausybė pasisako ne
galinti pripažinti amerikie
čių respublikų nutarimo, 
kurs esąs griežtai priešin
gas Anglijos interesams ir 
tarptautinei teisei. Panašaus 
atsakymo laukiama ir iš 
Prancūzijos. Atsakymas ne
uždaro durų tolimesnėms 
deryboms.

SAVO CUKRAUS 
NEPAKANKA

Kaunas. — Cukraus šie
met pagaminta 24,000 tonų. 
Šio kiekio Lietuvai nepakan
ka. Statomas trečias cuk
raus fabrikas.
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Darbininkų Susipratimo 
Kiaušiniu

Praeitą savaitę vienos stambios batų dirbtuvės 15,000 
darbininkų turėjo balsavimus, kuriuose jie skandalinga 
balsų dauguma pasisakė prieš dvi reikšmingas darbininkų 
sąjungas, savo reikalų gynimą patikėdami darbdaviui, ži
noma, darbdaviams didelis džiaugsmas, kad darbininkai 
nori būti palaidi, kr d nepageidauja savų, grynai darbinin
kiškų organizacijų, čia yra gryniausia darbininkų tragedi
ja, kurios didžiausi kaltininkai — darbininkų vadų var
dais prisidengę asmenys, nepajėgią pasiekti vieningos va
dovybės.

Jau kelinti metai šios šalies darbininkų tarpe aršiausi 
nesutikimai taip dviejų grupių, tiksliau pasakius, tarp 
dviejų į vadus išėjusių asmenų, kurie gauna labai riebius 
atlyginimus, naudojasi milijonų darbininkų jiems patikė
tu nuoširdumu ir nepajėgia surasti priemonių darbininkų 
teisių ir reikalų gynimui ir apsaugai suderinti. Ar gi ne 
darbininkų vadų tarpusavės kovos kaltos, kad 15,000 dar
bininkų atsisakė nuo savo reikalams būtinos darbininkiš
kos organizacijos?

Didelė negerovė, kad į darbininkų pirmąsias eiles dažnai 
įsispraudžia asmenys ne šviesiausios dorovės, ne tvirtava- 

' lės asmenybės. Darbininkai, neretai įpratę būti paklusnūs 
ir nužemintai nuolankūs savo prižiūrėtojams, ne visada ir 
ne visur parodo tinkamą savo teisių supratimą ir jų gyni
mą. Dažnai jie tylomis įleidžia į savo grupių vadus asme
nis, einančius ne su meile savo broliui darbininkui, bet tik 
su neapykanta esamai santvarkai ir tik griovimo, o ne pa
dėties gerinimo tikslais.

Darbininkai, norėdami turėti savo būvį saugų ir žmo
nišką, privalo būti susiorganizavę, privalo turėti savo or
ganizacijas. Darbdavių gerumas ar sąžiningumas nėra 
priežastis, paneigianti susiorganizavimo reikalą. Darbda- 
vis gali labai veikiai pasikeisti, jo vietą/gali užimti asmuo, 

_ kuriam rūpi tik jo siauri, medžmgdški, grobikiški siekiai, 
Susirinkimo ------- r t\rpver ■y’nrirn ir '

tad kur tada patektų darbininkas, likęs palaidas, neįpra
tęs būti organizuotas, neįgudęs veikti draugėje su savo 
broliais, neišmokęs padoriu keliu ginti savo teises?

Lietuviai darbininkai turi būti organizuoti. Jiems pri
valu eiti į darbininkiškas organizacijas, kurioms rūpi dar
bininkų reikalai, o ne prie jų prisiplakusių tariamų vadų 
interesai.

Tiesa, lietuvių nedaug, bet į masių viršūnes prasimuš
ti nereikia didelio skaičiaus. Čia reikalingi apsukrūs, ga
būs, darbui pasiaukoję asmenys. Ar tokių lietuvių darbi
ninkų mums trūksta? Netikime. Lietuvis darbininkas vi
sur ir visada ištikimas savo pareigoms, tik jam reikia bū- 
t budresniam ir nesišalinti visuomeniškumo.

Lietuviams darbininkams geriausia pasiruošimo mo
kykla būtų savo pačių organizacijos. Deja, tokių šiandie 
neturime. Daug veiklumo rodo komunistinės krypties vei
kėjai, bet jų veikla niekada nesirūpino darbininko žmo
giškos vertės kėlimu, o šiuo metu pas juos viskas nukreip
ta tik į gynimą vadinamos darbininkų „tėvynės” valdy
tojų žygių, kurie gražią, nors ir mažą darbininkų šalį ver
čia į kraujo ir ašarų klanus. Katalikų darbininkų organi
zacija, gyvuojanti jau 25 metus, irgi neišsiplėtė. Iš nauja 
organizuotis gal jau vėlu, tad lieka lyg vienintelis šis ke
lias — sąmoninimas ir sąmoninimasis per visas lietuvių 
katalikų organizacijas ir jų spaudą.

Vis dėlto būtų naudinga, kad pasireikštų veiklus, entu
ziastingai nusiteikęs, savo pareigas iš meilės atliekąs as
muo ar asmenų vienetas, kurs darbininkų klausimą pa
grindinai studijuotų, kurs savo patarimus teiktų visai 
mūsų spaudai, kurs būtų gyvybės jėga, judinanti mūsų 
visuomeninę veiklą, kuri specifinius darbininkų klausimus 
lyg ir pamiršo, lyg nuo jų nutolo. Labai džiaugtumės, jei 
šios smarkiai padrikos mintys susilauktų spaudoje nors 
kokio atgarsio.

Daugiau Rūpinkimės
Gyvybiniais Reikalais

Lietuvių spaudoj pasiro
dė straipsniai, skatiną Ame
rikos lietuvius imtis inicia
tyvos išlaikyti Lietuvos pa- 
vilijoną New Yorko Pas. Pa
rodoje 1940 metais. Nesiim
siu spręst, kas tie „Lietuvos 
Draugai Amerikoj”, kurie 
po straipsniu pasirašo. Pa
sakysiu, kad, mano nuomo
ne, tie „draugai” siūlo darbą, 
kuris yra nebevertas net 
Amerikos lietuvių svarsty
mo esamose aplinkybėse. 
Kodėl? Parodoje pasirody-

KALĖDŲ RYTAS, GENEROLE...

Stasys Santvaras

Ne rudenio audra palaužė girios medį,
Ir verkiantį žilvytį apšarmojo — ne šarma...
Tai sviedinio skeveldra parbloškė vienturtį sūnų 
Tai motina pražilo mylimo vaikelio verkdama...

Plačiom erdvėm, per baltą sniego drobę — 
Nusitiesė krauju ir ašarom paženklinti takai... 
Kranksėdami ir rėkdami varnai lakioja, 
Dantis kalendami, atbėga paskui alkani vilkai...

O vade, tu sakei, kad einame tėvynes ginti, — 
Dabar liepi mum griaut kitų žmonių namus... 
Prisiekiam .tau aukoti širdis ir jaunatvę, 
Tik grobti ir naikint nemokyk mus...

Pro kalno kauburį varpų giesmė atskrido —
Ramybė ir taika šiandieną, broliai! —
Ak, kalviui leiski grįžt kalvėn, o piemeniui stonelėn 
Kalėdų rytas jau, Kalėdų rytas, generole...

(Iš „XX Amžiaus”)

bų ir rūpesčių su Vilniaus 
kraštu, karo pabėgėliais ir 
esama padėtim. Taigi, iš 
Lietuvos negalima laukti 
paramos net vertesniais eks
ponatais, nekalbant apie do
lerius, kurių vien pavilijo
nui išlaikyti reikėtų apie 
$10,000. Ar Amerikos lietu
viai gali sudaryt reikalingą 
medžiagą? Mano įsitikinimu, 
jie negalėtų. Jei ir galėtų, 
tai būtų Amerikos lietuvių 
pavilijonas, o ne Lietuvos. 
Tai tiek dėl pačių ekspona
tų.

Jei jau ta kliūtis ir pasi
šalintų, tai plačioji visuome
nė gal dar nežino, kad bu
vusiame Lietuvos pavilijone 
nieko daryti nebegalima be 
kapitalinio remonto: reikia 
dėti naujos lubos, reikia 
naujo grindinio, neskaitant 
kitų pataisymų, kurie būtini 
ir kurie visi atsirado dėl 
perdrėgnos vietos. O visi 
darbai kaštuoja pasakiškus 
pinigus dėl visokių koncesi
jų, unyjų ir kitų nenormalu- 

inų“’ k^rių yra PaYodo-i- Gal 
parodos! komitetas ir užtik
rins ger^?n?SvAx ■ J36-
juk daug buvo pažadėta ir 
pereitais metais, o vienok 
praktiškai reikalai taip 
tvarkėsi, kad parodoj daly
vaujančių svetimų valstybių 
komisarų pirmininkas net 
viešai susipyko su adminis
tracija.

Daleiskim, kad visos tos 
kliūtys ir būtų galima apei
ti, bet pagalvokim, argi esa
mose sąlygose mums verta 
tuo užsiimti? Juk pernai ir 
Liet, pavilijonas ir Lietuvių 
Diena paliko geriausius at
siminimus tiek plačiojoj pa
rodą atlankiusioj visuome
nėj, tiek lietuviuose. Ir ne
žiūrint, kas kaip į tą reikalą 
bežiūrėtų, turi prieiti išva
dos, kad geriau pasirodyt 
vargu bepasiseks. Tai kam 
daryti išlaidas, kam eikvoti 
taip reikalingą kitiems dar
bams lietuvių energiją? Pre- 
styžui? O ko vertas to šlėk
tos prestyžas, kuris nepajė
gia grąžinti savo kaimynui 
paskolos, o pas jį svečiuosna 
vykdamas 
taip, kaip 
nei geriau 
kaimynai.
Amerikai, nežiūrint kokiose 
sąlygose ji atsirado, tebėra 
neapmokėta ir 1939 m. gruo
džio 15 ji siekė $6,080,906. 
Jei mes jaučiame, kad iš tik
rųjų ši suma neatitinka ver
tybėms, kurias Lietuva gavo 
iš Amerikos, tai tam yra 
garbingesnis — derybų ke
lias. Prestyžas kaip visur, 
taip ir Amerikoj supranta
mas kitaip nei pigiais bliz
gučiais norinčių didžiuotis 
„šlėktų”. Ir ypač esamose 
sąlygose matome, ką laimė
jo teisingoji Suomija ir „pa- 
nabernoji” Lenkija Ameri
kos visuomenėj. Taigi ir tie 
„Lietuvos Draugai Ameri
koj” gal galėtų parūpinti 
planą, kuriuo galima būtų

bando apsirengti 
rengti nedrįsta 
pasiturintys jo 

Lietuvos skola

mas su tais pačiais ekspona
tais būtų bereikšmis, visos 
statistinės žinios pasenu
sios, nebeatitinkančios šian
dieniniams faktams. Reiktų 
gauti naujus eksponatus, 
kurių esamose aplinkybėse 
iš Lietuvos negalima gauti. 
Statistinės medžiagos pa
rengimas irgi susijęs su di
delėm išlaidom ir netikiu, 
kad Lietuva matys reikalo 
ir galimybę tuo viskuo pavi- 
lijoną aprūpinti, nes Lietu
va dabar turi daugybę dar-sureguliuoti šią skolą. O

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS

tuo, turiu pasakyti, yra su
sidomėję ir aukšti Lietuvos 
pareigūnai, su kuriais teko 
apie tai kalbėtis Lietuvoj 
1938 metais.

Bet pamirškime paskolą, 
numokim į tuos, kurie siū
lo eikvoti lietuvio, daugiau
sia paprasto darbininko, 
sunkiai uždirbtą dolerį ko
kiam tai pavilijonui išlaiky
ti, o eikime prie darbo, ku
ris yra skubus ir aktualus.

Amerikos lietuviai, besi- 
žavėdami ir besisielodami 
įvairiais antraeiliais, pamir
šo savuosius gyvybinius rei
kalus. Pažiūrėkime, kaip lai
kosi
mūsų spauda, 
das, 
mums 
dėl savo išsilaikymo. Pažiū
rėkime, ką mes 
siekę ekonominėj srityj — 
ogi organizuotai nieko, ne
bent liūdnus prisiminimus ir 
nepasitikėjimą savaisiais. 
Taigi, ar nei laikas, kad mes

mūsų

— Vidaus Reikalų Minis
terija baigia ruošti 1940 me
tams viešųjų darbų planą, 
kuriam numatoma paskirti 
apie 5 milijonus litų. Ypač 
bus plačiai vykdomi miestų 
tvarkymo ir kelių gerinimo 
darbai. Vilniui numatomas 
atskiras darbų planas.

— Iš šiaurrytinės Lietu
vos pranešama, kad iš Lat
vijos ir Sovietų Sąjungos 
pusės artimųjų miškų į Lie
tuvą atbėga nemažai vilkų, 
kurie čia ieškosi grobio. Kai 
kur tie žvėrys sudaro gyven
tojams pavojų.

— Jau gauti 6 naujieji 
garvežiai, kurie buvo užsa
kyti čekų „Škoda” fabrikuo
se. Garvežių greitis yra 130 
kilometrų per valandą. Jie 
bus paleisti su greitaisiais 
traukiniais tarp Kauno ir 
Vilniaus ir kitomis linijo
mis.

— Paliktiems tarnyboje 
Vilniaus krašto geležinkeli
ninkams nustatyta, kad jie 
sausio 15 d. turės laikyti 
egzaminus iš technikinių da
lykų; be to, visi paliktieji 
geležinkelių tarnyboje buvę 
lenkų geležinkelių tarnauto
jai ir darbininkai turi iš
mokti lietuvių kalbą raštu ir 
žodžiu. Apie padarytą pa
žangą jie bus tikrinami kas 
mėnesį.

— Žemės Ūkio ministeri
jos pareigūnai jau baigia 
paruošiamuosius darbus že
mės reformai Vilniaus sri
tyje. Krašte renkamos ži
nios apie nusavintus dvarus, 
aiškinami jų savininkai su
rašomi ūkiai ir bendras 
dvarų stovis, trobesiai. Jau 
atvyko į Vilnių apie 70 ma
tininkų, kurie pavasarį tu
rės parceliuoti dvarus ir 
skirstyti kaimus į vienkie
mius. Tikimasi apeinančiais

JI" 
skirstyti apie 30 , tūkstančių 
hektarų žemės. Į darbų pla
ną įtraukiami 200-250 kai
mų. Ligi pavasario bus pa
siruošta išskirstyti apie 150 
kaimų.

— Klaipėdoje ypatingojo 
teismo posėdyje po trijų va
landų svarstymo nuteista 2 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo Ona Piaulokienė už 
tai, kad klausiusi užsienio 
radijo ir pasakojusi kitiems 
ką girdėjusi. Piaulokienė 
yra klaipėdiškė, ištekėjusi 
už vyro iš D. Lietuvos; ji 
turėjo mažą krautuvėlę.

— Vokiečiai Baltijos jū
roje buvo suėmę ir nusivarę 
į savo uostą Lietuvos preki
nį laivą „Kretingą”, bet ka
dangi laivas plaukė tuščias, 
jį greit paleido.

— Vieton paskendusių 
„Kauno”, „Panevėžio” ir 
„Nidos” numatoma pirkti 
naujus laivus. Esą gauti ke
li rimti pasiūlymai.

— Lietuvos Raudonasis 
Kryžius išsiuntinėjo Jauni
mo Raud. Kryžiaus rate
liams — skyriams kalėdinių 
dovanų, kurias atsiuntė A- 
merikos Raudonasis Kry
žius. Dovanėlių išsiuntinėta 
apie 1,200 dėžučių.

— Vytauto D. Universite
to medicinos fakulteto tary
ba nutarė daryti žygių 
miai praplėsti medicinos 
kultetą, įsteigiant dar 
vidaus ligų katedras,
chirurgines katedras ir far
macijos katedrą.

(Tęsinys)
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R. ,. —r VytautoBriuselis. — šios rŲ 
pradžioje Belgijos iri 
jos gyventojai pe^' 
naujas neramumu f
Vokiečiai savo spauJ^^IČIAI KRYŽIUO 
kaltino olandus, būk NELAISVĖJE 
tuvai sulaužę neuW _ 
nuostatus ir pan, ^Svarbūs Vytauto žy 
gijos pasienio vokie&pe siekėtolimus rus 
kiavę padidintą kraštus, reikalai 
nės skaičių. Visa tai $e^vos nema^a aukų, 
slaptos žinios privertė? t°kiU aukų buvo 
gijos ir Olandijos ir žemaičių kraštas, 
bes imtis gTiežtesniupeš Žalgirio mūšį Vyta 
savo valstybių saugU^0 užrašęs, juos kry 
tikrinti. Abiejose v; . ^ad jie. nebeužp 
se pravesta didelėj 
ei ja.

Paryžiuje manoma,] 
daugiau neutralių vįF 
gali būti paliestų J 
vokiečių ir rusų vėlinį 
tvirtai pabrėžiama, f““™’ J“u‘.‘ 
kiečiu ,,™„1t™ »"'’enusl

jįtų Lietuvos, kada jo r 
>o namie. Žinoma, jam r 
į lengva pavesti priešu 
*aštas, kuris buvo 
pač artimas ir mielas. 
J motina Birutė buvo 

a vcu"'įmaitė, jaunas savo d tvirtai pabrėžiama,k- J . ....kiečių užpultos i «yvenusl.
valstybės gausiančios T

- . . ... ht, žaisdavo su manųeuzijos ir Anglijos ^mis įr pQ gakot?

LATVIJOS LAmie^amS Ugn.elę 
PASIEKĖ ARGE^bUVt0’, r.aS1.t’ J122.61? r

Uų takeliai, kuriais j 
„ 7. , as Kęstutis po Žemaiči
J16?0® ^es’ ~ as jodinėdavo, gaižius 

prekybinis laivas . nJaikindamas5arba ž( 
turėjo labai įdomi, toodamas Taipjau j 

T • • V V JSs žemaičiai — augale
dienų nuo išplauta . _ feuv05 . 
ką išvykęs is Ryg« nelaimgs drau j k£i 
buvo sučiuptas vote j „a tig gun 
r>mo laivo lapkričio iraMuoti kiek bran^ 
nugabentas į Steta^ Vytautui teikl 

V^Zi ■ a®il kraštas, kuris 
2,500 tonų uvią, va]sjyj,gs rejįaĮ|
dzio ir elektros taįįj0 atiduoti įžūliems

Latvijos vyriausytiuočiams.
prašė Argentinos te Vieną kartą jau buvo 
kavimo ir po ilgų p iš Jogailos rankų, bei 
mų lapkričio 21 d i iki Dubysos. Vyt; 
leista plaukti į Artėjo Žemaičius užr 
Pakelyje jį buvo sį Nevėžio. Kryžių 
anglai. Mgavo galėsą saus

------ -—jjomis pasiekti savo 1 
LIETUVA IR AOs kalavininkus, kuri;

LIETUVIAI ®o į žiemius nuo Ž< 
-------- ų, pavergtose latvių i 

Kaunas. — Lietui žemėse. Mat, Žema

organizacijos, 
Liūdnas vaiz- 

primygtinai 
desperaciją

kuris 
perša

esame pa-

vo ateitimi? Ar kartai;, ne
būtų laikas supusti' kad 
mes tik ete^būsim naudingi 

lietuvių tautai ir Lietuvai,
kiek mes būsim patys susi
organizavę, stiprūs ekono
miniai, pakilę socialiai. O 
prie to mūsų neprives pavi- 
lijonai, prie to gali mus vesti 
savoji rimta spauda ir or
ganizacinis planingas dar
bas. Taigi, dėkime pastan
gas tobulinti ir stiprinti sa
vo spaudą, savo organizaci
jas, šalindami iš jų tuščias 
asmenines ambicijas, apva
lydami jas nuo intrigų ir 
intrigantų.

Apie Vilniaus krašto ir 
Klaipėdos pabėgėlių šelpi
mą netenka kalbėti, nes 
kiekvienas Amerikos lietu
vis gerai supranta tą parei
gą. Tačiau, mūsų nelaimei, 
turime prisipažinti, kad čia 
rezultatų veik nesimato: au
kų plaukia labai maža. Ko
dėl taip yra? Politikai čia 
vietos nėra, jos nekaltinkim. 
Čia kalti mūsų tarpusaviai 
ir su Lietuva oficialūs soci
aliniai ryšiai... O tas labai 
daug atsiliepia į visą mūsų 
organizacinį judėjimą. Už
tai reikalinga keisti darbo
tvarkę, reikalinga rasti sa
vyje naujos energijos nau
jam darbui, kuris yra neati
dėliotinas ir būtinas. Euro
poj verda karas,’ o Lietuva 
yra jo pačiame viduryj. 
Nors iki šiol ji dar ir neka
riauja, bet jos ateitis labai 
neaiški, teisingiau — liūd
na.

Kaip jau dabar matyti, ir 
šiame kare Jungt. Amerikos 
Valstybės vaidins didelį 
vaidmenį', sprendžiant kai 
kuriuos specifinius klausi
mus. Ar mes, Amerikos lie
tuviai, būsime pasirengę 
daryti reikiamą įtaką į savo 
gyvenamos šalies vyriausy
bę, kad Lietuvos gyvybiniai 
reikalai nebūtų pamiršti ? 
Jei mes būsime nepasiruošę, 
negalėsime atlikti tų parei

zy- 
fa- 
dvi 
dvi

gų, kurias mums kaipo lie
tuviams gyvenimas uždeda. 
Bet dar kartą pabrėžiu: sėk
mingam veikimui būtinai 
reikalinga stipri savoji 
spauda. Planuokime, kaip 
sustiprinti spaudą, kaip su
siorganizuoti ir pasiruošti 
sunkioms pareigoms, kurias 
gyvenimas krauna ant mū
sų pečių.

Kazys P. Vilniškis

— Prieš 30 metų iš Žaga
rės į Ameriką išvykęs darbi
ninkas K. Jokūbaitis nutarė 
paremti savo gimtojo vals
čiaus beturčius, atsiųsdamas 
Žagarės valsčiaus savivaldy
bei apie 30 tūkstančių litų, 
už kuriuos prašo pastatyti 
beturčiams prieglaudą. Jo
kūbaitis dar pažadėjo prisi
dėti to namo inventoriui ir 
vidaus įrengimams. Savival
dybė sklypą jau įsigijo ir 
prieglaudą statys, naudoda
ma savo darbo jėgas.

— „Dainos” draugija, ku
rioje yra padarę savo muzi
kaliuos karjeros pradžią ne 
vienas mūsų dainininkas ir 
pats Kipras Petrauskas, 
gruodžio 16 d. atšventė savo 
40 metų jubiliejų; „Dainos” 
choro koncerte dainavo ir 
buvęs jo narys Kipras Pet
rauskas.

— Tarptautinis Raudona
sis Kryžius internuotiems 
pabėgėliams gydyti prieš 
kurį laiką atsiuntė Lietuvos 
Raud. Kryžiui didelį vaistų 
siuntinį. Laukiama antro 
vaistų siuntinio T. R. K? yra 
pažadėjęs ir ateityje padėti 
Lietuvai pakelti internuo
tųjų ir pabėgėlių išlaikymo 
naštą ’vaistais ir kt. reikme
nimis. Jiems pašelpti Lietu
vos Raud. Kryžius kasdien 
išleidžia apie 50 tūkstančių 
litų.

— Įvykusiame Varėnos 
valsčiaus ir miestelio gyven
tojų susirinkime visų pa
reikšta padėka Lietuvos vy
riausybei už dedamus rūpes
čius ir prašyta lietuviškų 
mokyklų Pučkarnės, Buivy- 
donių, Kuršių, Lieponių ir 
kt. kaimams. Čia yra šeimų, 
kurių po tris ir keturis na
rius yra sėdėję lenkų kalė
jimuose už lietuvišką veiki
mą.
. ^-^InteriLUotięii Jenkų ka

riai kreipėsi į kaikūnas įs
taigas, prašydami jiems su
organizuoti jiems lietuvių 
kalbos kursus. Tokį prašy
mą yra gavęs ir Liet. Rau
donasis Kryžius, kurs žada, 
kiek sąlygos leis, jų prašy
mą patenkinti.

— Lietuvos Raudonasis 
Kryžius atidarė savo ligoni
nę Vilniuje prie Vilniaus 
universiteto. Ligoninės ve
dėju paskirtas Dr. Ciplijau
skas, buvęs Raud. Kryžiaus 
ligoninės vedėju Klaipėdoje.

— Vilniuje veikė 14 pri
vatinių gimnazijų, kurių 7 
buvo lenkų, 6 žydų ir 1 ru
sų. Visos jos turės persi
tvarkyti pagal Lietuvoje 
veikiančius nuostatus. Atei
tyje privatines gimnazijas 
galės laikyti tik organizaci
jos, kurios bus legalizuotos 
įstatymais. Gimnazijų direk
toriais bus tik Lietuvos pi
liečiai, moką raštu ir žo
džiu lietuvių kalbą ir turį 
visas mokytojo kvalifikaci
jas.

— Lietuvos skautai per 
spalių ir lapkričio mėnesius 
surinko Vilniaus mokslei
viams už 7,891 lt. 90 et. 
mokslo vadovėlių ir priemo
nių, be to, nemažas skaičius 
paaukojo vilniškiams savo 
asmeniškus knygynėlius ir 
knygų rinkinius.
—1938 m. sausio mėn. Vil

niuj dar veikė 17 lietuviškų 
organizacijų, o vasario ir 
kovo mėn. žymią dalį tų or
ganizacijų lenkų valdžia jau 
buvo uždariusi ir jų turtui 
„globoti” paskyrusi pirma 
kuratorius, paskui likvidato
rius. Dabar dauguma tų or
ganizacijų nori veikti toliau, 
todėl persitvarko ir savo įs
tatus Lietuvos teisės nuos
tatams.

— Vilniaus miesto savi
valdybė baigė pasiruošimą 
netrukus paleisti į darbą 
nuosavą stiklo fabriką, kurs 
8 mėnesius išbuvo be darbo.

naušybė’ rūpinasi pg kokia siena, skyrė i 
tamprius ryšius sulinkus nuo kryžiuoči 
kos lietuviais. Min. ileido jiems laisvai 
ninkas A. Merkys taPkti. 0 dabar, — man 
kalais turėjo ilgą ^kiečiai, — galėsią t 
mą su įvairiais asme£ vieną valstybę ir 
tarp kitų su dr. Raibaltijo viešpačiai.
kun. Kemešiu, DULR Grnmtynės dėl laisvi 
R. Skipičiu. Laukiams
giau iniciatyvos. Tačiau žemaičiai nei

______________ yžiuočiams lengvas
LIETUVOJE STIR3- seml laikU JPrat 

ŠALČIAI is Samtis, jie nepaisė
_____  uto užrašymų, bet ii 

Kaunas. — Lietuve? kovoi° kaip_ kovoję, 
eitą savaitę buvo kiekvieną Žemaičių 
šalčiai, net iki 25 1Ą- miestelį, pilį ir visj 
kai kur iki 37 laipsni, kryžiuočiai turėjo 
sijaus, kas atitinka ūžtat ir ,su 
laipsnius Farenheito).11cia’3 labai žiauriai:

 jų žemes, varė prie i 
JAPONŲ PATAIKt^ dar^ vtrčmė į ] 

NORI SUSITARIU?; Tenai išveždavo ir 
_____ įkus, kuriuos taip auj 

šanghaius. - Buvęs “ks. kad paskum n. 
jos ministeris pinį^™ savo tėvų ir kov< 
Wang Ching-vei, W l^ziuocių vėliava, 
matomas japonu v< gorėdavo savo, vi 
Kinijos dalies vyriai skundesl I 
vadovu, nusiuntė f 2emaiclal 
tautinės vyriausybės ?mgyvą sudeginda 
maršalui Chang &iW> nežmoniškai buvo 1 
telegramą, siūlydami! sie sraarkus.. ? 
traukti priešinimąsi k. į uriG lkl Paskukimo 
jai ir tartis dėl taiko ‘W savo t 
Chang Kai-shek tokį P* Kryžiuočiai pra 
mą priimtų, tai wJ"°da™ J™* Plk«a“; 
ninkautu, nes jis yn“™5' vadm° , atkakl 
nų malonėje, kaip Penimis, kad tik 
kūnas.___________ Jį pateis,ntl ned0rą E

Japonai nori veikiai t.
ryti Nankinge Centf tokio gyv 
Kinijos vyriausybę, i“ P“1' jemaiciai t 
nariai būtų Japonijai ^.s.a1v0 brollus a^stal( 
mi kinai su Wang p«edaTOJie“s tlk f* 
je. Iki šiol maršalas K per Nevezj ir gete 
Kai-shek neatsakė. “ Fanka N Jau n 
kad jis jokiu derybų i',aUzdav0- Per tru”P« 
pažins, iki Kinijos pe.r toįus metus 
bus bent vienas japaC*™1*. pa!

J r le 4000 žemaičių. Visi rcivis • .
*________ jsiglaudė pas Vytaut;

, j.vo naujas sodybas.Prancūzų ispanų der^
Šią savaitę ; į

Prancūzijos vyriaus)^ bnvo su juo * « 
stovai užbaigė tnyi.G liigvi -monS a) 
šių derybas prekybos ..............° 1
čiai sudaryti. taičius keltis ir ten j 

-ti, bet nelaisvieji ;



iš žaga
is darbi- 
s nutarė 
)jo vals- 
ųsdamas 
ivivaldy- 
įčių litų, 
pastatyti 
tudą. Jo- 
šjo prisi- 
įtoriui ir 

Savival- 
sigijo ir 
naudoda- 
as.
įgija, ku- 
ivo muzi- 
radžią ne 
ninkas ir 
rirauskas, 
rente savo 
„Dainos” 

lainavo ir 
ipras Pet-
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S. Sužiedėlis

Vytauto Didš. Gyvenimo
Julius Baniulis

(Tęsinys)

IAIČIAI KRYŽIUOČIŲ 
NELAISVĖJE

arbūs Vytauto žygiai, 
e siekė tolimus rusų ir 
rių kraštus, reikalavo išnes skaičių.^ uvog nema^a aukų. Vie- 

slaptos žinios L " ■ - '
gijos ir OM 
bes imtis 

savo valstybę J 
tikrinti. Aid 

se pravesta (d 

cija.
Paryžiuje J 

daugiau ned 

gali būti 
vokiečių ir J 
tvirtai pabrF

Raudona- 
Tnuotiems 
yti prieš 
3 Lietuvos 
lėlį vaistų 
na antro 
R. K? yra 

yje padėti 
internuo- 
išlaikymo 

<t. reikme- 
Ipti Lieta
is kasdien 
tūkstančių

I tokių aukų buvo taip 
ir Žemaičių kraštas. Dar 
s Žalgirio mūšį Vytautas 
) užrašęs juos kryžiuo
ta, kad jie nebeužpuldi- 
FLietuvos, kada jo nebu- 
[amie. Žinoma, jam nebu- 
fengva pavesti priešui tas 
tas, kuris buvo jam 
I artimas ir mielas. Juk 
lotina Birutė buvo tikra 
aite, jaunas savo diene- 

kiečių užpogyvenusi smiltingame 
valstybės giringos pajūry, kur ji, gal 
elizijos ir žaisdavo su marių ban- 

nis ir po šakotu ąžuolu 
ims ugnelę kūrendavo, 
ivo, rasit, užžėlę nė tie 
takeliai, kuriais jo tė- 

Kęstutis po Žemaičių gi- 
jodinėdavo, gaižius prie- 
laikindamas arba šernus 
siodamas. Taipjau ir pa- 
žemaičiai — augaloti ir

LATVU^l
PASIEKS u

s Varėnos 
elio gyven- 

visų pa- 
ietuvos vy
raus rūpes- 

lietuviškų 
lės, Buivy- 
Jeponių ir 
yra šeimų, 
keturis na- 
lenkų kalė
dišką veiki-

Buenos Aid 
prekybinis H 
turėjo labai J 

kurią jis įį 

dienų nuo iH 

ką išvykęs i vyrai — buvo pirmie-
Tlaimės draugai, kai teko 
ogaila grumtis. Sunku ir 
lizduoti, kiek brangių at
imu Vytautui teikė Že
lių kraštas, kuris dėl 
Iru valstybės reikalų rei- 
I atiduoti įžūliems kry
čiams.
feną kartą jau buvo gavę

buvo šilčiam 

rinio laivo 
nugabentas į f] 
Laivas veš 1 
2,500 toną d 

džio ir elekte

Latvijos nš 
prašė Argenfe 
kavimo ir poljogailos rankų, bet tik- 

mų lapkričio^ 
leista plaukti ii 

Pakelyje jj to 

anglai.

LIETUVA B

i Įenkų ka- 
likurias įs- 
i jiems su- 
is lietuvių 
roki prašy- 
Liet. Rau- 
kurs žada, 

, jų prašy-

ki Dubysos. Vytautas 
|o Žemaičius užrašyti 
į Nevėžio. Kryžiuočiai 
tavo galėsą sausomis 
inis pasiekti savo bičiu- 
tkalavininkus, kurie gy
lį žiemius nuo Žemai- 
pavergtose latvių ir es- 
pnėse. Mat, Žemaičiai, 
tokia siena, skyrė kala- 
Ikus nuo kryžiuočių ir 
po jiems laisvai susi-

kas bemąstys džiaug- 
valandą apie artėjan- 
naujus vargus?!
tikro, neilgai žemaičiai

Raudonasis 
savo ligoni- 
e Vilniaus 
goninės ve- 
)r. Ciplijau- 
d. Kryžiaus 
Klaipėdoje, 

rikė 14 pri- 
jų, kurių 7 
/dų ir 1 ni
ūrės persi-

Lietuvoje 
status. Atei- 

gimnazijas 
: organizaci- 
legalizuotos 

nazijų direk- 
Lietuvos pi- 
aštu ir žo- 
Ibą ir turį 

kvalifikaci-

Kaunas.-L 
riausybė rup 

tamprius ryfe 

kos lietuviais.! 
ninkas A. Mstfi- O dabar, — manė šie 
kalais turėjo šlčiai, — galėsią turėti 

mą su įvawrien4 valstybę ir būti 
tarp kitų ® Ttij0 viešpačiai. 
kun. KemSiii-|umtynės del laisvės 

R. Skipičiu. Ir 
giau iniciatyvai

skautai per 
čio mėnesius 
us mokslei
vi lt. 90 et. 
ių ir priemo- 
ažas skaičius 
škiams savo 
lygynėlius ir 
j.
šio mėn. Vil- 
17 lietuviškų

vasario ir 
ią dalį tų or- 
ij valdžia jau 
ir jų turtui 

yrusi pirma 
kui likvidato- 
iguma tų or- 
veikti toliau, 

co ir savo įs- 
teisės nuos-

Čiau žemaičiai nebuvo 
iuočiams lengvas kąs- 

METEVOJlt® semj laikų >iPrat£ su 
.Brumtis, jie nepaisė Vy- 
b užrašymų, bet ir to- 
Jsovojo kaip kovoję. Be- 
Jkiekvieną Žemaičių so- 
.^miestelį, pilį ir visa ki- 
lyžiuočiai turėjo imti 
i. Užtat ir elgėsi su že- 
ais labai žiauriai: gro- 
į žemes, varė prie sun- 
lių darbų, trėmė į Prū- 
Fenai išveždavo ir jų 
is, kuriuos taip augino 
bkė, kad paskum nepa- 
yo savo tėvų ir kovoda- 
I kryžiuočių vėliava. „O 
benorėdavo savo vaikų 
oti, — skundėsi pas- 
žemaičiai — tą su visa 
Ina gyvą sudegindavo”, 
nežmoniškai buvo kan
ai šie smarkūs lietu- 
Kurie iki paskutinio la- 
Įaujo gynė savo tėvų 
|ę. Kryžiuočiai pravar
ydavo juos pikčiausiais 
pis, vadino atkakliau- 
[pagonimis, kad tik ga- 
pateisinti nedorą savo

Kaimas, - 
eitą savaitę 
šalčiai, net ik į 

kai kur iki oil 

sijaus, kas itĮ 
laipsnius Far- L

JAPONU Pi
NORI SI?

Šanghajus.-I 
jos ministeriH 
Wang Ching-I 

matomas jap;' |

vadovu, Į 

tautinės 
maršalui 
telegramą, sįl 

traukti priešu į 
jai ir tartis -j 

Chang Kai-si j 
mą priimtų. -Į 

ninkautų, nes I 

nų malonėje, i 

kūnas.
Japonai KM 

ryti Nankiq 
Kinijos vyris- 
nariai būtą M 

mi kinai su R 
je. Iki šiol F 

Kai-shek neats-j 

kad jis jokiu q 

pažins, iki 
bus bent vie^ 

reivis.

miesto savi- 
pasiruošimą 

jti į darbą 
fabriką, kurs 
ivo be darbo.

Prancūzą M 
Šią savaitę ‘j 

Prancūzijos f, 

stovai užbaigą 

šių derybas r 
čiai sudaryti-

galėdami tokio gyveni- 
lakelti, žemaičiai bėgo 
ivo brolius aukštaičius, 
davo jiems tik persi- 
per Nevėžį ir geležinė 
I ranka jų jau nebe
idavo. Per trumpą lai- 
I per trejus metus — į 
kaičių kraštą pabėgo 
4000 žemaičių. Visi jie 
baudė pas Vytautą ir 
Iriau j as sodybas.
Įžiuo.čiai reikalavo, kad 
lt a s juos grąžintų, 
[buvo su juo susitarta, 
Bisvi žmonės gali į Au- 
|ius keltis ir ten pasi- 
Ibet nelaisvieji arba

darbininkai, kurie visus sun
kiausius darbus dirbo, turė
jo grįžti, iš kur buvo atvy
kę. Vytautas nė vieno pabė
gėlio negrąžindavo, pasitei
sindamas, kad jis nežinąs, 
kuris laisvas, o kuris ne. O 
ištikro jam gaila buvo var
ginamų žmonių ir tų žemių, 
kurias atidavė vokiečiams 
dėl karo su totoriais. Ka
dangi karas jau buvo baig
tas, tai Vytautas panoro 
Žemaičių kraštą atsiimti. 
Kai kryžiuočių pasiuntiniai 
jam dar kartą priminė, kad 
grąžintų pabėgusius žemai
čius, Vytautas piktai atšo
vė: „Aš nesu dar kryžiuočių 
valdinys, kad klausyčiau jų 
valios”.

Žemaičių sukilimas

Žemaičiai tada sukilo visi 
kaip vienas. Jiems padėti 
Vytautas pasiuntė anuos pa
bėgėlius, kuriuos gerai aprū
pino ginklais, davė jiems 
arklius ir maisto. Kova už
virė visame krašte. Sukilė
liai išvijo iš Žemaičių kry
žiuočius, sudegino Klaipėdos 
pilį, paėmė į nelaisvę daug 
žymių riterių. Tai atsitiko 
1401 metų gegužės mėnesį. 
Visas Žemaičių kraštas, at
gijęs po žiemos šalčių ir pa
sipuošęs naujomis gėlėmis 
bei žalumynais, rodos, šven
tė nepaprastą šventę: minė
jo išsivadavimą iš vokiečių 
nelaisvės. Sunki buvo ne
laisvė — tai ir didelis buvo 
žemaičių džiaugsmas, nusi
metus verguvės pančius.

O 
smo 
čius

Iš
galėjo pasidžiaugti savo lai
me ir jų krašte pražydusiu 
pavasariu. Nors ir labai no
rėdamas Vytautas jiems pa
dėti negalėjo. Jis nebuvo 
dar kaip reikiant pasirengęs 
grumtis su kryžiuočiais, ku
rie jam keršydami puolė 
Lietuvą iš visų pakampių: 
pasiekė Vilnių, Merkinę, 
Gardiną ir kitas Aukštaičių 
vietas smarkiai jas apiplėš- 
dami. Siundė taip pat ant 
Vytauto neklusnius rusus ir 
kalavininkus, kiršino prieš 
jį Jogailos brolį Švitrigailą. 
Vytautas pamėgino jiems 
už tai atsilyginti: sudegino 
kalavininkų tvirtovę Daug
pilį ir kryžiuočių Jurbarką. 
Bet rimtai susikirsti su kry
žiuočiais negalėdamas, vėl 
užleido jiems Žemaičių kraš
tą, o pats išvyko kariauti 
į rytus, tikėdamas, kad ateis 
laikas, kada jis galės kry
žiuočius gerai pamokyti.

Kryžiuočių atsargumas

Dabar kryžiuočiai buvo 
jau atsargesni ir griežtesni. 
Jie privarė į Žemaičių kraš
tą daug kariuomenės, prisi
kvietė pirklių, amatininkų, 
priveisė daug žvalgų, kurie 
šnipinėjo, kas iš žemaičių 
yra neištikimas. Tokius nar
suolius ištremdavo į Prūsus, 
uždarydavo į pilių rūsis ar
ba ir nužudydavo. Trijose 
apskrityse kryžiuočiai atė
mė visus žemaičių vaikus ir 
juos išsivežė į Prūsus įkai
tais, kad tėvai nesukiltų. 
Drąsesnieji, nepaisydami, 
kad gali nukentėti jų vaikai, 
užpuldinėjo kryžiuočių pilis, 
jų stovyklas, valdininkus, 
pirklius ir, ką tik sučiupę, 
be pasigailėjimo žudė. Gy
venti žemaičių krašte buvo 
taip neramu ir nepakenčia
ma, jog kryžiuočių atsiųstie
ji kunigai, kuriems buvo pa
vesta krikštyti žmones, slap
ta bėgdavo atgal į Prūsus.

Vytautas nerimo. Jis ruo
šėsi reikalingam žygiui. Kur 
tik jis jojo ar ėjo, galima 
sakyti, neišleido iš akių sa
vo tikslo — kada nors vi
siškai sulamdyti kryžiuočių

BALTO SNIEGO PŪGOS

Krenta baltas, krenta sniegas, 
Migdo žemę, migdo miegas. 
Vėjas medžiuose vaitoja— 
Raiteliai balti baltais žirgais 
Atlekia su viesulais— 
Zovada į mus atjoja.
Lengvais minkštais pūkų patalais 
Net galvas užsidengę 
Miega lygūs mūs laukai 
Gilų, saldų ir ramų miegą ... 
Atvykę iš kažkur balti vaiduokliai, 
Pirštais ilgais šaltais 
Pabarškina į mūsų pirkios langus, 
Be kopėčių užsikabinę, pabeldžia į čytus, 
Gūdžiai dejuodami ir švilpdami 
Skriste jie nuskrenda plačiais laukais, 
Ir šoka baltą šokį su viesulais.
Krenta baltas, krenta sniegas, 
Migdo žemę, migdo miegas. 
Vėjas medžiuose vaitoja— 
Raiteliai balti baltais žirgais 
Atlekia su viesulais— 
Zovada į mus atjoja.
Miega belapiai miškai ir pievos, 
Miega visi mūs dirvonai;
Saldžius praėjusių dienų sapnus 
Vieniši sapnuoja mūsų sodai: 
žydėjo kumpos kumpašakės obelys, 
žydėjo baltažiedės kriaušės, slyvos, 
žydėjo jauna jaunystės meilė— 
žydėjo nužydėjo, žaliavo nužaliavo— 
Lyg žali kilimai žalios mūsų pievos, 
Ir kvepiančios sidabražiedės ievos.
Krenta baltas, krenta sniegas, 
Migdo žemę, migdo miegas. 
Vėjas medžiuose vaitoja— 
Raiteliai balti baltais žirgais 
Atlekia su viesulais— 
Zovada į mus atjoja.

Sudžiovusios našlaitės smilgos, 
Sustojusios griovių ten pakraščiais, 
Siūbuoja vis tik vienos, vienos ... 
Laukuose blaškosi aistringi vėjai. 
Seniai žydėjo čia laukinės rožės. 
Tik patvoriuose stovi aukštos pusnys— 
Seniai, seniai kvepėjo mėtos ... 
Ir taip prailgo visos dienos, 
O dar labiau prailgo naktys— 
Jos visos dvelkia blankiu šaltumu. 
Ir lankosi dažnai ir siaučia pūgos— 

.Tik sauso sniego baltos j?ūgos.
Krenta baltas, krenta sniegas, 
Migdo žemę, migdo miegas. 
Vėjas medžiuose vaitoja— 
Raiteliai balti baltais žirgais 
Atlekia su viesulais— 
Zovada į mus atjoja.

Kun. dr. Juozas Vaš

kevičius, M. I. C., šio
mis dienomis paskir
tas Tėvų Marijonų ve
damos Aušros Vartų 
parapijos Chicago  j e 
klebonu. Sveikindami 
naują kleboną, iš šir
dies linkime jam gra
žiausių pasisekimų 
garbingame darbe.

KUN. J. KIDYKO, S. J. 
MISIJŲ TVARKA

T. J. Kidykas, S. J. atei
nančią gavėnią ves misijas 
šiose parapijose:

Pirmą ir antrą savaitę — 
Visų Šventų, 10809 S. State 
St., Chicago, Ill.; trečią sa
vaitę — Šv. Jurgio, 30 St. 
George Ave., Norwood, 
Mass.; ketvirtą ir penktą — 
Apreiškimo P. M., 259 No. 
Fifth St., Brooklyn, N. Y.; 
didžiąją savaitę — 147 
Montgomery St., Paterson, 
N. J.

Gerbiamieji klebonai, no
rintieji gauti greitesnį atsa
kymą į pakvietimus, prašo-

$2.450.00 VILNIAUS LIE
TUVIAMS ŠELPTI

VYČIŲ VAJUS

galybę, padaryti jų karams 
galą. Ir, rodės, jau beateina 
laikas su jais atsiskaityti 
už visas Lietuvai padarytas 
nuoskaudas.

Vytauto ruošimasis

Po antro Žemaičių sukili
mo Vytautas su kryžiuo
čiais gražiuoju nebesusitarė. 
Šie reikalavo, kad jis su
draustų sukilusius žemaičius 
ir grąžintų juos Ordinui, 
bet Vytautas apie tai neno
rėjo nė girdėti. Jis jautėsi 
esąs toks stiprus ir galin
gas, kad jam atrodė, jog to
liau bičiuliautis su įkyriais
Lietuvos priešais ir vėl 

skriausti žemaičiai nebuvo 
mažiausio reikalo. Visur 
kryžiuočių priekaištus ir ne
pasotinamus jų įgeidžius 
Vytautas niekais vertė. Kry
žiuočiai įniršę dar įsiveržė 
giliai į Lietuvą, sunaikino 
kai kurias apylinkes, bet, 
smarkiai Vytautui pasiprie
šinus, nuleidę galvas sugrį
žo atgal į Prūsus.

Taip nieko nepęšę, jie 
įskundė Vytautą Jogailai, 
manydami jį priversiant sa
vo pusbrolį nusileisti. Mat, 
Jogaila buvo ne tik Lenki
jos, bet ir Lietuvos vyriau
sias valdovas, kurio Vytau
tas, mažiau ar daugiau, tu
rėjo klausyti. Tačiau Jogai
la, kaip ir turėjo būti, užsi
stojo Vytautą ir dar pažadė
jo jam padėti, jeigu tektų 
su vokiečiais kariauti.

Taip ir čia kryžiuočiai 
nieko nelaimėjo. Jie tik la
biau lenkams įsipyko, ka
dangi be tų žemių, kurias 
jau pirma iš jų buvo atėmę, 
dabar jiems keršindami pa
sigrobė dar naujų. Lenkai,

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Vyrai kuria įstatymus; 
moterys — manieras.

— Segur

Kada meilė sujungia dvi 
asmenybes į vieną, tada jie 
suranda gyvenimo paslaptį; 
jie yra du žodžiai to paties 
likimo ir du sparnai tos pa
čios minties. — Hugo

Juo stipriau mylime, juo 
labiau trokštame pildyti 
mylimojo norą.

— Šatrijos Ragana

Linksmumas mums yra 
kilęs iš vidaus, jis dvasinis, 
visai nepriklausąs nuo pa
saulio gėrybių. —A. Cronin

Kai žmogus papranta greit 
pastebėti kituose juokingų 
ir nemeilių pusių ir apie jas 
kalbėti, tai jis dažniausiai 
mano tai niekam nekenkiant 
ir jam vienam terūpint. Kad 
jis žinotų, kiek žmonių tik 
tyko šnipinėti savo artimų 
silpnybes ir komiškumus, 
kyti aukštesniais už juos!

F. V. Foersteris

kad paskui galėtų save lai- 
gerokai įširdę, ragino Jogai
lą ilgiau nedelsti ir drauge 
su Vytautu mušti kryžiuo
čius. Vadinasi, prieš juos 
stojo piestu jau dvi valsty
bės—Lietuva ir Lenkija, ku
rių ateitis priklausė nuo to, 
ar Vytautas kryžiuočius 
įveiks, ar ne? Reikėjo rim
tai pasiruošti.

(Bus daugiau)

Šiomis dienomis A.L.R.K. 
Federacija vėl pasiuntė at
gautojo Vilniaus krašto gy
ventojams šelpti $600.00. 
Pasiuntė per Lietuvos Kata
likų Veikimo Centrą gerb. 
P. Daužvardžiui, Lietuvos 
konsului Chicagoje tarpi
ninkaujant. Gauti tinkami 
pakvitavimai ir padėka Vil
niaus biednuomenės vardu. 
Dėkojama visiems, kurie au
kojo ir kurie tas aukas rin
ko.

1939 metų pabaigoje Fe
deracija pasiuntė tais pa
čiais keliais ir tam pačiam 
kilniam tikslui $1,850.00. 
Dabar per Federaciją bus 
pasiųsta $2,450.00. Netrukus 
ir vėl keli šimtai dolerių bus 
pasiųsta.

Paskiausiai sudėtosios 
aukos.

Worcester, Mass. šv. Ka
zimiero parapijos surinkta 
$64.93; Warcester, Mass, 
kun. Augustino Petraičio 
auka 35.07; Rochester, N. Y. 
aukos prisiųstos par kun. J. 
Bakšį 87,00 ^-Mancbistęr, N.
H. L. D. S. 74 kį). 5.00; 
Truckville, Pa, Mikas Mato
nis 2.00; Chicago, Ill., Jus
tas Staniulionis 1.00; Chi
cago, III., Stasiuks Kondro- 
tas 1.00; Chicago, Ill., Liud
vikas ir Antanas Jakimau- 
skai 2.00; Rockford, Ill., pa
rapijiečių aukos 40.00; El
mira, N. Y. Myk. Mejeris
I. 00; Chester, Pa, aukos, 
gautos per kun. E. Paukštį 
100.00; Waterbury, Conn., 
Federacijos 22 sk. 100.00; 
Providence, R. I., Federaci
jos 47 skyr. 105.00; Sche
nectady, N. Y. draugijų ir 
pavienių aukos 60.00; Law
rence, Mass. Šv. Pranciš
kaus par. 45.51; Brooklyn, 
N. Y. Pr. Lauraitis 1.00.

Laukiama ir daugiau au
kų. Vilniaus šelpimo ir at
statymo vajus tebevaromas. 
Atgautojo krašto šelpimo 
reikalas ne tik nėra sumažė
jęs, bet padidėjęs. Praneša
ma, kad Vilniaus krašte ir 
visoje Lietuvoje dabar siau
čia dideli šalčiai, kurie didi
na šelpimo problemą. Pasi
darbuokime surinkti dau
giau aukų ir mažinti varg
stančiųjų vilniečių skurdą.

Gražų nutarimą padarė 
Chicagos ir Pittsburgh© Ku
nigų Vienybės provincijos, 
nutardamos bažnyčiose pa
rinkti Vilniui aukų. Tik rei
kia tai įgyvendinti. Visur 
panašiai reiktų padaryti. 
Juk tai tautos ir artimo 
meilės reikalas.

Leonardos Šimutis, 
A.L.R.K.F. sekr.

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

— Miškų departamentas 
padarė sutartį su Northern 
Forest Company Ltd sky
rium Rygoje, kuriai parduo
da 100,000 erdmetrių egli
nių popiermalkių po 22 litus 
už erdm., viso už 2,200,000 
litų.

Nuo Naujų Metų Lietuvos 
Vyčių organizacija paskelbė 
naujų narių vajų, kuris tę
sis iki gegužės 1 d. Vyčiai 
turi vilties, kad šių metų va
jus bus visais atžvilgiais 
sėkmingas.

Lietuvių visuomenė turė
tų šiuo laiku labiausiai su
sirūpinti vienu reikalu: kaip 
sulaikyti jaunimo ištautėji- 
mą. Mums juk visai nepa- 
slaptis, jog labai didelė mū
sų jaunimo dalis yra jau 
lietuvių tautai visai žuvus 
ištautėjimo bangose. Ir kas 
buvo viso to viena svarbiau
sių priežasčių? Neįstengi- 
mas įtraukti jaunimo į lie
tuviškas jaunimo organiza
cijas bei bendrą mūsų tau
tos veikimą. Gi įtraukus, 
dažnai neįstengiama jis ten 
palaikyti dėl įvairiausių 
priežasčių, apie kurias būtų 
galima ištisi tomai prirašy
ti. Vienok, visi pripažįsta, 
kad mums labai, labai svar
bu suorganizuoti ir palaiky
ti jaunimas, jei norime jo 
neprarasti.

Seniausia ir tvirčiausia 
jaunimo organizacija yra 
Uetuvog^Vyčiair Ji išgyvavo- 
jau 28 metus ir suteikė mū
sų tautai neįkainuojamų 
nuopelnų. Gal ne vienas pa
sakys: „A, ir vyčiuose
trūksta to lietuviškumo, ku
ris vyravo prieš 20 metų. 
Pažvelk tik į jų organą „Vy
tį”! Jis labiau angliškas, ne
gu lietuviškas, ir t.t.” Atsa
kymas tokiems kritikams 
labai lengvas: „O kodėl gi 
sveikas nepriklausai prie 
vyčių? Jei nori, kad vyčiai 
ir, apskritai, jaunimo drau
gijos būtų lietuviškesnės 
bei veiklesnės, remk jas, da
lyvauk jose!..”

Ko labiausiai šiais laikais 
jaunimo organizacijoms trū
ksta? Vadų! 99% visų Liet. 
Vyčių organizacijos narių 
yra iš čia gimusio ir augu
sio, Lietuvos visai nemačiu
sio jaunimo. Ir dabartiniai 
vyčių vadai beveik be išim
ties yra, taip sakant, „ame
rikonai”. Tad tik reikia ste
bėtis ir džiaugtis, kad šios 
organizacijos veikimas yra 
dar tiek patrijotiškas, lietu
viškas.

Lietuvos Vyčiai, paskelbę 
naujų narių vajų, trokšta 
sekančių laimėjimų:

1. Susilaukti savo organi
zacijoj daugiau vadų bei pa
tyrusių veikėjų paramos;

2. Įtraukti daugiau naujų 
narių į dabar veikiančias 
vyčių kuopas ir

3. Kur vyčių kuopos dabar 
neveikia, kad būtų dedama 
pastangos jos ten atgaivinti.

Lietuvos Vyčių organiza
cija turi vilties, kad šis tro
škimas bus atitinkamai įver
tintas ir susilauks nuošir
džios iš visuomenės para
mos.

A. J. Mažeika

mi siųsti laišku į nurodytą
sias vietas. Tačiau laiškai 
visada gaunami ir siunčiant 
pagal nuolatinį adresą: St. 
Ignatius High School, 1076 
W. Roosevelt Road, kad ir 
suvėluotai.

PROF. DR. K. PAKŠTO 
PRAKALBOS

Pagal ligšiol gautus pa
kvietimus, prof. dr. K. Pakš
to prakalbos vasario mėn. 
numatomos tokia tvarka:

Vasario 5 d. Čikagos uni
versitete ;

Vasario 6 d. Waukegano 
lietuvių parapija;

Vasario 7 d. Waukegan 
Rotary klubui;

Vasario 8 d. Grand Ra
pids;

Vasario 9 d. Detroit, Mich.
Vasario 11 d. Rochester, 

N. Y. lietuviams;
Vasario 15 d. Newarko, N.

J. lietuviams;
Vasario 16 d. Brooklyn, 

N. Y.;
Vasario . 18 d. Philadel

phia, Pa.;
Vasario 21 d. Baltimore, 

Md.;
Vasario 25 d. Worcester, 

Mass. Aušros Vartų parap.
Kitos prakalbos bus pa-

gauti nauji kvietimai.
Prof. dr. K. Pakšto adre

sas:
Prof. Dr. K. Pakštas, 

c-o. Sisters of St. Casimir
105 E. Matthews St., 

Roswall, New Mexico.

NAUJAS „STUDENTŲ ŽO
DŽIO” NUMERIS

— Buvęs ministeris pir
mininkas brg. generolas Čer
nius paskirtas ypatingų rei
kalų karininku prie krašto 
apsaugos ministerio.

Neseniai iš spaudos išėjo 
„Studentų žodžio” šių metų 
pirmas numeris, kurio turi
nyje: Nauju Metų varpams 
skambant; S. P. Vaičaičio— 
Dar nežuvę, dar gyvuojam; 
J. Kmito — Nauji Metai 
(eilėraštis); A. P. Sandžio
— Trys išminčiai; P. P. č.— 
Perstatau p. Joną Baraba- 
ną; kun. A. T. — Ketvirtoji 
dovana gimusiam karaliui; 
Gintaro — Garbės takai 
(įdomi apysaka iš lietuvių 
jaunuolių gyvenimo); Petro 
Aikšnoro — Nemirksinti 
žvaigždė; Prano Gedžiaus — 
Pirmoji meilė; A. Mažuknos
— „žmogžudystė iš artimo 
meilės”; Prano Pranskaus— 
Susipažinimas; Įvairumai; 
juokų skyrius Gaudeamus; 
Kronika; atsiųstų paminėti 
knygų sąrašas.

„Studentų žodis” sėkmin
gai leidžiamas nuo 1933 m. 
pradžios. Jame spausdinami 
tik lietuviški straipsniai, 
apysakos, įvairumai, Stu
dentų ir Profesijonalų są
jungos kuopų veikimo ži
nios. Metams kaštuoja tik 
2 dol. Tai žurnalas, kurs 
puošia kiekvienio lietuvio 
butą. Jo redakcijos ir admi
nistracijos adresas — Mari- 
anapolis College, Thompson, 
Conn. Žurnalą galima užsi
sakyti ir „Amerikos” admi
nistracijoje.

„Amerikos” skaitytojų 
dėmesiui galime pranešti, 
kad šis „Studentų žodžio” 
numeris spausdintas „Ame
rikos” spaustuvėje.
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B TCdLIAU IR IŠ TOLI
M ARI AN APGIJO ŽINIOS

— Sausio 14 d. Mariana- 
polio kolegijoje j vyko stu
dentų plenumo susirinkimas, 

' kuriam vadovavo pirm. Pet 
ras Aikšnoras. Sporto pirm. 
Atkočius pranešė, kad gerai 

■ pasirodyta žaidžiant krepši
nį su Norwich Free Acade
my ir Worcester komando
mis. „M” Klubo laimėjime 
pirmą premiją penkis dole
rius gavo Eduardas Pranai
tis, Marianapolio studentas; 
antrą M. Kasataitė, 87 Green 
St., Waterbury, Conn.; tre
čią — Marijona Paleis, 724 
West 14th Place, Chicago, 
Ill.; ketvirtą — Mary Sipo- 
lin, 100 Pleasant St., New 
Britain, Conn. Pelnas pa
skirtas pirkti dovanas stu
dentams, kurie pasižymės 
sporte.

Stud. Klebauskas, Meno 
sekcijos pirm., pranešė, kad 
valdyba ruošia programą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienai. Spaudos pirm. Skei- 
vis pranešė, kad sekcija ne- 
sireklamuodama daug dirba.

— Šiomis dienomis Mari
jonų Provincijolas, kolegijos 
rektorius, kun. dr. J. Navic
kas išvyko į Chicagą.

— Buvęs kolegijos pro
fesorius kun. dr. J. Vaškas, 
M.I.C. paskirtas Marijonų 
vedamos Aušros Vartų pa
rapijos Chicagoje klebonu. 
Jo mokslo dalykus dabar 
dėsto kun. V. Andriuška, 
M.I.C.

— Buvęs gamtos mokslo 
profesorius Ranieri išvyko 
dirbti į kitą kolegiją. Jo vie
toje dabar turime Jeronimą 
Riskevičių.

— Kun. Petras Malinaus
kas, M.I.C. paskirtas Aka- 

HdĖrnrjbs VeuejTi .
dr. Vaško, M.I.C.

Jurgis Malinauskas

malonaus kunigėlio, kuris 
apie 3 metus darbavosi mū
sų parapijoj; iš New Yorko 
grįžęs tik pirmą kartą mus 
aplankė. Kun. Jesaitis visai 
pavėlavo, tai jo pereiškimo 
negalėjom girdėti. Kalbėjo 
ir pats kun. A. Dubinskas. 
J. Simaitis ir jo duktė pa
grojo armonikomis. Publikai 
labai patiko.

Sausio 13 d. lietuvių salė
je buvo prakalbos ir V. Kri
ščiūno vedybinio gyvenimo 
25 metų sukakties minėji
mas. Toj pačioj salėj sausio 
14 d. buvo salės bendrovės 
ir draugystės vakarienė. Vi
sokios įstaigos rengia pasi
linksminimus savo naudai, 
bet kada baltimoriečiai atsi
mins, kad mūsų Vilniaus 
kraštui atstatyti reikia nors 
po dolerį paaukoti? Pereitą 
savaitę S.L.R.K.A. 13 kuopa 
nutarė Vilniaus paskaitas 
parengti, valdyba pareiškė 
sutinkanti, bet rankas nulei
do ir neveikia, būk tai Fede
racijos skyriaus darbas, o 
tas skyrius ir gal miega, 
nieko neveikia katalikiškoj 
akcijoj. Nelikim užpakalyj; 
— visa tauta Vilniui aukoja.

Remsey gatvėje, kur gy
vena kun. Keidošiaus tėvai, 
kaimynų kitataučių name 
naktį kilo ugnis; motina bu
vo pas kaimynus, o vaikai 
jau buvo atsigulę, kiti išbė
go, o vienas užtroško ug
niagesiai išnešė negyvą. Pa
vojinga vienus mažus palik
ti. J. K.

PHILADELPHIA, PA.

BALTIMORE, MD.

Sausio 14 d. buvo šv. Var
do vyrų Komunija. Vyrai, 
kurie per pernai nei vieno 
mėnesio neapleido Komuni
jos, bažnyčioje gavo ištiki
mybės kryžių. Ištikimųjų 
vyrų buvo 132. Kryžiai 
ąžuoliniai, gražūs pasikabin
ti ant sienos. Vyrai džiau
giasi dovana.

Vakare įvyko kun. A. Du- 
binsko 10 metų kunigystės 
ir parapijoje darbuotės su
kakties minėjimo vakarienė, 
kurią surengė draugijos. Bi
lietai pardavinėti iš kalno 
tiek, kiek vietų yra salėje, 
kuri ir užpildyta,

Ger. Kaprešiūnas, vado
vaudamas parapijos chorui, 
atliko koncertėlį, supintą iš 
lietuviškų dainelių, kas vi
siems žavėjančiai patiko. 
Kun. J. Lietuvninkas sukal
bėjo maldelę. Lietuvaitės ir 
lietuviukai pristatė į stalus 
užkandžius. Buvo svečių ku
nigų; mums buvo linksma 
juos matyti; rodosi, nese
niai juos matėme jaunais 
vaikeliais, o šiandie jau Ka
talikų Bažnyčios kunigai.

Šv. Vardo dr. pirm. V. 
Strazdauskas pasakė vaka
rienės tikslą ir pavedė jau
nuoliui J. Kvederui vesti 
prakalbų programą. Kalbėjo 
kun. J. Lietuvninkas, F. Rė
kus, kun. J. Giedra, iš Wa
shington, D. C., kun. K. Kei- 
došius, kun. J. Vaizingoff, 
kun. J. Mendelis, kun. dr. L. 
J. Mendelis. Visiems buvo 
malonu klausytis jaunos 
kartos svečių; su džiaugsmu 
publika jiems plojo delnais. 
Kun. K. Keidošius atėjo jau 
prakalboms prasidėjus; jį 
sutiko nepaprastas publikos 
džiaugsmas: visi sustojo ir 
ilgai kėlė džiaugsmingą 
triukšmą, visi pasiilgę to

darbuojasi sykiu su jaunu 
vikaru, kun. Bagdonu.

Dabar visiems beno moki
niams ir mokytojams rūpi 
drabužiai. Komitetas ima 
galvą kasyti, kaip čia kur 
kreiptis bei suktis tų nelem
tų dolerių surinkti. Bet esa
me tikri, jog ir čia rasime 
išeitį; jeigu visa parapija 
taip gerai rėmė ir padėjo 
mums, kai benas dar nebuvo 
nė nepasirodęs, tai dabar, 
po beno tokio gražaus pasi
rodymo, mūsų žmonės mums 
į talką stos.

Kiek girdėti, nauja jaunų
jų organizacija jau ima 
veikti parapijoje. Dramos ir 
sporto ratelis jau kelintas 
mėnuo veikia. Ratelio tiks
las, kiek girdėti, supažindi- 
ti jaunimą su savaisiais ir 
palaikyti jį parapijoje. Ra
telį sudaro per dvidešimt 
jaunų vyrų ir mergaičių. 
Prieš keletą savaičių jie tu
rėjo ,,doggie roast” Penny
pack parke, o dabar išsijuo
sę dirba, besimokydami tri
jų veiksmų komediją, kurią 
netrukus žada scenoje iškel
ti. Viso gero naujai susitvė
rusiai draugijai.

Abu kortų žaidimo vaka
rėliai taip gerai pasisekė, 
kad dabar tikimasi dar sėk
mingesnės vakarienės, kuri 
rengiama ir kuriai jau da
bar moterys ima darbuotis. 
Vakarienė bus Užgavėnių 
vakarą. Vaikučių benas ža
da per vakarienę visiems 
gražiai pagroti ir visus pa
linksminti. Tai labai gražus 
ir sumanus paįvairinimas ir 
užims vietą tų, jau kaip se
na mazgotė nudėvėtų ir nuo
bodžių prakalbų. Viso gero. 
Pasimatysime Užgavėnių va
karą. Bastūnas

kinti. Be kuopos pirm. P. Je- 
valto, pasakė trumpas kal
beles kun. J. Vaišnoras ir 
inž. A. Mažeika. Vadovau
jant muz. A. Sadauskui, visi 
linksminosi dainuodami įvai
rias daineles. Dalyvavo ir 
atvykusi iš Brooklyn© vieš
nia Zuzana Mažeikienė, kuri 
prigelbėjo vytėms savo pa
tarimais tokiems parengimė- 
liams suruošti. Visi atsilan
kiusieji šia pramoga buvo 
nepaprastai patenkinti.

Buvęs
Rinkliava vilniečiams

Pittsburgh© Kunigų Vie
nybės pastangomis sausio 
14 d. visose Pittsburgh© lie
tuvių kat. bažnyčiose pada
ryta Vilniaus lietuviams su
šelpti rinkliava. Visi surink
ti pinigai siunčiami per Fe
deracijos centrą.

Federacijos posėdis
Pittsburgho Federacijos 

apskrities valdybos posėdis 
įvyko pas kun. J. Vaišnorą. 
Nutarta iškilmingai paminė
ti Lietuvos nepriklausomy
bės 22 metų sukaktį vasario 
18 d. Piliečių klubo salėj. 
Programa susidės iš kalbų 
ir dainų. Dainų programą 
išpildys trys parapijiniai 
chorai. Kalbėtojais pakvies
ti kun. Vasiliauskas, kun. 
Abromaitis ir inž. A. J. Ma
žeika. Nutarta dėti visas pa
stangas suorganizuoti kata
likišką radijo valandą. Dar
bas jau pradėtas; jam tęsti 
išrinkta komisija iš kun. J. 
Misiaus, kun. M. Kazėno ir 
J. Grebliūno. Be to, buvo 
svarstoma ir daug kitų rei
kalų.

me vasario 11 d., kai kalbės 
prof. dr. K. Pakštas. Per 
prakalbas turėsime rinklia
vą. Žinoma, gerai nuotaikai 
kenkia didelių Lietuvos plo
tų pasilikimas už sienos. 
Antra, mūsų kolonija labai 
maža; mūsų inteligentai ma
žai padeda, išskyrus kun. 
Bakšį. Prafesijonalai ir ver
slininkai nedaug kuo prisi
deda. Visa tai turint dėme
syje, mūsų skyriaus, palygi
namai, gerai

Skyriaus 
nuoširdžiai 
103 kuopai,
Jurgio ir šv. Marijos moterų 
draugijų atstovams ir pa
čioms draugijoms už prisi
dėjimą skyriaus darbe.

kviečiami atsilankyti. Susi
rinkime bus paremti vilnie
čiai lietuviai. Kalbas pasa
kys kun. M. Kemėžis, kun. 
J. Bogušas (svečias iš Lie
tuvos), adv. Paulauskas ir 
„Amerikos” redaktoriai EI. 
Bartkevičiūtė ir J. B. Lauč- 
ka. Bus dainų ir kitokių pa
įvairinimų. Įėjimas visiems 
laisvas.

pasidarbuota, 
valdyba labai 
dėkoja LRKS 
šv. Petro, šv.

— Sausio 14 d. apkrikšty
ta Alberto ir Sofijos (Buja- 
nauskaitės) Arlauskų duktė 
Teresė—Anelė; tą pačią die
ną apkrikštyta ir Lorran 
Marie William.

WATERBURY, CONN.

Nutarta minėti vasario 
d., surengiant atitinka 
parengimą vasario 15 d, 
tam reikalui yra paimta 
Jurgio d-jos salė. Yra 
dėjęs kalbą pasakyti p baZAEaS LYGIAI UŽ 
Kazys Pakštas ir bando ■ 
gauti kiti kalbėtojai. Da I 
programą išpildys šv. (J toeriiws» ww, mal0- 
lijos ir „Sietyno" chorai. į fcesilli DOrime ir

Komitetą sudaro: tai W „A.
Kelmelis garbės pi: „^5" temmis prasidės 
S. F. Gudas, pirm.; Vg - - _ _y- 
Ambrazevičius - sausio 26 
V. Lukošiūnas — ižd.; H. g vaj §Vi Jurgio 
Trečiokas — sekr.; S. L salėje, W York St, 
cius, J. Staškus, A. ŽiueT j^yne.

J. Jočius, K. Balčiūnas,į šv. Jurgio 
Krumėnas ir V. An’ 
vičius, nariai.

VIETOS
SAVAITES

niani dėmesiai norime ir

Hai už savaitės — atei-

Šv. Jurgio parapija
Taip gerai mūsų parapi

jos 
savo koncerte, taip visus su
žavėjo, kad dabar benas dvi
gubai padidėjo. Tėveliai iš
girdę, kaip gerai ir kokiu 
trumpu laiku vaikučiai pra
moko ne tik pūsti, bet ir su
tarti, užsispyrė, kad ir jų 
vaikučiai imtųsi darbo ir 
prisirašytų prie beno.

Kas pirmadienis ir penk
tadienis visa apylinkė dun
da ir skamba vaikučių dū
domis ir būgnais. Pirmadie
nį kiekvienas mokinys gau
na privatišką pamokymą, o 
penktadienį visi jau pučia 
sutartinę. Vaikučiai gerai 
mokosi ir dar geriau moko
mi. Mokytojai tam darbui 
pasišventę ir visai dykai vi
sus moko. Jokių sąlygų bei 
reikalavimų nedaroma vai
kučiams. Visus priima, vi
sus moko. Tik tiek žiūrima, 
kad jie būtų katalikai, lie
tuviai ir kad turėtų norą 
mokytis.

Pranas Sarutavičius beną 
ne tiktai veda ir tvarko, bet 
jis jį ir sutvėrė. Jei ne Saru
tavičius, tai šiandien beno 
nebūtų. Jis visą savo laisvą 
laiką pašventė benui suor
ganizuoti ir dabar tvarko ir 
veda. Sarutavičius, pats bū
damas gabus muzikantas, 
pažįsta nemažai kitų draugų 
muzikantų. Jis mums parū
pino muzikantų mokytojų, 
kurie vaikučius visai dykai 
moko. Kai benas tvėrėsi, bu
vo reikalinga nemaža pinigo 
instrumentams nupirkti. Pi
nigų pritrūkus, Sarutavičius 
su kun. Jer. Bagdonu sušau
kė mokytojų susirinkimą ir 
susitarė patys iš savo kiše
nių pridėti pinigų, kad be
nas galėtų visu spartumu ei
ti pirmyn. Tokis jų pasiau
kojimas užtikrina jų gerą ir 
nuoširdų norą mūsų vaiku
čiams visaip padėti. Be Sa- 
rutavičiaus, vaikučius moko 
F. Šliogeris, Pr. šapranas, 
St. Maslauskas ir VI. Mocie- 
jus. Visi jie, kaip vienas,

PITTSBURGH, PA.

______ Vyčiai peikia. _
Atgaivinta Šv. Vincento 

parapijoj L. Vyčių kuopa 
pradėjo smarkiai veikti. 
Sausio 3 d. mokyklos salėj 
įvyko kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo kleb. kun. 
J. Vaišnoras, inž. A. J. Ma
žeika su žmona, varg. A. Sa
dauskas ir kiti.

Kuopa išsirinko pastovią 
valdybą: pirm. P. Jevaltas, 
vicepirm. B. Šimelis, fin. 
rašt. Elena Šaulytė, prot. 
rašt. M. Šimelytė, ižd. V. 
Marcinkevičius, tvarkdarys 
L. Milašis.

Nutarta turėti susirinki
mus kiekvieno mėnesio pir
mą antradienį, gi bendras 
sueigas su pasilinksmini
mais kiekvieno antradienio 
vakarą. Bendriems pobū
viams suruošti išrinkta ko
misija iš: E. Žukauskaitės, 
O. Karužytės, S. Birbilaitės 
ir A. Ruzgytės.

Valdybai pavesta pradėti 
organizuoti sporto sekciją. 
Neužilgo kuopa yra numa
čius pastatyti veikalą bei 
surengti kitokių pramogų.

Prieš užbaigiant susirin
kimą, visų narių priesaiką 
priėmė kun. J. Vaišnoras. 
Visi skirstėsi nepaprastai 
pakilusia nuotaika ir pasi
ryžimu išauginti šią kuopą 
į veikliausią ir didžiausią 
jaunimo draugiją. Kad tai 
bus atsiekta, nereikia abe
joti, nes šią kuopą remia 
didžiausiu nuoširdumu ir 
pasišventimu visų mylimas 
ir gerbiamas kleb. kun. J. 
Vaišnoras. Jam pagelbsti 
varg. A. Sadauskas, inž. A. 
Mažeika ir kiti.

Gražus suėjimas
Sausio 9 d. Šv. Vincento 

par. L. Vyčių 62 kuopa tu
rėjo savo pirmutinį draugiš
ką suėjimą mokyklos salėje. 
Atsilankė daug jaunimo, ku
ris linksmai laiką praleido.

Kuopos suėjimams komi
sija paruošė užkandžių, ku
riais visi buvo labai paten

Sausio 14 d. šv. Vincento 
par. šv. Vardo draugija su
rengė parapijos naudai kor- 
tavimo pramogą, kuri labai 
gražiai pasisekė.

Kas antradienio vakaras 
šv. Vincento mokyklos salė- 
jerengiami Jaunėj imij žaidi
mai parapijos naudai. Žmo
nės gausingai į juos lankosi.

A. J. M.

Kortų vakarėlis
Jau pradėtas didis sesu

čių darbas — akademijos 
rūmų statyba. Džiaugsmas 
visiems lietuviams.

Sesutėms pagelbėti jų rė
mėjai rengia didelę „Card 
Party” ir deda visas pastan
gas, neabejodami, kad pa
siseks. Lietuvių piliečių klu
bo nariai be jokio atlygini
mo duoda mums salę ir uo
liai remia mūsų darbą.

Pramoga įvyks vasario 4 
dieną.

ROCHESTER, N. Y.

Aukos vilniečiams
Gruodžio 17 ir 24 d. 

prie vietos lietuvių bažny
čios Vilniaus lietuviams šelp
ti aukojusių vardai:

Po 5 dol. — kun. J. Bak
šys, A. ir šeima Kundrotai; 
po 3 dol. — F. šlapelis; po
2 dol. — J. Juška, K. šilė- 
nis; po 1 dol. — P. Norke- 
liūnas, A Žiemys, M. Pa- 
briukis, P. Peckus, J. Ta- 
maškevičius, V. Žagaravi- 
čius, T. Beleckis, J. šūkis, 
S. Valiukas, Žagaravičienė, 
M. Urmalaitė, A. Vaitonis, 
J. Karalius, P. šūkis, M. 
Ventys, K. Stašaitis, J. Bra- 
knys, A. Varnavičius, M. 
Senkus, S. Baranauskas, M. 
Kanapickas, K. Zlotkus, P. 
Mocejūnas, K. Kairys, J. 
Voicekevičius, M. Urbonas, 
E. Valeska, J. Margelis, S. 
Butrimas, A. Butrimas, M. 
Beliuk;

Kiti aukojo po 50 c. Iš vi
so surinkta $91.43. Kleb. 
kun. J. Bakšys pasiuntė į 
Federacijos centrą 87 dol.; 
1 dol paliko pas iždininką, o
3 dol. panaudoti raštinės iš
laidoms padengti.

Ant. žiemys,
Skyr. rašt.

d.

Sausio 14 d. Vaizbos Bu
tas turėjo antrą metinę pra
mogą, kurią išpildė dauge
lis dalyvių. Programai va
dovavo Ern. Mažeika. Įžan
gos žodį pasakė dr. M. Col- 
ney. Kalbėtojų tarpe buvo 
dr. Hill, dr. Žemantauskas, 
dr. Stanislovaitis, adv. Bron- 
sky. Gražiai pasirodė A. Ob- 
raitis, xylofonistas. Dainavo 
savo choras ir grupė solis
tų. Visi, seni ir jauni, sma
giai pasilinksmino.

NEWARK, N. J.

Kor.

Vyčių 29 kp. susirinki- 
įvyko sausio 8 d. Jame 

nauja valdyba;

Federacijos skyriaus veikla
Federacijos skyrius įsteig

tas pernai. Gegužės 24 d. 
imtasi tautinio darbo, pa
kviestos vietinės draugijos 
surengti bendrą pramogą, 
kurios pelną skirti Lietuvos 
Ginklų Fondui ir Raud. Kry
žiui. Rugsėjo 27 d. įvykęs 
piknikas davė pelno 212 dol.

Liepos mėn. feder. sky
rius pavarė agitaciją šv. 
Petro ir Povilo ir Šv. Jurgio 
draugijose ir abi dr-jos pa
aukojo Ginklų Fondui po 25 
dol. Balandžio m. dar nebu
vo feder. skyrius galutinai 
įsisteigęs, bet agitacija ves
ta ir Klaipėdos lietuviams 
pabėgėliams paremti surink
ta 60 dol. Gedimino dr-ja 
klaipėdiečiams aukojo 25 
dol.; Lietuvos sūnų ir duk
terų dr-ja 10 dol. ir pašal- 
pinis klubas 5 dol. Iš viso 
Raudonajam Kryžiui per 
Lietuvos gen. konsulatą nu
siųsta 302 dol.

Federacijos skyrius at
skirai platino Pas. Parodos 
Lietuvių Dienos ženklelius; 
išplatinti 93 ženkleliai už 23 
dol. 50 c. Gruodžio 17 ir 24 
d. d. prie bažnyčios vilnie
čiams surinkta 91 dol. 43 c.

Dabar nekantriai laukia-

Graborius J. Morkūnas— 
Morcan pasistatė gražų di
delį namą, prie 645 Hudson 
Ave. ir Alphonse St., kuris 
pasižymi moderniška staty
ba. Jame yra trys atskiros 
ir patogios ’’koplyčios” lai
dotuvėms. Vyrams ir mote
rims yra atskiri kambariai 
parūkyti ar pailsėti.

Morkūnas pradėjo savo 
biznį prieš trejus metus. 
Praeitą vasarą apsivedė su 
Amelia Urbonaite. Abu pri
klauso prie šv. Jurgio para
pijos ir jų draugijų: Šv. Ma
rijos, Šv. Petro ir Povilo, 
Šv. Jurgio. Dalyvauja akty
viai ir kitose draugijose, 
šeštadienį ir sekmadienį, 
sausio 27 ir 28 d. d. turės 
savo namo atidarymą publi
kai. Kviečia visus lietuvius 

jų pažįstamus atsilankyti 
pasižiūrėti naujo namo.

Aras

mas
„įvesdinta
šioms apeigoms vadovavo K. 
Basanavičius, L. V. 124 kp. 
pirm, iš Jersey City. Atsi
lankė ir L. Ketvirtis, centro 
vicepirm. Buvęs kp. pirm. 
J. Grimalauskas dėkojo na
riams už bendradarbiavimą. 
A. Daukšienė ir Baranaus
kienė atsilankė ir padėkojo 
Rožančiaus dr-jos vardu už 
paramą jų 25 metų sukak
ties leidiniui.

Mišriame „bowling” žai
dime pirmą vietą užima O. 
Barkauskaitės, EI. Baranau
skaitės, St. Arbuso ir A. 
Adomaičio komanda.

Kuopos metinė komunija 
ir bendri pusryčiai bus kovo 
10 d., o pavasario šokiai ba
landžio 6 d.

Sekantis susirinkimas bus 
vasario 12 d. K. V.

kp.

inž. 
nuo

ir 
ir

JERSEY CITY, N. J.

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.

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

salę labai lengva. Pato- 
įansia gal Independent po- 

iniu traukinio, kuriuo 
ia važiuoti iki Hoyt sto
len įlipti į šalia lau- 

tį traukinį ir važiuoti 
j pirmos stoties — Jay, 

Žmonės, nepaisant blogo: ^1 įlipti į galia stovintį 
gausingai atsilankė ir j Lį kuris eina iki York 
smai praleido laiką. Didi fofies, j§ kor pėsčiam visai 
sias pastangas šiam pa? Jurgio par. baž- 
gimui dėjo Radzevičienė 
Nanortienė. Reikia džk _
tis, kad šv. Rožančiaus ^SIAį DALYVAUKIME 
nės visuomet atjaučia p RINKĖS SEIMELYJE 
pijos ir bažnyčios reikal i 

— Šią savaitę pradėtas ateinančio mėnesio antrą 
naujinimas stovylų, kleį įadienį, vasario 11 d„ 
jos ir zakristijos. J. & įjo Val. popiet, Apreiškimo 
čius atliks gražinimo i saiėje, kviečiamas New 
bus. _ v rko Apylinkės Lietuvių

— Sausio 15 d. iškili seimelis, kuris turi 
gai palaidotas, su treji visų draugijų tin- 
mišiomis, Antanas uo susidomėjimo. Malonu, 
čius. ad daugelis draugijų jau

inko savo atstovus į šį 
CHESTER, PA. apylinkės veikėjų 

------------- ištarimą.
Sausio 14 d. įvyko Atjgbuena lietuvių katali- 

1 parapijos me draugija prašoma išrink- 
----- i tat 5 atstovus. Jei ku-

BAYONNE, N. J.

— Silkių balius sausio 
d. buvo labai pasėkmi

ūko Apylinkės Lietuvių

Vartų ] 
banketas. Nežiūrint nei 
taus, nei darganos tiek draugijų susirinkimų 
nių susirinko, kad vos 
vietos sprauste įsisp 
Visi chesteriečiai sočia® 
valgė ir gardžiai 
Visi gėrėjosi ir džia 
klebono, kun. Paukšči 
rūpinta programėle, 
buvo dainų ir kalbų i 
dainų.

Vakarą vedė kun. J 
mas Bagdonas. Kai 
tarpe buvo miesto ma^ 
Clifford Peoples, buv| Apsfcr. Vaidyba 
yoras Wm. Ward su 
žmona, kunigas I. Vai 
nas ir kun. dr. Vitas 
sevičius.

Choras p. Mitrulytė^ Yorko įr apylinkės 
damas, labai gražiai į prašomi neužmirš- 
navo ir gerokai nust ^etuvog Depriklau- 
šio straipsnelio pyški RkeIbimo 22 me-( 
savo švelniais ir širdį 
kiančiais 
vedėja p. 
sužavėjo nepaprastai 
žiu savo balsu. Reikia

Vyčių suvažiavimas
Sausio 14 d. par. salėje 

įvyko L. Vyčių New York ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimas. Nors ir smarkiai 
lijo, bet visos kuopos pri
siuntė savo atstovus. Buvo 
per 100 atstovų ir svečių. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai Kelmelis, M. Kemė
žis ir Paulekas ir 29 
pirm. P. Podgalskis.

Apskr. pirmininkui 
A. Mažeikai atsisakius
pareigų, pirmininko parei
gas eis vicepirm. V. Kruzin- 
skas. A. Daubaras ir A. To
mas pranešė, kad apskrities 
šokiai Elizabethe centro 
naudai gerai pasisekė.

Nutarta stropiai rūpintis 
vyčių diena, kuri bus atei
nančią vasarą. Komisijon iš
rinkti K. Basanavičius iš 
Jersey City, Al. Vasiliaus
kas iš Great Neck, V. Kru- 
zinskas iš Linden, P. Pod
galskis iš Newark ir J. Bu- 
levičius iš Brooklyn©.

Šv. Kazimiero, organizaci
jos globėjo, šventei paminė
ti bus bendra apskrities Ko
munija kovo 3 d., Brooklyne, 
kur Apreiškimo par. bažny
čioje 11 vai. bus mišios vy
čių intencija, o po mišių 
bendri pusryčiai; 2 vai. po 
pietų įvyks apskrities suva
žiavimas.

Visą laiką posėdyje daly
vavo org-jos dvasios vadas 
kun. M. Kemėžis. Po posė
džio buvo užkandžiai ir pa
silinksminimas. K. V.— Sausio 28 d., sekmadie

nį, 3:30 vai. popiet, parapi
jos salėje įvyks Vilniaus at
gavimo ir Lietuvos nepri
klausomybės 22 metų su
kakties minėjimas. Visi vie
tos ir apylinkės lietuviai i svarbių reikalų.

nebūtų prieš seimelį, tai 
yra įpareigotos ir 
parinkti iš savo 

gijos narių atstovus ir 
i jiems atstovauti 

įgijai seimelyje. Taigi, 
į draugijų valdybos turi 

j&, kad kiekviena 
rija būtų atstovaujama 

me seimelyje, kad kiek-
draugija turėtų po 5 L

i 
r 
t.
n

balsais. Pati 
Mitrulytė,

KDIE VASA
RIO 16 MINĖJIMO

ar
Bi 
Bi 
„k 
taiikaktį šiemet minėsime 

nepriklausomybės Pa-ljįg 
limo dieną — vasario 
L, penktadienį, 8 vai. 

Grand Paradise salė-kyti, jog p. Mitrulytė i 
gabi ir sumani choro . j daI^ai
ir nepaprastai gera d į ' iš.
ke. bet ir rašytoja, m< 
perstatytoja. . ... . 1.

Po vakarienės sene. L*®1’
... . v. . . Damn programo-įvairiai vaišinosi, o ia ... 6 nieji liko pasilinksJ^.™’““’^ 

 

kojas išmiklinti prie « r7".............

ar suktinio, žodžiu, J maloma' 

 

rai, linksmai ir gražiaih, 5. vasa‘ pijos visos tautos .

Vasario 16 minėjimo ko
mitetas sausio 7 d. par. sa
lėje sukvietė viešą susirin- 

| kimą apkalbėti lietuviams

perstatytoja.

N 
na 
Dair 
rašė 
paįvi 
naši 
dvieji 
Įima
Brool

leido vakarą.
Tik vieno gaila, 

sykį į metus toks va| 
rengiamas. Būtų maloif 
vėl atsilankyti į tokį į}, 
vakarėlį, vėl sueiti su| 
kiais gerais, maloni 
vaišingais lietuviais.

B

minėkime ją 
Mitingai, džiaug-

vasari 
kiauše 
tina c 
rams 
daina.

J. P 
mokyti 
nerių n 
instrira 
liau pi 
apie 12 
kėši sm

M* VASILIAUSKO 
koncertas

AMERIKA yra 
laikraštis, todėl 
reikšk savo nuomonę d 
rinio ir kitų dalykų.

SAU RA]
ius rakandus labai preina 
- S^room Sets", „Parloi 
Couches”, „Kitchen Sets"

W sausio 21 d., 
hradise salėje 

įvyksta Al. Va- 
.Koncertas, kurio 

°ie gausios lie-

Tel. Harrison 6-1693

B. J.
(Ašakūnas) ’’ištašą

GRABORIUS -
balzamuotoje Ulll Omu CORPOI

Laisniuotas New Y 
ir New Jersey v

310 John Street, 
Harrison, N, J.

4X1 PETRAITIS, Biznio Ved

Grand 8^ ]

Tel Evergreen 7-8451



Sausio 19 d., 194p Sausio 19 d., 1940 m.
Nutarta minėti 

surengiant atiti 
rengimą vasario 15 
m reikalui yra pai^ 
rgio d-jos salė. Yra 
jęs kalbą pasakyti 
izys Pakštas ir bjį 
.uti kiti kalbėtojai j 
ogramą išpildys šy.

f

VIETOS ŽINIOS
BAZARAS LYGIAI UŽ 

SAVAITĖS

os ir „Sietyno” choiy „Amerikos” bičiulių malo- 
Komitetą sudaro: iam dėmesiui norime ir 
elmelis — garbės Jrįstame priminti, kad „A- 

F. Gudas, pirm.; J 
mbrazevičius — vied 
. Lukošiūnas — ižd 
rečiokas — sekr.; d 
us, J. Staškus, A. d 

Jočius, K Baled 
rumėnas ir V. Ajį 
čius, nariai.

Komitetą sudaro:

herikos” bazaras prasidės 
Lgiai už savaitės — atei- 
Įantį penktadienį, sausio 26 
L, 8 vai. vak., 
|ar. salėje, 207 
Jrooklyne.

Nuvažiuoti į
ar. salę labai lengva. Pato- 
iausia gal Independent po- 

ravdnnf iv 1 aminiu traukiniu, kuriuo 
____ ’ ' ūkia važiuoti iki Hoyt sto-

- Silkių balius« ten įlipti į šalia lau- 
buvo labai pa* |?nt! trauk,n' ,n važiuoti 

. r pirmos stoties — Jay,

šv. Jurgio
York St.,

šv. Jurgio

3
J

tuvių ir kitos rinktinės dai
nos, komiški vaidinimai ir 
t. t. Be Vasiliausko, progra
moje dalyvaus artistė Mari
jona Kižytė, Vasiliausko 
muzikos mokyklos King 
choras, „Lietuvos Dainos” 
merginų kvartetas, pianis
tas Bruce King, broliai Va
siliauskai iš Detroit, armo- 
nistas J. Tamašauskas ir kt.

Bilietai po 1 dol., 75 ir 50 
c. Tik šokiams 35 c.

DOVANOS GAUSĖJA

AMERIKA

nonės, nepaisant bloc - ~~ .
rasingai atsilankė i “r .v?‘ .’''P*1 ' sal,a stov,nt> 
nai praleido laiką. Dj 
as pastangas šiam 0 ' e.s’ 
imui dėjo Radzevičįr j. 
anortienė. Reikia j ^C1OS‘ 
s, kad šv. Rožančm — ~ 
ės visuomet atjaučiak--—~- 
ijos ir bažnyčios reil'

uukinj, kuris eina iki York 
, iš kur pėsčiam visai 

rti iki šv. Jurgio par. baž-

AUSIAI DALYVAUKIME 
PYLINKĖS SEIMELYJE

„Amerikos” bazarui ar
tėjant, didėja ir jam para
ma. Ką tik gauta žinia, kad 
Moterų S-gos 24 kp. bazaro 
reikalams paskyrė 5 dol. 
Bazaro rengimo dalyvė p. 
Karušaitienė praneša, kad 
„Varpo” kepyklos savinin
kas Balčiūnas mielai sutiko 
bazarui paruošti labai gražų 
savo gamybos tortą. Jai pa
vyko gauti ir daugiau dova-

Art. Marijona Kižytė, mezzosopranas, dalyvaujanti Al. 
Vasiliausko koncerte sausio 21 d. Grand Paradise salėje, 
Brooklyne.

— Šią savaitę prade ■ • - 
ginimas s ovyl, l !kma(Jienį 
)s ir zakristijos. J.

iv«1 ___ V» • MV V CXI. UV/kJlVU, XX UI tzl O XX1111VJ

us a i s gražinu ir saĮėje> kviečiamas New 
1S a • ri nPrk° Apylinkės
— Gausio . u: seimelis, kuris turi

ai^ palaidotas, su tp ;silaukti visų draugijų tin
usiomis, Antanas J!i Lm0 susįdomėjimo. Malonu, 
us. •

Ateinančio mėnesio antrą 
_, vasario 11 d., 

:30 vai. popiet, Apreiškimo

orko Apylinkės Lietuvių

CHESTER, PA

id daugelis draugijų jau 
rinko savo atstovus į šį 
etinį apylinkės veikėjų 
sitarimą.
Kiekviena lietuvių katali- 
draugija prašoma išrink- 
bent 5 atstovus. Jei ku- 

j draugijų susirinkimų

Sausio 14 d. įvyko 
artų parapijos 
mketas. Nežiūrinti 
lūs, nei darganos tie 
ų susirinko, kad va 2 nebūtų prieš seimelį, tai 
etos sprauste įsisp jdybos yra įpareigotos ir 
isi chesteriečiai sos tjįotog parinkti iš savo 
ilgė ir _gardžiai ® aUgijos narių atstovus ir 
isi gėrėjosi ir dh vesti ____
ebono, kun. Paukš augija.i seimelyje. Taigi, 
pinta programėlėj ų draugijų valdybos turi 
ivo dainų ir kalbi; „rūpinti, kad 
Anų. ■ ■
Vakarą vedė kun. 
as Bagdonas. KiL 
,rpe buvo miesto m jtovus. 
Lifford Peoples, bn 
3ras Wm. Ward so 
nona, kunigas I. vįEUŽMIRŠKIME VASA- 
as ir kun. dr. Vitas 
ivičius.
Choras p. Mitrulyt \jeW Yorko ir apylinkės 

amas, labai gražiai tuviai prašomi neužmirš- 
avo ir gerokai nūs 
io straipsnelio ponybės paskelbimo 22 me- 
avo švelniais ir širdį 
jaučiais balsais. Pati 
ėdė j a p. Mitrulytė, 
užavėjo nepaprasta 
iu savo balsu. Reikia 
:yti, jog p. Mitrulytė 
;abi ir sumani choro 
r nepaprastai gerai
:ė, bet ir rašytoja, n sti prof. dr. Kazį Pakštą, 
įerstatytoja.

Po vakarienės seoibėtojų. Dainų programo-

nų.
A. Petraičio vadovaujama 

Grand Chair baldų dirbtuvė, 
409 ir 436 Grand St., jau 
ruošia paskirtus bazarui du 
virtuvės rakandų rinkinius 
(kitchen sets). Turime ži
nių, kad Maspetho ir šv. 
Jurgio par. draugijų veikė
jos surinko gražių dovanų.

Domisi ir atskiri asmenys. 
Štai, šiomis dienomis B. 
Adomaitienė, M. S. 24 kp. 
vicepirm., atsilygindama už 
„Amerikos” prenumeratą, 
pridėjo vieną dolerį bazaro 
reikalams. Tokių asmenų 
yra gražus skaičius, tik dar 
neturime tikslių ir visų ži
nių.

kykloj, Veiveriuose, Suval
kų gub. Iš Lietuvos atvažia
vo Amerikon 1912 m. Ame
rikoj baigė muzikos kursą 
dviejose konservatorijose, 
Brooklyne ir New Yorke, 
kur studijavo teoriją, har
moniją ir kontrapunktą. Vė
liau pas žymius kompozito
rius P. A. Yon, New York, 
N. Y. ir J. Žilevičių, Eliza
beth, N. J., kur padarė dide
lę pažangą. Turi prirašęs 
daug kompozicijų, kurios 
dar neišėję iš spaudos.

F. H.

studentui ir giminietei Biru
tei Latvytei, šaltiškių kai
me, Vilkininkų apskr., Vil
niaus krašte, o už 25 litus 
duokite man — noriu pasi
žiūrėti kaip jie atrodo..., o 
kas liks, irgi Birutei”.

KALTINAMŲ SĄMOKSLE 
SUIMTA 17 ASMENŲ

SVEIKATOS KLAUSIMU

jiems atstovauti
Taigi,

kiekviena 
ingi ja būtų atstovaujama 
me seimelyje, kad kiek- 
,)na draugija turėtų po 5

Feder. Apskr. Valdyba

RIO 16 MINĖJIMO

kad Lietuvos nepriklau-

sukaktį šiemet minėsime 
Hą nepriklausomybės pa
kibimo dieną — vasario 
d., penktadienį, 8 vai. 

c, Grand Paradise salė- 
Grand St., Brooklyne.

Visi minėjimo dalyviai 
•ės nepaprastą progą iš-

mą įžymiausių lietuvių

vairiai vaišinosi, o i pasirodys visi mūsų apy-
lieji liko pasilinksEpės chorai.
toj as išmiklinti prie
ir suktinio, žodžiu, liečiami ir laukiami vasa
lai, linksmai ir graži 
eido vakarą.

Zisi lietuviai maloniai

16 d. Tai visos tautos 
eido vakarą. fntė, todėl minėkime ją 

Tik vieno gaila, i įsingai, ryžtingai, džiaug- 
jykį į metus toksf ingai.
'engiamas. Būtų mi' 
zėl atsilankyti į tol? 
zakarėlį, vėl sueiti > 
<iais gerais, mali® 
zaišingais lietuviais.

IN. AL. VASILIAUSKO 
KONCERTAS

sekmadienį, sausio 21 d., 
ft and Paradise salėje 
- ooklyne, įvyksta Al. Va- 

, kurio
1 Jgramoje naujausios lie-

AMERIKA yra 1’ ausko koncertas, 
aikraštis, todėl 
•eikšk savo nuomon? 
'inio ir kitų dalyką

Tel. Harrison

B. J.
(AšakūnUl

GRAB0RWS 
BALZAMUOTO1

Laisniuotas Ne?' 
ir New Jersey-**

MIRĖ

Sausio 10 d. Manhattan 
General ligoninėje, New 
Yorke, mirė Adomas Zub- 
ris, 53 m. amžiaus. Palaido
tas sausio 15 d. iš Apreiški
mo par. bažnyčios į Šv. Jo
no kapines. Laidotuvėse pa
tarnavo grab. Steponas Aro- 
miskis.

Juozas Rinkevičius, 57 m. 
amžiaus, gyv. 135 Grand St., 
Brooklyne, mirė sausio 15 d. 
Buvo pašarvotas Aromiskio 
„koplyčioje”, 423 Metropoli
tan Avė. Palaidotas sausio 

d. Evergreen kapinėse.

Sveikatos Kultūros dr- 
jos paskutinis susirinkimas 
buvo labai įdomus; buvo ir 
trumpų prakalbėlių. Kalbas 
pasakė dr. K. Labanas ir 
pirm. L. x Grikštas. Nutarta 
surengti prakalbas sveika
tos klausimu S.L.A. salėje, 
197 Grand St., Brooklyne, 
sausio 23 d., 7:30 vai. vak.

Visi norime sveikais būti 
ir ilgai gyventi, tad kviečia
me visus Ateiti į šias prakal
bas; išgirsite naudingų ži
nių ir dar turėsite progą lai
mėti gerų dovanų. Įžanga 
dovanai.

S. K. D.

Sausio 13 d. federalinė 
slaptoji policija suėmė 17 
asmenų, daugiausia gyve
nančių Brooklyne, kaltina
mų ruošime sąmokslo prieš 
šalies esamą tvarką, norė
jus sprogdinti kelis viešuo
sius namus, žydų laikraš
čius, komunistų teatrą, ke
lis tiltus ir t. t., o po to pa
imti šalies valdžią į savo

K

18

NAUJA DAINA

Neseniai išėjo nauja dai
na „Tegu Skamba Mūsų 
Dainos”, mišram chorui; pa
rašė J. P. Žemaitaitis; su 
paįvairinimais, maždaug pa
naši yra į operos dainas, 
dviejų didelių puslapių. Ga
lima gauti 1883 Madison St., 
Brooklyn, N. Y., kaina ko
pijos po 6 centus. Ateina 16 
vasario,
klausomybės šventė. Patar
tina chorvedžiams bei cho
rams pasirodyti su nauja 
daina.

J. P. žemaitaitis pradėjo 
mokytis muzikos nuo septy- 
nerių metų amžiaus. Pirmas 
instrumentas smuiką, vė
liau pianas. Taip mokėsi 
apie 12 metų Lietuvoje. Mo
kėsi smuiką Rusų caro mo-

Lietuvos Nepri-

PIRKITE SAU RAKANDUS
Parduodame įvairius rakandus labai preinamomis kainomis. Pa

sirinkimas didelis: „Bedroom Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir 
Springsus, „Studio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y. <
Tel. EVergreen 7-8451 |310 John

Harrison, N-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS SUKAKTUVIŲ

MINĖJIMAS

Vasario 18 d. Grand Para
dise salėje, New Yorko tau
tiškų draugijų bus Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 m. su
kaktuvių ir Vilniaus atgavi
mo minėjimas. Be kalbų bus 
koncertas, kurį išpildys A. 
Vasiliauskas, K. Hoffmanas, 
S. Kažemėkas, Br. šalinai- 
tės Aidbalsiai, L. Antanavi
čienės Lyraičių šokikų gru
pė, V. Tamkiūtė, A. Liut- 
kiūtė, E. Kiburytė, komp. R. 
Kurdinaitis, smuikininkė M. 
Digriūtė, akomp. J. Jankus, 
F. Stankūnas, M. Česnavi- 
čiūtė, J. Diriginčius, V. 
Tamkiūtės vedama Lietu
vos Daina, A. Retikevičiūtė, 
B. Ramoškaitė. Įžanga 1.00 
dol., 75c ir 50c. Pradžia 4:15 
vai. vai. Visas minėjimo pel
nas Vilnijos lietuviams šelp
ti. Kor.

PASIUNTĖ DAUG 
PINIGŲ

Lietuvos Gener. Konsula
tą New Yorke sausio 13 d. 
aplankė Jonas Biekša (233 
Second St., Elizabeth, N. J.) 
ir įteikė 550 dolerių, taip pa
reikšdamas: „Du šimtu dol. 
persiųskite kabeliu mano 
giminaičiui Vilniaus univer
siteto studentui Jonui Biek
šai; nupirkite už 2025 litus 
Vilniaus paskolos bonus, iš 
jų po 1,000 litų įteikite kaip 
mano dovaną jau minėtam

rankas ir paskelbti diktatū
rą. Visi suimtieji, labai jau
no amžiaus, priklausę „krik
ščioniškam frontui”, kuris 
rėmęs kun. Coughliną. Pas 
suimtuosius rasta šautuvų, 
sprogstamos medžiagos, 
bombų. Teisme jiems vi
siems paskirta užstato po 
50 tūkstančių dol. Jų byla 
bus svarstoma vasario pra
džioje.

Kun. Coughlin tuojau 
pranešė, kad jis nieko bend
ra su suimtaisiais bei jų 
„krikščionišku frontu” ne
turėjęs, kad dar pernai jų 
kai kurių grupės prisiųstą 
1,000 dol. čekį grąžinęs.

Brooklyno Chamber of 
Commerce kreipėsi prie gu
bernatoriaus Lehman, pra
šydamas ištirti Brooklyno 
namų savininkų skundus 
dėi nelygaus mokesčių mo
kėjimo ir namų apkainavi- 
mo.

Sausio 28 d. Brooklyno 
vyskupijos lenkų bažnyčio
se bus renkamos aukos nuo 
karo nukentėjusiems len
kams. New Yorko vyskupi
joje kolekta bus sausio 21 d.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ateinančią savaitę sukaks 
lygiai 25 metai, kai vysku
pas J. Mundelein šventino 
Šv. Jurgio bažnyčią C. Broo
klyne. Kun. A. Kodis buvo 
klebonas. Abu — ir klebo
nas ir vyskupas mirę. Amži
ną atilsį!

Canarsie gyventojai pa
skelbė karą prieš automo
bilistus, kurie pergreitai va
žiuoja ir dėl to įvyksta daug 
nelaimių. Automobilistai tu
rėtų pasisaugoti.

Brooklyno paukščių ger
bėjų klubas rengia paukščių 
parodą, kuri įvyks sausio 23 
— 26 dienomis, Academy of 
Music salėje, Brooklyne.

Pratt Instituto knygyne 
yra senoviškų spaudos įran
kių ir knygų paroda. Paro
doje esą daug senoviškų 
spausdinti mašinų ir seno
vės knygų parodoma. Net 
spaudos išradėjo Guttenber- 
go pirmos Biblijos, spaus
dintos 1450-1455 m., lapas 
parodomas.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS ;
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Gerlaualaa pasirinkimas
AI8KRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS 11 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE®:

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

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

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

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK-

TI SAVO GĖRIMUS Jjllk
DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-

ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
įįįįį ?aa ilgą ja

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ
BROOKLYNE

TRU-EMBER COM. COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Vidurmiesčio — Queens 
tunelis, kuris jau baigiamas 
kasti, bus galutinai įreng
tas apie ateinantį rudenį. 
Bus vienas kito greta du tu
neliai ir bus platesni 1 pė
dą už Holland tunelį. Kaš
tuosią apie 58 milijonus dol.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkai

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

GYDO be peilio, be 
vaistų ir be cheml 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų Ir valkų. Pa- 
tarimai veltui. 
VAIANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenials ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte Iki 1 po 
pietų.

Pietinių valstybių vysku
pai ragina tikinčiuosius 
šelpti aukomis suomius, ku
rie kariauja su bolševikais.

Jack Dempsey ir jo žmona 
ne katalikai, bet jų mergai
tės — Joan ir Barbara — 
katalikės ir kiekvieną sek
madienį lanko bažnyčią. 
Dempsey Džiaugiasi, kad jo 
dukrelės yra katalikės ir jas 
augina tokiomis.

Ar Nevirškinimao 
Sugadina Jūsų 
Linksmumą?c

Jaustis gerai, tai yra raktas Į tikrą pa
sitenkinimą gyvenimu. Bet Jūs negalite 
tikėtis Jaustis geriausiai, Jei Jūsų vidu
riai gerai nevirškina. Kada tas Jus var
gina, Jums greičiausiai reikalingas lluo- 
suotojas. šiuo atveju vartokite Ex-Lax. 
Ex-Lax yra viskas, kuo geras liuosuo- 
tojas turėtų būti. Jis yra malonus pri
imti, turi gardaus šokolado skonj. Jis 
yra veiklus, bet švelnus veikime.
Ex-Lax sutelkia Jums gerą vidurių išva
lymą nesukeldamas Jokių skaudėjimų 
bei nusilpimų.
Kada Jums reikės lluosuotojo, paimkite 
Ex-Lax ir persitikrinkite patys kaip ge
riau Jūs Jausitės. Ekonomiškos 10c. ir 
25c. dėžutės kiekvienoje vaistinėje.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8I8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

PIRMAS LIETUVIS
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

307 Grand Street, 
Brooklyn i?1.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — B alsam uoto j as 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
c?

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotoj&s

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikStynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

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. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

“Amerikos” DidžiulisBAZARAS
t
J?'

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,

207 York Street, Brooklyn, N.
Sausio 20-7 ir 8 d

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Sausio 19 d., 1940

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE

64-25 Perry Avenue, Maspethe
V asario 2-3 ir 4 d

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.

“Amerikai” Reikia Plėstis
Brooklyno ir New Yorko 

apylinkės lietuviai katalikai 
per ištisą eilę metų neturė
ję savo laikraščio, po dide
lių pastangų, po ilgų delsi
mų, 1933 m. gruodžio mėnesį 
išleido savo savaitraštį „A- 
meriką”, kurios penkmetį 
sėkmingai šventėme 1938 m. 
gruodžio pradžioje.

Atrodo, kad laikraštis pa
teisino jo steigėjų lūkesčius, 
nes jau išgyveno šešeris me
tus. Nei vieną savaitę nesu
svyravo. Visada laiku išleis
tas. Visada savo skaityto
jus stengėsi patenkinti, 
j^arkįflgai lankydamas tuos, 
kurie jam pareiškė pritari
mo ir pasitikėjimo.

Laikraštis plėtėsi įvai
riais atžvilgiais. Pasikeitė jo 
formatas, laikraščio įtalpa 
padidėjo. Padidintas ir laik
raščio tarnautojų sąstatas. 
Kai kurį laiką teko vienam 
asmeniui nešti sunkią re
daktoriaus ir administrato
riaus pareigų naštą. Vėliau' 
pareigas teko susimažinti, 
gavus naują asmenį tik re
daktoriaus pareigoms. Šio
mis dienomis mūsų įstaigos 
darbininkų sąstatas vėl pa
didintas nauju asmeniu, kad 
būtų tinkamesnis ir našesnis 
laikraščio redagavimo ir ad
ministravimo darbas.

Šalia laikraščio plėtimosi 
augo ir įstaigos spaustuvė, 
kuri nuolat gauna naujų, di
desnių ir pastovesnių spau
dos darbų. Neseniai „Ameri
kos” spaustuvė pradėjo 
spausdinti du mėnesinius 
laikraščius: Brooklyno Ap
reiškimo par. Katalikų Jau
nimo Draugijos (CYA) laik
raštį „Annunciator” ir Am. 
Liet. Kat. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalą „Studentų 
Žodis”. Be šių didesnių 
spaudos leidinių mūsų spau
stuvė spausdina Apreiškimo 
par. savaitinį biuletenį ir 
Angelų Karalienės ir Mas
petho parapijų mėnesinius 
biuletenius. Taigi, mūsų

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly 

REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtine, 
3 metų senumo, 90 proof

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

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida) 
REPUBLIC LIQUOR STORE

415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

spaustuvė paskutiniu laiku 
smarkiai praplėtė savo veik
lą.

Visa tai turint dėmesyje, 
ar neverta apylinkės lietu
vių visuomenei rimtai ir 
karštai pagalvoti apie tokį 
dalyką: ar nebūtų įmanoma, 
sutelkus visas kūrybines pa
jėgas į krūvą, pagelbėti „A- 
merikai” įsigyti daug pa
rankesnes patalpas, kuriose 
visas darbas galėtų būti at
liekamas daug geriau ir na
šiau? Dabartinės „Ameri
kos” patalpos, turime prisi
pažinti, visiškai netinkamos 
laikraščiui. Jos buvo paken
čiamos pradžioje, kai dar
bas tik pradėtas, bet dabar 
jau kiti reikalavimai. „Ame
rika” šiandie išėjo ir už 
New Yorko ribų. Ji skaito
ma ir platinama ir labai to
limose vietose. Pagrindas 
padėtas labai tvirtas, tad 
kodėl nepagalvoti dar apie 
geresnį įsitvirtinimą ?

„Amerikai” persikelti į 
patogesnes patalpas ir pa
didinti savo spaustuvę būti
nai reikalingomis priemonė
mis susidarytų gana stam
bus pluoštas išlaidų. Ap
skaičiuojame, kad šiam tik
slui reikėtų sukelti tris tūk- 
tančius dolerių. Suma atro
do nevisai maža, bet ar ji 
neįvykdoma ?

Vien Brooklyne veikia 
apie 30 katalikiškų draugijų. 
Kiekvienai jų tektų pakloti 
po šimtą dolerių. Aišku, ne 
visoms draugijoms šimtinė 
tuojau sugriebiama, bet yra 
tokių draugijų, kurios galė
tų ir žymiai daugiau paskir
ti, kad išsilygintų skirtu
mas, kuris susidarytų dėl 
neturtingesnių dr-jų nepa
jėgumo duoti stambesnių 
sumų. Čia taip pat nereikia 
užmiršti ir apie New Jersey 
lietuvių katalikiškas draugi
jas, kurių apsčiai yra šešio
se lietuvių parapijose. Jei 
visos pajustų gyvą reikalą 
remti savo spaudos centrą,

tai per pusmetį lengvai su- 
keltumėme tris tūkstančius 
dolerių ir pavasarį perkeltu- 
mėm „Ameriką” į šviesias, 
patogias, sveikatai nekenks
mingas patalpas, kurios liu
dytų apie šios apylinkes lie
tuvių aukštą visuomeninį 
susipratimą.

Štai klausimas, kuris tu
rėtų būti rimtai sprendžia
mas vasario 11 d. įvyksian
čiame Apylinkės Katalikų 
seimelyje. O prieš tai gal 
kas nors parašytų šiuo klau
simu savo nuomonę. Lauk
sime!

LIETUVOS DAILININKO 
PAVEIKSLŲ PARODA

--------
Pasižymėjęs Lietuvos dai

lininkas Arbitlatas, nuola
tiniai gyvenąs Paryžiuje, šį 
šeštadienį, sausio 20 d., 3 
vai. popiet, French Art Ga
llery, trečiame aukšte, 51 
East 57 St., New Yorke, ati
daro savo kūrinių parodą, 
kuri tęsis iki vasario 10 d. 
Nors Arbitlatas seniai gyve
na Paryžiuje, bet visose sa
vo parodose pažymi faktą, 
kad jis gimęs Lietuvoje. Jo 
meno kūriniai turėjo gra
žaus pasisekimo įvairiose 
tarptautinėse parodose. Lin
kime gražaus pasisekimo ir 
New Yorke.

SUŽEISTAS

Leonas Labanauskas „A- 
merikos” skaitytojas, gyv. 
714—11th Ave., New York, 
sunkiai sužeistas darbe 
gruodžio 11 d. Guli šv. Vin
cento ligoninėje, 7th Avė. ir 
11th St., New Yorke. Nuo
širdžiai linkime veikiai pa
sveikti.

MOTERŲ PRAMOGA 
VILNIEČIAMS

Moterų S-gos New York 
ir New Jersey apskritis 
sekmadienį, vasario 11 d., 5 
vai. vak., Maspetho par. sa
lėje, 64-25 Perry Ave, ren
gia didelį laimėjimų ir kor
tų vakarą, kurio pelnas Vil
niaus lietuviams šelpti. Bi
lietas tik 35c. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

LAUKIAM „BAZARUI” 
DOVANŲ

2.09
------ $1.07

Negavus iš federalės val
džios leidimo statyti Batte
ry — Brooklyn tiltą, New 
Yorko vadovybė pradėjo 
galvoti apie tunelį tuo pa
čiu keliu. Tunelis kaštuo
siąs apie 68 milijonus dol.

Prisirengimai tarptautinei 
dailės parodai Vatikane jau 
pradėti. Paroda žada būti 
1942 m.

„Amerikos” bazaro reika
lai atrodo pakenčiamoje pa
dėtyje. Pasiruošimas baza
rui ypatingai geras Šv. Jur
gio ir Maspetho parapijose, 
kur draugijų veikėjos, norė
damos padaryti bazaro ren
gimo išlaidas kiek galima 
mažesnėmis, lanko įvairius 
asmenis, prekybininkus, ku
rie mielai suteikia dovanų. 
Abiejose vietose dovanų su
rinkta apsčiai ir vertingų. 
Judėjimas vystosi ir Aprei
škimo parapijos draugijų 
veikėjų tarpe. Ir čia atsira
do malonių savanorių talki
ninkių, kurios sutiko aplan
kyti įvairius prekybininkus 
ir priimti jų paskirtas dova
nas.

Šia pačia proga praneša
me visiems mūsų Bičiuliams, 
kad skirtas bazarui dovanas 
galima įteikti ir tiesiog „A- 
merikos” administracijai, 
kuri iš savo įstaigos prista
tys į bazaro vietas. Iš ank
sto visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Kiek mums žinoma, drau
gijos įvairiai remia bazarą. 
Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo vyrai savo paskuti
niame susirinkime paskyrė 
bazaro fondui 15 dol.; tos 
parapijos Susivienymo 134 
kp. paskyrė 5 dol., Maspetho 
Altoriaus dr-ja — 10 dol. 
Kitos draugijos paskyrė 
įvairių dovanų daiktais. 
Apie tai pranešime vėliau, 
kai surinksime tikslias ži
nias.

Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo vyrai paskyrė vieną 
dieną, kurią jie visi organi
zuotai atvyks į bazarą.

Bazaras rengiamas labai 
patogiomis dienomis: tik 
penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais. Tai dienos, 
kada mažiausiai vargina 
darbas ir kitokį rūpesčiai. 
Bazaras prasidės šv. Jurgio 
par. salėje, 207 York St., ki
tą savaitę — sausio 26 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. ir 
tęsis tris vakarus. Per visus 
vakarus bus orkestras, tad 
jaunimas ir vyresnieji šokių 
mėgėjai turės gerą progą 
pasilinksminti. Įžangos bi
lietai kaštuos tik po dešimt 
centų, kurie turės padengti 
būtinąsias vakarų išlaidas.

Stambiausias iki šiol do
vanas paskyrė Grand Chair 
rakandų dirbtuvės vedėjas 
A. Petraitis, padovanoda
mas bazarui du virtuvės ra
kandų rinkinius (kitchen 
sets), kurių kiekvienas ver
tas 35 dol. Abiejų bazaro 
vietų lankytojai turės progą

Ituos rakandus laimėti.

NEW YORK, N. Y.

Pavykusi pramoga
Sausio 14 d. lietus pylė 

lyg iš kibiro, aršus vėjas 
siautė, bet tai nesulaikė pa- 
trijotingų New Yorko lietu
vių — jų gražus skaičius at
silankė į kelių draugijų su
rengtą Vilniaus atgavimo 
minėjimą, įvykusį Aušros 
Vartų par. salėje.

Minėjimą pradėjo kom. 
pirm. Alf. Stankevičius, pa
kviesdamas kun. Pauleką 
programos vedėju, kurs pa
aiškino minėjimo tikslą. Pir
miausia, vyčių kuopos 8 vy
rai, varg. Liubauskui vado
vaujant, padainavo kelias 
lietuviškas dainas, kurios 
publikai labai patiko. Dai
nininkai palydėti dideliu 
pritarimu.

Kalbas apie Vilniaus at
gavimo reikšmę, apie lietu
vių įvairias kovas savo so
stinei atgauti ir apie reika
lą vilniečius lietuvius sušelp
ti pasakė Li etų vos gen. kon
sulato atašė A. Simutis ir 
„Amerikos” redaktorius.

Pertraukos metu daryta 
rinkliava, kuri davė 73 dol. 
40 et. Gražiai gauta pelno ir 
iš pačios pramogos. Iš viso 
Vilniaus lietuviams tą vaka- 
są susidarė 152 dol. Tai gra
ži dovana, kuria ne visos ir 
didžiulės kolonijos gali pasi
rodyti. New Yorko Aušros 
Vartų par. lietuviai gražiai 
pasirodė ir davė pavyzdį 
kitų kolonijų lietuviams.

Patenkintas

skienė, vicepirm. B. Adomai
tienė, fin. rašt. M. Butaus- 
kienė, prot. rašt. I. Avižo- 
nienė,ižd. O. Digrienė, dva
sios vadas kun. J. Laurynai- 
tis, kurs dalyvavo ir susirin
kime. „Amerikos” bazaro 
fondui paskirta 5 dol.

Jaunimo klubas turi pasi
linksminimus trečiadienių 
vakarais, par. salėje.

MASPETHO ŽINUTĖS

Sausio 13 d., gimtadienio 
proga, Piliečių klubo salėje, 
įvyko šauni puota Marijonai 
Tamošauskienei pagerbti. 
Surengė giminės ir Moterų 
S-gos 30 kp. narės. Dalyvių 
buvo apie 60. Rengime dau
giausia pasidarbavo M. Gra- 
žulienė, A. Jocienė, A. Bogu- 
žienė, A. Maksimavičienė, 
M. Dračulienė. Vakarą vedė 
V. Valantiejienė.

Tamošauskai gerai žinomi 
maspethečiai, „Amerikos” 
skaitytojai, išauginę gražią 
lietuvišką šeimą — dukterį 
ir du sūnus, kurie yra vyčių 
kuopos darbštūs nariai. M. 
Tamošauskienė jau antri 
metai vadovauja 30 kp. są
junginėms, kurios linki sa
va darbščiai pirmininkei ge
riausių sėkmių ir dar daug 
susilaukti tokių linksmų 
gimtadienių.

tiniame susirinkime v, 

riai atsistoja vienai W CT A T KAIP 
atiduodant pagarbą 1

siems draugijos nariai ---------
Nutarta tęsti naujų Neaiškios atostogos 

vajų — priimti naujai Sąmoningos lietuvaitės 
rius nuo 18 iki 25 metlcžmiršo praeitį 

įstojimo mokesčio. BujĮTikrovėje kitaip... 
prašytos metinės J „Drąsina” karins 

kaip ir visada. Po miijįF. ' ~

bendri pusryčiai. j Ra tik u telegrama,

Pirmininku išrinkta,. nešantii kad generolas 
Bagočiūnas, fin. rašt. * Lietuvos

nas Petrauskas, vadaS) pasi-
Ant. Matulionis, maršajį 3 mėnesių atostogų, 
S. Kelmelis, iždo globėjj *j0 pareigas laikinai eis 

J. Karsokas, A. Vitkauskas, Vilniaus 
Jurgis Gražulis ir A. Qingg vadas. 

ras.

Draugijos metinis
bus sausio 20 d., 7 valLj įr įvairių abejonių. Gen. 

par. salėj, 64-25 Sbthl^tikis iki šiol simbolizavo 
Maspethe. Gros jau<jjaį atgimusią tautinę

Labai nesmagi ši žinia, 
jepianti savyje daug bal

orkestras. jenybę. Jis buvo gaivinan- 
s šaltinis, jungęs visas 

GREAT NECK, N,]įetuvos gyventojų sroves,

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugija sausio 
12 d., tarp kitko, aptarė ir 
šiuos klausimus, kuriuos 
„Amerikos” redaktorius, at
silankęs iškėlė, būtent:

1. Remti „Amerikos” būsi
mą bazarą. Iš draugijos iž
do paaukojo 15 dpi.

2. Penktadienį, vasario 1 
d., visiems nariams atsilan
kyti į bazarą (Maspetho pa
rapijos salėje).

Be to, visi susirinkimo 
dalyviai pritarė dabarti
niam „Amerikos” turiniui ir 
pareiškė noro platinti „A- 
meriką”, linkint padidin
tam laikraščio štabui pasise
kimo.

New Yorko apskrities Ka
talikų seimelin, kuris įvyks 
vasario 11 d., Apreiškimo 
par. salėje išrinkti Žeman- 
tauskas, Dailydėnas, Tuma- 
sonis, Mulevičius, Plioplys.

Šiems metams valdyba pa
liko ta pati, išskyrus vice
pirmininką, kuriuo išrink
tas St. Pusvaškis.

Jaunuolių klubas pereitą 
sekmadienį Transfiguration 
salėje žaidė krepšinį su 
„Brooklyno Lietuviais” 
(Brooklyn Liths). Žaidimas 
buvo labai įdomus. Mūsiš
kiai laimėjo 29:26.

Žaidė ir jaunesnių koman
da su svetimtaučiais, laimė
dama 36:26.

Parapijos sodalietės šį 
sekmadienį eis bendrai prie 
Komunijos 9 vai. mišių me
tu.

Visos narės prašomos su
sirinkti nors 15 min. prieš 
9 vai. Naujomis sodalietė- 
mis priimtos J. Gudauskai- 
tė, Pranė Nogan ir M. As
trauskaitė. Norinčios įstoti 
prašomos pranešti šį sekma
dienį prieš ar po mišių.

Moterų Sąjungos 24 kp. 
metiniame susirinkime ap
tarta įvairūs reikalai. Įteik
ta graži dovanėlė I. Avižo- 
nienės dukrelei Barborytei.

Užprašėm egzekvijas už 
a. a. kun. S. Remeiką. Ka
dangi neleista nei vienai val
dybos narei pasitraukti, tad 
paliko ta pati: pirm. E. Tva-

J

E 
0

1

< »
]

Sausio 14 d. Altoriaus dr- 
ja turėjo metinį susirinki
mą, kuriame nutarta remti 
„Amerikos” bazarą. Valdy
ba pasiliko ta pati: pirm. P. 
Šimkienė, vicepirm. V. Vyš
niauskienė, rašt. O. Petru
lienė, dvasios vadas yra kun. 
P. Lekešis. Draugija turi 60 
narių. Po susirinkimo pirm, 
ir vicepirm. visas nares pa
vaišino. - O. P.

Šv. Vincento pašalpinės 
dr-jos susirinkimas įvyko 
sausio 6 d. Zabielskio salėj, 
Maspethe.

Pirm. Bagočiūnas atidarė 
susirinkimą malda, primin
damas, kad kiekviename me-

LIETUVIŠKI
1940*****

;----------- nrios gen. Raštikio asme-
Federacijos kuopa tyrėje matė naują tautinio 

 

susirinkime svarstė genimo aušrą, žadėjusią 

 

ateities veiklą ir pinnižyynei skaistesnį rytojų, 
nutarė suruošti pr«£ 

Vilniaus lietuvių šį 
reikalams, 
rio 4 d., 

 

mus atvyks Maspethog*, 
choras ir išpildys i_ 
programą; suvaidins p P°.Z1CW Antra ^a- 

gą komediją „Jaunih 
Kauno” ir padainuos 

žiu dainų. Po progr 
bus šokiai. 1____

tik į šokius 35 c.

Gal gen. Raštikis ir tikrai 
iuoja, bet visi paskuti- 

sekmadįS MtaiP

M Baisu, kad savanau- 
vėl nebūtų atgavę pra

Tuo tikslu

uomenės vadas neatsiran- 
per vieną dieną. Reikalin- 
metai, kol susilaukiama 

piiipVJ-Wnaus ir pripažinto au- 
Jriteto. Tokiu vadu buvo 

, ,. . tz • Raštikis. Lauksime, kadplatinami. Kviečiam r D ..... , .
„ n. Raštikis ko veikiausiaiįsigyti bilietus iš 1 

Paremkite šią naudinį savo pareigose.

mogą. Šv. Kasimiero Seserų
,T . . akademijos leidžiamas mė-

= k At S > žurnalas -Aidai” ta S. Stritch Oncagosf ” *

tantų dvasiškiai lanto.
ba> Palankiais pareis^

------------------------------------ ų atsakymų, bet mums 

LICENSES^1 įdomūs šie:

Beer, Wine, Lioo« „Kad esu lietuvaitė ir no. 
Wholesale, Reūįdl"^u Pasimokyti lie 

________ lyių kalbos ; „AkademijJ 
heinviška’l_ukad_ neuž 

kalbos” 
50eRąU° Avec. BBoSeof^d esu lietuvaitė ir dėlte 
of Kings, to be consumed off till,I).. Alrfldpmiia”

SIDNEY LEHRMAN P1“ MdUtlIUJį .
50 Ralph Ave., BrooliŲarbė mokyklai, kuri tu-

^įtokių auklėtinių, žinančių
70 mokyklos vertę ir su- 

AMERIKONItotančių savo tėvų rūpes- 

lietu-6s išauklėti vaikus

—: 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.

Troc- 
tokį . 

inter- j 

i

atrėmime gyvenąs 
neseniai parašė 

'ekaištą komunistų 
ijonalo valdovams:

ai iki rugpjūčio galo Į š 

intemas reikalavo iš
ginti Austriją, Čekoslo- 
iją, Albaniją, Abisiniją si 
ieko nekalbėjo apie Ang- d; 

i kolonijas. Šiandie gi lū 
linternas, po Moskvos ki 

ies su Berlynu, tyli Iii 
Čekoslovakiją, remia = 

ijos padalinimą ir rei- 
ja išlaisvinti Indiją. Į 

spauda šūkauja 
laisvių varžymus Kana- 
bet tyli apie kruvinas Į 
žudynes ir Lenkijos 
kankinimus...

ar atsimena Trockis 

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI f laikus. kai jo ir Lenino, 
panti komisarai skerdė 

tikinčiuosius, jų 
pinkus? Tada Trockis 
į balso nekėlė už savo pa- 

s r~»v<uvjauius. V181 11- 
81 pasidaro „gailestingi”,

Kas pratęsia „Amerikos” prenumeratą dabar — 
kalendorių dykai.

DIDELIS PASIRINKIMAS

’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJOJ
423 Grand Street, Brooklyn, II

DR. JOHN WALUK
Ifll No. Street

Tel. STagg 2-7177

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

VALANDOS: 
i—a p. P. 
6—8 vak.

Ir pagal sutarti 
Tel. NAvarre 8-U1I

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 Bo- 4th Street

VALANDOS: 
9—'12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uMMT*1 
Tel. EVergreen

■■ , , -L-" - ===SS^

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

Šventadieniais susltara .. ----- —
TeL EVergreen 8-8M» 8 PerseklOjamUS. Visi tb

^ys būna išstumti iš

r
d

kui 
kui

I sav 
Ipap 

kur, 
gišk 

pita

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

3

Cistai kalba apie bū- 

‘į tyvenime rojų, kai vis- 
!Ws komunistai. Jie 

nuosavybės, 
pelną, kaip didžiau- 

..Mininkų klasės išnau- 

priemonę,

i t Povėje vykdo- 

h . ten visiš- 
L“Pripažįstama nuosavy- 

L atsisakoma nuo 
P..W piniginių priedų? 

L® metų sukakties 
FMirta keliasdešimt 

premijų už pasi-
: ^moksle, techniko- 

Vadinasi,
T^ma, kad reikalin-

V( 

vado 
vežti 

bet 1 
bei r

se aj 
minėt

šioi 

monėi 
kiši p 

resnia 

niais. 
Vokiet 
ja sav 
Nors ) 
kalbosi 
galbos 
tačiau 

reiviarc 
kad \ 
linkusi 

žiau, k 
koks gi 

nesitikę 

savo Tė

I. f
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