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Lietuvoje Laukiama Paramos Vilniui
Ciurichas, r— Juozapas 

Motfa, 68 metų amžiaus, 
įžymus Šveicarijos valstybi
ninkas, mirė sausio 22 d. 
Mirimo metu jis buvo politi
kos departamento direkto
rius. Motta buvo penkis kar
tus Šveicarijos'-prezidentu ir 
tiek pat kartų .vicepreziden
tu, Jis a tidarė i pirmą Tautų 
Sąjungos posėdį ir buvo iš
rinktas Tautų Sąjungos gar
bės pirmininku*

Motta buvo j labai uolus 
katalikas, kilęš iš Šveicari
jos itališkos provincijos. Iš 
profesijos buvo advokatas. 
Ūko našlė ir 12 vaikų. Mo
tta ilgus metus vadovavo 
katalikų partijai, bet buvo 
gerbiamas ir idėjinių prie
šu. Jo balsas, plaukęs iš tė
vynę giliai myline los širdies 
ir švarios sąžinės, visada 
susilaukdavo šveicarų pri
tarimo.

Murphy j. teisėjas
Frank (urphy, prezidento 

paskirtas ir senato visais 
balsais patvirtintas, naujas 
Vyriausio Teismo teisėjas 
praeitą savaitę priėmė prie
saiką Baltuose Rūmuose, pa
čiam prezidentui būnant 
svarbaus įvykio liudininku. 
Murphy priesaikai pavarto
jo tą pačią Bibliją, kurią 
jam mažam motina yra pa
dovanojusi. Murphy sako, 
kad jis kasdien iš tos bibli
jos skaito bent vieną valan
dą. Murphy vienintelis kata
likas šalies aukščiausiame 
teisme. Teisėjo vieta yra iki 
gyvos galvos; metinė alga 
20 tūkst. dolerių.
Japonų prekyba

Šią savaitę užsibaigia pre
kybinės sutarties su Japoni
ja galia. Japonijos vyriausy
bė labai susirūpinusi sutar
tį atnaujinti ir gauti sau 
reikalingų prekių. 1938 m. 
Japonija iš šios šalies pirko 
įvairių prekiij už 240 mil. 
dol. ir pardavė už 132 mil. 
dol. Pernai japonams per 10 
mėnesių parduota už 178 
mil. dol., kai per tą laiką 
1938 m. parduota už 192 mil. 
dol. Į prekybą nepalankiai 
atsiliepė Japonijos elgesys 
užpultoje Kinijoje. Čia daug 
balsu, norinčių visiškai nu
traukti prekybinius santy
kius su japonais, kol jų val
stybė ves imperialistinę po
litiką ir niokos Kiniją.
Suomiams antras milijonas

Buv. prezidento Hooverio 
Vadovaujamas Suomijai pa
gelbėti komitetas šiomis die
nomis užbaigė rinkti pirmą 
milijoną dolerių. Antrą mili
joną surinkti pasižadėjo 
įvairiose gamybos įstaigose.
Anglija ragina neutralias 
valstybes į

Anglijos laivyno viršinin-j 
kas Churchill pasakė per ra
diją kalbą, kuri išversta į 
kelias kalbas ir tuojau per
duota per trumpų bangii ra
dijo siųstuvus. Jis ragino 
neutraliąsias valstybes glau
stis prie dabartinio karo są
jungininkų (Anglijos ir 
Prancūzijos) ir tuomi grei
čiau užtikrinti laimėjimą 
prieš užpuolimus ir neteisy
bes.
Indija laukia

Indijos tautinio judėjimo 
vadas Mahatma Gandi pa
skelbė savo laikraštyje 
straipsnį, kuriame nurodo, 
kad indai padarytų nuolai
dų Anglijai, jei tik anglų 
pasiūlymai būtų garbingi. 
Numatoma, kad vasario pra
džioje Gandi susitiks su In
dijos vicekaralium, su ku
riuo pasitars svarbiais rei
kalais, liečiančiais Indijos 
nepriklausomybės klausimą.
Vengrai už suomius

Vengrijos socialdemokra
tų partija savo suvažiavime 
išreiškė pritarimą Suomijos 
vyriausybei ir visai tautai, 
kovojančiai prieš užpuoliką. 
Pareiškime sakoma, kad 
Vengrijos socialdemokratai 
visa širdimi už suomius.
Anglų lapeliai

Anglijos oro ministerija 
pranešė, kad sausio 13 d. 
anglų lėktuvai skraidę virš 
Prahos ir Vienos ir išmetę 
ten tūkstančius spausdintų 
lapelių, kuriuose austrai ir 
čekai supažindinami su da
bartinio karo tikslais. Vo
kiečiai šias žinias užginčija, 
pažymėdami, kad jokie ang
lų lėktuvai nėra pasiekę nei 
Prahos, nei Vienos.

Popiežiaus atsakymas
Sausio 20 d. Apaštališka

sis Delegatas Washingtone 
nuvyko pas prezidentą ir 
įteikė jam popiežiaus Pijaus 
XII laišką, kuriame yra at
sakymas prezidentui į jo ka
lėdinį laišką ir pranešimą 
apie siuntimą savo atstovo 
prie popiežiaus. Savo laiške 
popiežius reiškia didelį pa
sitenkinimą prezidento laiš
ku ir Taylor paskyrimu prie 
Vatikano. Tarp kitko, po
piežius pažymi, kad visos 
pajėgos, siekiančios pasau
liui taikos turi bendradar
biauti, nors šiuo metu dar 
nematyti, kad taika galėtų 
būti pasiekta artimu laiku.

Senatorius Borah
Sausio 19 d. vakare, nuo 

kraujo išsiliejimo galvoje, 
mirė senatorius Borah, 74 
metų amžiaus, išbuvęs sena
torium 33 metus be jokios 
pertraukos. Jis atstovavo 
Idaho valstybei. Maža Idaho 
valstybė, bet senatorius Bo
rah taip garbingai jai atsto
vavo, kad dažnai Idaho ir 
Borah vardai būdavo visai 
suta.pdinami. Jis Washing
tone praleido 6 prezidentus. 
Pasižymėjo ypatingu iškal
bumu ir savarankiškumu. 
Jis buvo respublikonų parti
jos narys, bet dažnai išeida
vo iš partijos ribų, jei jos 
darbai neatitikdavo jo nuo
monei. Jis visada priešinosi 
šios šalies per dideliam kiši- 
muisi i Europos reikalus. 
Smarkiai kovojo, kad Jungt. 
Amerikos Valstybės neisto- 
tiCį Tautų Sąjungą, į Tarp
tautinį Tribunolą. Jam su
rengtos valstybinės laidotu
vės.
Švedų lakūnų parama

Šios savaitės pradžioje 
Suomijos fronte pasižymėjo 
švedai lakūnai, bombardavę 
įvairias Sovietų karines ba
zes. Vieną dieną žuvo trys 
švedų lakūnai, atlikę sėk
mingas kautynes. Vienas 
švedas žuvo kautynėse su 
rusais, o du pačių švedų 
dviejų lėktuvų nelaimingame 
susidūrime, šiuo metu šve
dai lakūnai esą labai veik
lūs Salios fronte, kur bet 
kurią, dieną laukiama dide
lių mūšių.

Brangūs Tautiečiai!
Ilgai lauktas Lietuvių 

Tautos siekimų įvykdymas 
galop virto realybe. Mūsų 
sostinės Vilniaus ir jo Kraš
to okupacija pasibaigė.

Lietuvių Tauta grįžo į sa
vo amžinąją ir seną sostinę 
Vilnių, kaip tikras jos šei
mininkas.

Sunki 19 metų lenkų oku
pacija yra skaudžiai sužalo
jusi mūsų sostinę ir Vil
niaus Kraštą.

Visai Lietuvių Tautai rei
kės ilgų metų ir didelių pa
stangų, lenkų padarytas 
kraštui žaizdas išgydyti ir 
atitrukusį nuo Laisvos Lie
tuvos gyvenimo Vilnių ir 
Vilniaus Kraštą įjungti į gy
vosios Lietuvių Tautos buitį.

Tautiečiai! Mes gerai ži
nome, kad mūsų išeivija vi
suomet buvo ir yra jautri 
savo autos reikalais. Ji nie
kuomet nebuvo nutraukusi 
ryšių su Lietuvos gyvenimu. 
Laisvosios Lietuvių Tautos 
rūpesčiai ir siekimai buvo 
lygiai ir mūsų išeivijos rū
pesčiais ir siekimais, ji ėjo 
žingsnis į žingsnį su visa 
Lietuvių Tauta. Taip jaus
dama, mūsų išeivija daug 
yra padėjusi Lietuvai.

Šiandien Lietuva, atgavu
si Vilnių ir jo Kraštą, deda 
daug pastangų Vilniui ir 
Vilniaus Kraštui padėti. Jos 
darbininkai, ūkininkai, pre
kybininkai, pramonininkai 
ir valdininkai. nežiūrint 
sunkių iš t IkUSZ:
karo padarinių, aukoja Vil
niečiams ir Vilniaus Krašto 
paramai net kelių dienų sa
vo uždarbį. Yra žmonių, ku
rie aukoja keleriopai dau
giau.

Žinome, kad mūsų išeivija 
jau pradėjo didįjį Vilniui ir 
Vilniaus Kraštui paramos 
vajų.

Tikime, kad ji, dalyvavusi 
Lietuvos atstatyme ir įsikū
rime, organizuotai prisidės 
ir prie Laisvosios Lietuvos 
pastangų sugrąžintą lietu
viškąjį Vilnių ir jo Kraštą 
atkurti.

Tautiečiai! Padėkite Lie
tuvai ir šį kartą!

Aukokite savo dienų už
darbius, o kas gali ir dau
giau Vilniui ir Vilniaus Kra
štui paremti.

Lai nelieka nei vieno dar
bininko, nei vieno ūkininko, 
nei vieno pramonininko arba 
šiaip išeivio, kuris pasiliktų 
neprisidėjęs prie Vilniaus ir 
Vilniaus Krašto paramos!

Draugijos Vilniaus Kraš
tui Remti Garbės Pirmininkė 
Jadvyga Tūbeliene, pirmin. 
Jonas Navakas, vicepirmin. 
agr. Stasys Jakubauskas, iž- 
din. Marcelė Kubiliūte, sekr. 
adv. Jokūbas Goldbergas.

Nariai:
Vladas Tiškus, Pranciška 

Pikčilingiene, Jonas Vilkai
tis, kun. V. Mieleška.

Kontrolės komisija:
Felicija Bortkevičienė, An

tanas Mačiuika, Juozas Pa-

LIETUVOS KARININKAI 
ĮSIKŪRĖ ISTORINIUOSE 

RŪMUOSE
Vilnius. — Lietuvos Kari

ninkų Ramovė Vilniuje įsi
kūrė istoriniuose namuose, 
Gedimino ir Vilniaus gatvių 
kampe, kur 1918 metais bu
vo Lietuvos Valstybės Tary
ba ir pirmasis Ministerių 
Kabinetas. Tuos namus len
kų karininkai buvo panau
doję savo klubui, tad nors 
namai iš viršaus tebėra to
kie pat, kokie buvo 1918 m., 
bet viduje pripaišyti visokių 
nuogybių ir kitokių apgedu- 
sio lenku bajoro skonio pa
veikslų. Tuos paišinius paša
linus ir atremontavus, ga
vosi patogios patalpos su sa
le ir 20 kambarių, bet gero
kai dar reiks pridėti, kol ka
rininkų poilsio ramovė bus 
galutinai įrengta, nes lenkai 
karininkai buvo patalpas la
bai apleidę.

Naujus Metus Vilniaus 
karininkai sutiko savo pa
talpose drauge su civiliais 
gvventojais. Su laiku ir Vil
niuje, kaip' ir Kaune, kari
ninku ramovė pasidarys 
toks pat kariuomenės ir vi
suomenės bendravimo cent
ras, kaip ir Kaune.

PREKYBA SU JAPONAIS 
BUS LAIKINA

Washington. — Sausio 26 
d. pasibaigia Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir Japoni
jos prekybinės sutartieg' ga- 
liojimas. Ta proga valsty
bės departamente lankėsi 
Japonijos ambasadorius ir 
pasiteiravo, kuriomis sąly
gomis bus palaikomi toli
mesni prekybiniai santykiai. 
Jam atsakyta, kad bus pre
kiaujama ir toliau, bet tik 
nagai laikino susitarimo 
dėsnius.

Japonų ambasadoriui leis
ta suprasti, kad prekybos 
turinys priklausys nuo to, 
kaip japonai elgsis ameri
kiečiu interesų Kinijoje at
žvilgiu.

SUOMIAI DAR VIS 
ATMUŠA RUSUS

jo pareigas laikinai eis 
en. Vitkauskas, Vilniaus 
nktinės vadas.
Labai nesmagi ši 
epianti savyje daug bai- 
ės ir įvairių abejonių. Gen. 
astikis iki šiol simbolizavo 

tautinę 
ienybę. Jis buvo gaivinan- 
s šaltinis, jungęs visas 
ietuvos gyventojų sroves, 
arios gen. Raštikio asme- 
ybėje matė naują tautinio 
yvenimo aušrą, žadėjusią

rgis Gražulis ir A 
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Gal gen. Raštikis ir tikrai 
rguliuoja, bet visi paskuti- 
ai Lietuvoje įvykiai kitaip

imai vėl nebūtų atgavę pra
stų pozicijų. Antra, ka- 

komediją „Jaunį uomenės vadas neatsiran- 
ir padainuos1 Per vien4 dieną. Reikalin- 

1 metai, kol susilaukiama 
manaus ir pripažinto au- 
riteto. Tokiu vadu buvo 
aštikis. Lauksime, kad 

, sn. Raštikis ko veikiausiai 
’I butu savo pareigose.

,uno”
i dainų. Po pro>
3 šokiai. Bilietas 

į šokius 35 c, 
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sinis žurnalas „Aidai” bu- 
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j atsakymų, bet mums 
alingai įdomūs šie:
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LICENSE!
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______®dų kalbos”; „Akademija 
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ANGLIJA NETEKO PENK
TO NAIKINTUVO

Londonas. — Anglijos lai
vyno admiralitetas pranešė, 
kad sausio 24 d. anksti ryte 
nuskandintas anglų karinis 
laivas, naikintuvas „Ex
mouth”, 1,475 tonų, statytas 
1935 m. Drauge su laivu nu
skendo apie 200 jūrininkų. 
Tai jau penktas naikintuvas, 
sunaikintas šiame kare.

Vokiečių pranešimu, ang
lų naikintuvas nuskandintas 
Šiaurės jūroje, kur jis ban
dęs naikinti Vokietijos po
vandeninius ląivus.

Helsinkis. — Šios savaitės 
pradžioje Sovietų Rusijos 
kariuomenė darė kelis pa
kartotinus mėginimus pra
siveržti per Mannerheimo 
įsitvirtinimų sieną Kareli
jos pakraščių fronte ir kito
se vietose, bet visi mėgini
mai pasibaigę dideliu nepa
sisekimu. Suomiai per tris 
dienas sunaikinę per 5,000 
rusų ir žymiai daugiau su- 
žeidę. Suomiams atitekę 
šimtų tūkstančių dolerių 
vertės karo įrankių ir daug 
sunaikinta.

Rusai šią savaitę bombar
davę nežymius miestelius 
šalies viduje. Bombardavi
me smarkiai nukentėjo ke
lios ligoninės, kurios gali 
būti aiškiai matomos iš lėk
tuvų, nes visos esančios ai
škiais ženklais atžymėtos. 
Šiaurinėje Ladogos ežero 
dalyje rusai mėginę su 
dviem divizijomis prasiverž
ti, bet susilaukę didelių nuo
stolių. Sausio 22 d. suomiai 
nušovę 6 rusų lėktuvus.

LEWIS NEPRAMATO GA
LIMUMU TREČIAM 
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Brati Garbė mokyklai,
tokių auklėtinių,
vo mokyklos vertę ir su- 

AMERIKONli antančių savo tėvų rūpės

Lenino sukaktis

kuri tu- 
žinančių

. i«ls išauklėti vaikus
SOMAI

lietu-

’štrėmime gyvenąs 
!' neseniai parašė 
ekaištą komunistų 
ei joną lo valdovams: 
Pernai iki rugpiūčio galo 
iminternas reikalavo iš- 
svinti Austriją, Čekoslo- 
dją, Albaniją, Abisiniją 
nieko nekalbėjo apie Ang- 
)s kolonijas. Šiandie gi 
iminternas, po Moskvos 

ynu, tyli 
ie Čekoslovakiją, remia 

BrOOklybi I nkijos padalinimą ir rei- 
----------------------Gauja išlaisvinti Indiją, 
snumeratą dabar - hskvos spauda šūkauja

ie laisvių varžymus Kana- 
je, bet tyli apie kruvinas 

______________ , cų žudynes ir Lenkijos 
ių kankinimus...
Bet ar atsimena Trockis 
)s laikus, kai jo ir Lenino 
dovauti komisarai skerdė 
įsijos tikinčiuosius, jų 
asininkus? Tada Trockis 
i balso nekėlė už savo pa- 
s persekiojamus. Visi ti- 
lai pasidaro „gailestingi”, 
i patys būna išstumti iš 
dovybės.
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Troc- 
tokį 

inter-

komunistai kalba apie bū
ną gyvenime rojų, kai vis- 

tvarkys komunistai. Jie 
pripažįsta nuosavybės, 
įerkia pelną, kaip didžiau- 
. darbininkų klasės išnau- 
iimo priemonę.
Bet kaip tikrovėje vykdo- 

=^1 Rusijoje? Ar ten visiš- 
i nepripažįstama nuosavy- 
, ar ten atsisakoma nuo 

| Ino, nuo piniginių priedų ? 
. I Stalino .60 metų sukakties 
I oga paskirta keliasdešimt 

iriausių premijij už pasi- 
nėjimus moksle, techniko- 

I kitose srityse. Vadinasi, 
[pažįstama, kad reikalin-

ga apčiuopiamų vertybių, 
kurios skatintų asmenis 
kurti, ieškoti naujų išradi
mų. Jokio pelno, jokios nuo
savybės nepripažįstama tik 
paprasčiausiam darbininkui, 
kurs komunizme žymiai ver
giškesnis vergas, negu ka
pitalizmo sistemoje.

Vokietijos kariuomenės 
vadovybė uždraudė kariams 
vežtis į frontą bibliją ar 
bet kokią tikybinę knygą 
bei maldaknygę. Skelbimuo
se apie žuvusius uždrausta 
minėti Dievo vardą.

Šiomis uždraudimo prie
monėmis naciai, matyti, ti
kisi padaryti karius žiau
resniais, mūšiuose drąses
niais. Tai aiškiai rodo, kad 
Vokietijos vadovybė abejo
ja savo karo teisingumu. 
Nors pats Hitleris dažnai 
kalbose šaukiasi Dievo pa
galbos ir sakosi ją gaunąs, 
tačiau tikybinių knygų ka
reiviams draudimas liudija, 
kad Vokietijos vadovybė 
linkusi į bedievybę nema
žiau, kaip ir komunistai. O 
koks gali būti karys, jei jis 
nesitikės Dievo pagalbos 
savo Tėvynei ginti?

Sausio 21 d. sukako 16 
metų, kai mirė Leninas. Sov. 
spauda šią sukaktį plačiai 
paminėjo, iškeldama naują 
šūkį: „Leninas nemirė! Le
ninas yra Stalinas. Leninas 
gyvena šviesioje staliniško- 
je vadovybėje, kuri veda tė
vynę iš pergalės į pergalę”. 
Straipsniuose bandoma įro
dinėti, kad šiandie Sovietų 
Rusijoje vedama ta pati Le
nino politika — ir užsienyje 
ir viduje.

Gaisras laive
Praeitą sekmadienį jūrose 

užsidegė italų laivas „Gra
žio”, kurs gabeno apie 1,000 
asmenų. Į gelbėjimo šauks
mą tuojau išskubėjo pran
cūzų kariniai laivai. „Gra
žio” plaukė iš Italijos į Pie
tų Ameriką. Keliavusių tar
pe buvo ir diplomatų.
Italijoj aukšti mokesčiai

Italijos ministerių taryba 
priėmė naują valstybės biu
džetą 35 bilijonų lirų sumai; 
Už 100 itališkų lirų mokama 
5 dol. 50 centų, šis biudže
tas uždeda gyventojams 
naujus aukštus mokesčius: 
trečdalis išlaidų paskirta 
kariuomenės reikalams.
Anglų nuostoliai jūrose

Praeitą savaitę Anglijos 
laivyno ministerija pranešė 
netekusi trijų povandeninių 
laivų, o šios savaitės pra
džioje vėl pranešė, kad nuo 
minos ar torpedos nuskendo 
karinis laivas — naikintu
vas „Grenville”, žuvo 81 ju
rininkas. Tai ketvirtas 
anglų naikintuvas, žuvęs 
nuo karo pradžios.
Sulaikė japonų laivą

Netoli Japonijos pakraš
čių anglų karinis laivas su
laikė japonų laivą ir pasiė
mė 21 vokietį, kurie per Ru
siją norėjo grįžti į Vokieti
ją. Suimti vokiečiai buvo 
prekybinio laivo karininkai 
ir jūrininkai.

Columbus, Ohio. — Ang
liakasių sąjungos metiniame 
suvažiavime kalbėjo CIO va
das John L. Lewis. Prisimi
nęs šalies politiką, Lewis 
pareiškė savo įsitikinimą, 
kad Roosevelt skaudžiai 
pralaimėtu, jei mėgintų kan
didatuoti trečiam terminui. 
Suvažiavimui jis patarė ne
pasisakyti nei už vieną kan- 
didata prezidento vietai, bet 
i galioti šį darbą atlikti są
jungos centralinei valdybai.

Angliakasių sąjungos su
važiavimas labai gausus.

— Lietuviai prekybininkai 
Vilniuje įsteigė savo impor
to ir eksporto bendrovę, ku
ri rūpinsis prekių mainais ir 
būtinųjų reikmenų importu.

ANGLIJOS LIETUVIAI DOMISI LIETUVA
Londonas. — Lietuvių ko

lonija nemaža savo narių 
vra išleidusi į kariuomenę ir 
kai kurie jau yra išvykę į 
frontą. Lietuvių sportinin
kų klubas neteko eilės savo 
aktingų narių. Šia prasme 
vra sumažėjusios ir kt. lie
tuvių organizacijos. Vyrų

GILUS SNIEGAS 
PIETUOSE

Sausio 23 d. buvo labai ne
paprasta diena pietinei A- 
merikos daliai, kur visada 
šilta, visada saulėta. Ten 
kai kuriose vietose aplankė 
sniegas ir uždengė žemę be
veik 10 colių aukštumu.

Vilnius. — Vilniuje šiuo 
tarpu eina vienas lietuviš
kas laikraštis „Vilniaus 
Balsas”, du lenkiški ,Raze
ta Codzienna” ir „Kurjer 
Wilenski” ir vienas gudų 
„Krynica”. Dabar pradėjo 
eiti ir žvdiškas „Vilnens 
Tageblatt”, kurio redakto
rius yra žymus Vilniaus žy
dų veikėjas dr. Vygodskis. 
Vedamajame pareiškiama, 
kad Vilnius bus Lietuvos 
Jeruzalė ir kad Vilniaus 
mieste ir srities žydai bus 
lojalūs Lietuvos piliečiai.

savišalpos dr-ja iš 360 na
rių beturi nepilnus 300. 
Šiaip kad ir karo metu, bet 
lietuvių veikla yra pagyvė
jusi. Paskutiniu metu buvo 
suruošti keli vakarėliai su 
vaidinimais. Ypatingai dide
li pasisekimą turi Broniaus 
Vieraičio parašvtas veikalė
lis „Sugrįžk į tėvynę”. Au
torius yra vienas gabus lon- 
donietis jaunuolis. Veikale 
gražiai vaizduojamas išei
vio grįžimas į Lietuvą.

Londono lietuviai leidžia 
savo žurnalą „Apžvalga”. 
Plačiai rašoma apie Lietuvą, 
vedamos diskusijos kaip pa- 
gvvinti kolonijos lietuvišką 
veikimą. Visos Londono lie
tuvių organizacijos ruošiasi 
plačiai paminėti Vasario 16. 
Norima pritraukti ir iš to
liausiu kolonijų lietuvius.

Čia lietuvių jaunimas turi 
savo „Kalėdų klubą”, kuria
me pernai sutaupyta per 
760 svaru. Tame „bankelyje” 
buvo laikomi ir surinktieji 
Lietuviu Namo statybos 
fondo pinigai per 500 svarų. 
Per 30 metu šio klubo ban
kelyje londoniečiai jaunieji 
lietuviai yra sutaupę kelias 
dešimts tūkstančių svarų. 
Bankelis paaukojo Vilniaus 
kraštui paremti 30 šilingų.

— Vilniuje jau pilnu tem
pu dirba pirmasis valstybi
nis tabako fabrikas su 230 
darbininkų. Fabrikas savo 
gaminiais galės patenkinti 
60 nuošimčių Lietuvos taba
ko rinkos pareikalavimų. 
Fabrike yra nemaža žaliavos 
atsarga. Netrukus fabrikas 
išleis naujas tabako ir pa
pirosų bei cigarečių rūšis.
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Dar Jamihiw klausimu

V. Mykolaitis — Putinas

LIETUVIO GIESME

Pamilo jūrą mūsų žemė, 
Panoro laisvės mūs tauta, 
Ir Lietuvos garbė jau švinta, 
Kovos ir darbo sukurta. 
Rūstaus likimo išmėginta 
Pamilo jūrą mūsų žemė.

Laisvos tėvynės narsūs sūnūs 
Atras kelius naujus būties. 
Nuo arklo vėl prie kalavijo 
Jie kietą dešinę išties.
Gyvent, nė mirt kovoj nebijo 
Laisvos tėvynės narsūs sūnūs.

Ar liko klausimų, apie kuriuos dar nebuvo rašyta ir ar 
yra klausimų, kurie negvildenti šimtus ir tūkstančius kar
tų? Kiek ir kiek rašyta mūsų jaunimo organizavimo klau
simu, bet vistiek šis klausimas dar neišsemtas ir apie jį 
reikia daug ir dažnai kalbėti, kartais gal ir šaukti. Netru
kus paskelbsime vieno bendradarbio atskirą jaunimo klau
simu straipsnį, o čia norime ir savo kai kurias mintis pa
reikšti.

Išeivijos lietuvių jaunimo klausimas labai greitai turės 
būti radikaliau sprendžiamas. Pačiame jaunime yra daug 
noro judėti, veikti. Bet šios judėjimo jėgos daugiau gaiva
liškos, išblaškytos, nesukauptos. Joms trūksta atsparos 
taško, joms nematoma aiškios linkmės, kurion ir per kurią 
jaunimo veikla veržtųsi, griaudama nerangumą, abejones, 
nedrąsius pasiryžimus.

Aiškiai juntama, kad jaunimui organizuoti trūksta vie
ningos rankos, bendros ir nepalaužiamos idėjos centro, iš 
kur spinduliuotų vadovaujanti galia. Atskirose vietose yra 
labai sumanių, idealistiškai nusiteikusių jaunimo vadų, bet 
jų veikla nematoma už jų gyvenimo vietos, jų šviesūs pa
vyzdžiai negali sužavėti kitur gyvenančių jaunuolių, ku
rie neturi laimės tokių vadų turėti.

Kalbėkime gyvenimiškais pavyzdžiais. New Yorko apy
linkėse gyvena ir dirba jaunimui atsidėję vadai kunigai 
Kemėžis, Masiulis ir Kruzas. Connecticut ribose stambiu 
plotu su jaunimu veikia kunigai Gradeckas ir Gauronskas. 
Naujoje Anglijoje matome kun. Padvaiską, kun. Jankų; 
Pennsylvanijoje — kunigus dr. Martusevių, Neverauską ir 
Bagdoną; Chicagoje kun. dr. Vašką, Ohio valst. — kun. B. 
Ivanauską. Jų yra ir daugiau, čia tik paskubomis suminė
ti greičiausiai atsimintini vardai.

Šalia šių ir kitų kunigų yra eilės pasauliečių, galinčių 
jaunimui vadovauti, bet kur visa nelaimė? Nelaimė, kad 
jitsi šie-vadaŲdųžža savo apylinkėse, niekada nesusitikda
mi, nepasidalindami savo planais, atsiektais laimėjimais, 
nepasiguosdami nepasisekimais. Jei jie ir jų vadovauja
mos jaunimo grupės sudarytų vieningą atstovybę, tvirtą 
vadovybę, kuri pasiektų visus užkampius, būdama visą 
jaunimo veiklą gaivinančiu šaltiniu, tada, tikime, darbo 
vaisiai būtų visai kitokį.

Čia visai neminime atskirų jaunimo draugijų. Visos ka
taliku jaunimo draugijos yra geros ir visos yra reikalin
gos, tik joms privalu artimiau bendrauti, artimiau dalin
tis savais patyrimais ir visoms žinoti bendras siekiama
sis tikslas. Juk daug smagiau gyventi ir veikti, kai žinai, 
kad esi ne vienas, kad bendraminčių pilna, kad visus jun
gia bendra idėja, kad visos veiklos priešaky stovi visų 
pritarimu parinkta vadovybė, turinti pasitikėjimą ir ga
limumą dirbti.

Pernai Kunigų Vienybės seimas čia padarė gražų žygį, 
paskirdamas vieną asmenį specialiai rūpintis jaunimo rei
kalais. Mes tą žygį iš širdies sveikinome ir dar nesame nu
stoję vilties tikėti, kad tai pradžia naujesnių, geresnių lai
kų jaunimo organizavime.

Teisingas, didis mūsų Dievas, 
Jo rankoj amžių ateitis. 
Gyvuos mūs Lietuva tėvynė, 
Ją laimins bočių praeitis.
O mūsų darbus gins, kaip gynė, 
Teisingas, didis mūsų Dievas.

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Didž. Lietuvos Kuni

gaikščio Gedimino pulko 
Vilniuje kapelionu paskirtas 
vilniškis kun. K. Pūkėnas.

— Klaipėdos uosto lais
voji zona sausio 15 d. per
duota Lietuvai.

— Gydytojas gen. Nagius 
— Nagevičius nelaimingame 
atsitikime nusilaužė koją.

— Adv. Zuzana P. Šalnie- 
nė, bostonietė sutiko ir pa
skirta Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovu J. A. Val
stybėse.

— Iš J. A. Valstybių at
plaukė šiemet pirmas laivas 
su įvairiomis Amerikos 
prekėmis „Lietūkiui”. Per 
paskutinius kelis mėnesius 
Lietuva per „Litam Corpo
ration” (157 Chamber St., 
New York) užpirko skysto 
kuro (gazolino, žibalo), te
palų, alyvos, žaliavos fabri
kams ir kitokių prekių už 
250,000 dol., iš viso 4 laivai. 
Be to, „Sodyba” pernai buvo 
užsakiusi 13 elektrinių in
kubatorių po 2.000 dol., ku
rie irgi buvo išsiųsti gruo
džio mėn.

. — Vilniaus miesto karo 
komendanto įsakymu visi 
esą Vilniaus mieste ir ap
skrityje buv. Lenkijos ka
riuomenės kariai, karinių or
ganizacijos nariai ir policijos 
tarnautojai turi užsiregis
truoti.

— Per 1939 metų pirmuo
sius 10 mėnesių Lietuvoje 
buvo 15,209 jungtuvės, gi
mė 46,317 kūdikiai, mirė 27, 
937 asmenys ir priaugo 18, 
380 asmenų.

— Suregistravus visus 
Lietuvos pajūrio žvejus ir jų 
žvejybos inventorių, rasta, 
kad žvejų Lietuvos pajūryje 
yra apie 2,500 žmonių, jie 
turi 50 motorinių laivų, ke- 
lioliką kuterių (didelių mo
torinių), 35 burlaivius, 46 
irklinius laivelius ir apie 
600 tinklų.

— Aukštaičių plentas, 
prasidedąs iš Žemičių plento 
31 klm. už Kauno palei Bab
tus, einąs per Kėdainius, 
Ramygalą, Panevėžį į Bir
žus ir dar toliau, iki Ger- 
maniškių nebetoli Latvijos 
sienos, jau visu ruožu baig
tas ir naudojamas. Kiek 
kraštas plentus įvertina, pa
rodo faktas; kad žemės kai
nos pagal plentą bematant 
pakilo beveik dvigubai.

— Gruodžio 17 d. Vilniu
je įsteigtas Vilniaus lietuvių 
prekybininkų, pramoninkų 
ir amatininkų skyrius. I val- 
dvba išrinkti vilniečiai prov. 
Narbutas, inž. Blažys, pra
monininkas Žmuidzinas, Ki
sielius, Špokas, Leskevičius, 
Gudaitis. Prantkelevičius.

— Lietuvoje veikia 789 
draugijos, iš kurių 109 yra

Lietuvos Paviliįono Nebebus
(Lietuvos Pasiuntinybės 

žinios)
Gerbiama] ai Amerikos lie

tuvių visuomenei žinotina, 
kad Lietuvos vyriausybė, 
priimdama Pono J. A. V. 
Prezidento kvietimą daly
vauti 1939 metais Parodoje, 
buvo jau iš anksto nusista
čiusi dalyvauti tik 1939 me
tais ir todėl jau tais metais 
atitinkamoms ištaigoms A- 
merikoj iš anksto pranešė, 
kad reikia eiti prie Pavilijo- 
no uždarymo ir kad Pavilijo- 
no finansavimas iš Lietuvos 
iždo 1940 metais nebenuma
tomas.

Tokis Lietuvos vyriausy
bės sprendimas buvo pagris
tas išimtinai biudžetiniais 
sumetimais, nes vokiečių- 
lenkų konflikto pasėkoje 
Lietuvos atsirado nauji ir 
svarbūs uždaviniai (Vilniaus 
krašto atstatymas ir didelio 
skaitliaus atbėgelių iš Len
kijos šelpimas), kurie pa-

pačios priežasties ir V. D. 
universiteto choras nebega
lėjo Amerikon atvykti, nors 
ir buvo nekantriai laukia
mas.

Tai matydami, Amerikos 
lietuviai nors ir gausiai pri
sidėjo prie Lietuvos Parodo
je dalyvavimo pasisekimo ir 
meniškai, už ką aš čia skai
tau savo malonią pareigą 
pareikšti nuoširdų ačiū 
„Lietuvos Dienos” skaitlin
giems Amerikos lietuvhį 
chorams, chorų vedėjams ir 
iu vyriausiam organizato
riui ir dirigentui profeso
riui Juozui Žilevičiui, ir 
finansiškai, už ką tariu di
deli ačiū visiems rėmėjams 
asmenyje visuomenės komi
teto pirmininko p. Juozo 
Laučkos. Tačiau, kada kilo 
klausimas dėl palikimo Lie
tuvos Paviljono 1940 metų 
Parodoje, tai Amerikos lie
tuvių tūlos organizacijos 
vengė duoti aiškų atsakymą.

Kadangi kultūrinės pro-
reikalavo netik didelio vals
tybės iždo išsitempimo, bet 
ir naujos 
(Vilniaus

vidaus paskolos
Paskola). Dėl tos

priderėtų Parodoje dalyvau
ti, tai ačiū „Lietuvos Drau
gų Amerikoje” atsišauki
mui tas svarbus klausimas
tapo iškeltas spaudoje. A- 
merikos lietuvių spauda pa
keltą klausimą neatidėlio
jant ėmėsi ir, jau galima 
sakyti, išsprendė. Neigia
mas išsprendimas, kaip yra 
aiškiai matomas, paremtas 
dviem motyvais: a) surinki
mas nors ir palyginamai 
nedidelios Paviljonui išlai
kyti penkių ar šešių tūks
tančiu doleriu sumos, kaipo 
minimumo, skaitomas abejo
tinas ar net neįmanomas; 
b) rinkimas lėšų Paviljono 
’šlaikymui kliudyti rinki
mui aukų Vilniaus kraštui 
remti ir vilniečiu pašalpa 
neišvengiamai nukentėtų.

Tokios išvados akivaizdo
je ir kad vilniečių šelpimas 
nesumažėtų bet kad padidė
tų, Lietuvos Paviljonas 1940 
metais New Yorko Pasauli
nėje Parodoje nebeatsida- 
rvs. Gaila, kad „Peace and 
Freedom” 1940 m. Paroda 
New Yorke įvyks be mūsų. 
Bet mūsų „lietuviškas tai
kos ir laisvės darbas” yra 
atvaduotame Vilniaus Kraš
te, todėl šalin nusiminimas 
ir abejonės, nes visa lietu
viu tauta eina linksmai ir 
rvštingai Vilniaus Kraštą 
remti.

pagandos ir tarptautinio 
mažų tautų optimizmo pa
laikymo sumetimais Lietu
vai beabejo ir 1940 metais

P. žadeikis, 
Lietuvos Atstovas 

Washington, D. C.
1940 m. sausio m. 18 d.

ugniagesių.
— Klaipėdos krašte apdo

vanojamos daugvaikės moti
nos Hitlerio suteiktu ..gar
bės krvžiu motinoms”. Vi-
same Klaipėdos krašte to
kiu krvžių gaus keli tūks
tančiai motinu. Klaipėdos 
krašte šiomis dienomis tokių 
kryžių jau išdalinta 363 mo
tinoms, jų tarpe ir eilei lie
tuviu kilmės. Pati seniau
sioji klaipėdiškė motina, ga
vusi ordiną už daug vaiku, 
vra Ona Puodžienė, 91 metų 
amžiaus. Auksinius kryžius 
gauna motinos su daugiau 
kaip 8 vaikais, sidabrinius— 
su 6 vaikais iki 7,— bronzi
nius — su 4-6 vaikais.

— Gruodžio 18 d. Vilniu
je įsteigtas Vilniaus lietuvių 
sporto klubas. Sporte dalv- 
vausią ir abieju lietuviškųjų 
gimnazijų — Vytauto Didž. 
ir Kunigaikštienės Birutės 
moksleiviai.

— Gruodžio 19 d. Vilniuje 
lankėsi ministeris pirminin
kas A. Merkys, krašto ap
saugos ministeris gen Mus
teikis, vidaus reikalų min. 
gen. Skučas, finansų min. E. 
Galvanauskas, susisiekimo 
min. J. Masiliūnas ir teisin
gumo min. A. Tamošaitis. 
Norėdami vietoje pažinti ir 
panagrinėti aktualius Vil
niaus ir jo srities reikalus, 
ministerial lankėsi įvairiose 
savo ministerijų įstaigose,
įmonėse ir darbavietėse, o 
ministeris pirmininkas dar 
priėmė visą eilę interesantų 
ir delegacijų

— Įvairių kultūros pa
minklų globa, apsauga, iš
laikymas ir atnaujinimas 
pavesta Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejui, todėl nuo 
šiol ir visokį kasinėjimai 
bei tyrinėjimai piliakalniuo
se, pilkapiuose, senkapiuose, 
pilyse, pilių griuvėsiuose ir 
panašiose vietose yra drau
džiama be V. D. Kult. Muzie
jaus leidimo.

— Kadangi Vilniuje ir 
srityje yra daug vargstan- 
globos nuo pirmosios Vil
niaus išvadavimo dienos, 
tam tikslui prie Draugijos 
Vilniaus Kraštui Remti su
daryta moksleivių šelpimo 
sekcija ir moterų sekcija, 
kuri tiesioginiai rūpinasi 
moksleivių aprūpinimu.

— Anksčiau iš Suomijos į 
Klaipėdą atgabendavo daug 
popiermalkių Klaipėdos, Til
žės ir Ragainės fabrikams. 
Prasidėjus Suomijoje karui, 

tie fabrikai nebegauna ža
liavos. Iš Sov. Rusijos jų 
taip pat nebeateina. Dabar 
vokiečiai labai susidomėję 
malkų rinka Lietuvoje ir ki
tose Baba.ltijos valstybėse. 
Medžio kaina užsienio rin
kose smarkiai pakilusi.

— Vilniaus lietuvių koo
peratyvas „Rūta” jau įstei
gė mieste 20 krautuvių ir 
steigia dar 5 krautuves Vil
niaus krašte.

— Po Naujų Metų iš Kau
no į Vilnių nugabenta kelios 
dešimtys didžiųjų autobusų, 
kuriais bus palaikomas susi
siekimas Vilniaus mieste ir 
didesnėmis susisiekimo lini
jomis su visa Vilniaus sriti
mi.

— Vilniuje veikia 14 ver
timų, prašymų rašymų ir 
perrašinėjimų biurų ir dar 
40 prašymų paduota nau
jiems biurams atidaryti.

— Vilniaus šauliai gele
žinkeliečiai įsisteigė savo 
sporto klubą.

— Nuo Naujų Metų susi
siekimą Vilniuje perėmė 
miesto valdyba. Visi šofe
riai ir konduktoriai turės 
mokėti lietuviu kalbą. Ka
dangi tokių Vilniuje trūks
tama, tai dalis šoferių ir 
konduktorių perkeliama į 
Vilnių iš Kauno, o likusiems 
nustatomas laikas lietuvių 
kalbai Išmokti.

— Vilniaus mieste yra ne
mažas skaičius atbėgusių 
ūkininkų ir žemės darbinin
kų, kurie didina bedarbių ir 
šelpiamųjų skaičių. Kadangi 
kaimuose Lietuvoje prie že
mės ūkio labai reikalingos 
darbo rankos, visi tokie at- 
bėgėliai bus apgyvendinti 
kaimuose.

— Nemaža lietuvių, buvu
sių politinių kalinių lenkų 
kalėjimuose, yra nustoję 
sveikatos. Tokiems rūpina
masi išgauti pensijas.

— Vilniaus miesto burmi
stro padėjėju paskirtas Sei
mo narys Pempė, kurs jau 
išvyko eiti savo pareigų. 
Švenčionėlių burmistru pa
skirtas vilnietis Tvirbutas.

— Per 60 metų vokiečių 
leistas klaipėdiškiams lie
tuviams vokietinti iškraipy
ta lietuviška tarme laikraš
tis „Lietuviška Ceitunga” 
nuo Naujųjų Metų nebeišei
na. Mažojoje Lietuvoje beli
ko vienas lietuviškas laik
raštis, Tilžėje leidžiamasis 
..Naujas Tilžės Keleivis”, 
kurs yra pačių lietuvių re
daguojamas ir leidžiamas ir 
aptarnauja pietinį ir šiauri
nį Nemuno krantą.

— Vilniuje ir krašte yra 
namažai liaudies meno dir
binių gamintojų, drožinėto
jų, audėjų, mezgėjų ir rank
darbiai čia iš senų laikų ga
na išsiplatinę. Kauno tauti
nių liaudies meno dirbinių 
rėmėjų kooperatyvas „Mar
giniai” atidaro Vilniuje savo 
skyrių, kurs pasistengs ir 
vilniškius to darbo mėgėjus 
pakelti ir Vilniaus krašto 
liaudies kūrybą paremti.

NAUJA STATYBA 
LIETUVOJE

Kaunas. — šiemet Lietu
voje pastatyta 280 butų lau
ko darbininkams, iš kurių 
pusė yra mūriniai. 1938 m. 
buvo pastatyta 202 butai. 
Lauko darbininkams sta
tant pavyzdingus butus ūki
ninkams duodamos pašal
pos. Tokie namai statomi 
pagal standartinį planą. 
Ūkininkas įpareigojamas 
prie namelių priskirti pusę 
hektaro žemės vienam bu
tui, kiekvienam butui pa
sodinti po 20 vaismedžių, iš
kasti šulinį ir pastatyti 
tvartuką su malkine ir san
dėliuku. Žemės Ūkio Rūmai, 
propaguodami mūrinę sta
tybą, šiemet nedegamai sta
tybai išleido 70,000 lt., per
nai 60,000 lt., o per 10 me
tų įvairiai ūkininkų statybai 
išmokėjo per 2 milijonus li
tų pašalpų, kuriomis pasi
naudojo per 10,000 ūkinin
kų. Nedidelės sumos skiria
mos ir pavyzdinių trobesių 
vidui įrengti. Dabar numa

toma statybos propagandą 
nukreipti į Vilnių, ypač jo 
sritį, Vilniaus. Švenčionėlių 
ir Vilkininkų apskritis, kur 
žemės ūkis yra smarkiai at
silikęs ir trobos prie žemės 
prisigūžusios.

— Nuo sausio 1 d. pradė
jo galioti ir Klaipėdos kraš
te įstatymas, kuriuo visi su
laukę 18 metų turi mokėti 
šalę savo pajamų mokesčio 
dar piliečių mokesčius, kurie 
šiais karo metais pakelti 
600 nuošimčių.

— Uždraudus Kalėdų eg
laitėms naikinti geriausias 
eglaites, sutaupyta keli šim
tai tūkstančių miško prie
auglio. Kalėdų šventės nuo 
to draudimo nė kiek nenu
kentėjo, nes gyventojai susi
galvojo pasidaryti eglaites 
iš eglošakių ir eglaitės taip 
gražiai padarytos, kad sun
ku nuo tikrų eglaičių at
skirti.

— Lietuvos gudų (baltgu- 
džių) veikėjas ir gudų nau
jai įsteigtos progimnazijos 
direktorius kun. A. Stanke
vičius pasikalbėjime su 
spauda pareiškė, kad per 20

MINČIŲ ŽIUPSNI]
Surinko

Eleonora Bartkevičij

Tikiu, kad niekas 
lyje nenutinka aklai,® 
vienas įvykis turi pasl® 
prasmės, kurią reikia sj 
ti ir sunaudoti savo X 
labui. — Šatrijos RaJ
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nuomenė — tokia --------
nė, kokia visuomenė-1 Kviečiu skaitytojas ne 
kia tauta. Mokytojų regeliais žodžiais parašyti s 
turi visiems rūpėti, kaipgįtenia: 
maeiliai reikalai.

— L. To!
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Ramybė viešpatautjfcųsti ateinančios savai 
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šaukimo žodžiu ir kieki gkyriaus 
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stiprios savo naudos ii 
jimo.
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visur pilna. — 0. S. M
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jtą patyrimų žiniomis.

tiesos būti 
lygiai kaip 
keikti ir p

— John

kuris nuob 
labai daug 1 

buvimo aw

Tas, 
užima 
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PADEREVSKIS IŠ
TAS TARYBOS

PIRMININKU

Jei nebūtų kas 
saulė užgestų. — V.

j AUKLĖJIMAS

metų gudai Vilniaus mieste 
ir krašte neturėjo jokios gu
dų mokyklos. Lenkai jų vai
kus vertė lankyti lenkiškas 
mokyklas. Dabar į Vilnių 
atkeltas iki tol Kaune veikęs 
Gudų Veikimo Centras Lie
tuvoje. Šioje organizacijoje 
sutelpa visi gudai - ir pravo
slavai, ir katalikai. Atbėgu
si!] iš Sovietų užimtų sričių 
turi ir gudai, viso 340, dau
guma gudų inteligentai. 
Gauna iš lietuvių komiteto 
paramą, už ką gudai lietu
viams esą labai dėkingi.

— Vilniuje gudai turi 
nuosavą spaustuvę ir kny
gyną, išledžia savo laikraštį 
„Krynica” (Šaltinį), pradėtą 
leisti prieš 20 metų dar Pet
rapilyje ir paskutiniais me
tais lenkų valdžios kelis kar
tus uždarinėtą ir kofiskuotą. 
Prie Gudų Mokslo Draugi
jos yra jų muziejus ir bib
lioteka. Dar yra gudų reli
ginio turinio knygų leidykla. 
Savo bažnyčios Vilniaus gu
dai neturi, per 18 metų buvę 
priimti Vilniaus lietuvių 
įnamiais į šv. Mikalojaus 
bažnyčią, kurią ir lietuviai 
vieną teturėjo.

— Tabako pramonė ligi 
šiol Lietuvoje tebėra priva
čiu fabrikantų rankose, ku
rie, sudarydami sindikatus, 
savo nuožiūra reguliuoja ta
bako rūšis ir kainas. Iš už
sienių kasmet įvežama taba
ko žaliavos už apie 3 mili
jonus litų. Anksčiau nemaža 
tabako augindavo ir vietos 
gyventojai, ir užaugdavo ne
blogos rūšies tabakas. Tik 
importiniam tabakui įsigalė
jus, vietinė gamyba buvo 
apleista.

----------- į Visiems žinomas dr. .
Paryžius. — Praną.fpafoe, garsiųjų Dioni 

veikianti lenkų vyrias penketukių Kanadi 
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Tikiu, kad niekas 
yje nenutinka aklį 
/ienas įvykis turi 
prasmės, kurią reikia 
ti ir sunaudoti 
labui. — Šatrijoj!

Moterų Gyvenimo Aidai
Mokytojų rankos 

ateitis. Kokie moh;
Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

Marija Aukštaitė
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Draugas: — Kas atsitiko 
po to, kai Tave išmetė pro 
užpakalines duris?

Jonas: — Aš durų sargui 
pasakiau, kad priklausau 
aukštos kilmės šeimai.

Draugas: — Na, tai ką?...
Jonas: — Jis atsiprašė. 

Mandagiai pakvietė mane į 
vidų, ir tada vėl išmetė, bet 
pro priešakines duris.

Paaiškino
Žmogus, kuris mikčioda

vo, buvo užklaustas Petro, 
kodėl jis taip daro.

— T-t-t-ai mano s-ssavo- 
tiškumas, jis atsakė. K-k- 
kiekvienas turi savo s-s-sa- 
votiškumus.

— Aš neturiu jokių savo
tiškumų — atkirto Petras.

— Na, argi t-t-tu nemai
šai kavos s-s-su dešine ran
ka?

Petras — Taip, žinoma!
— T-t-tai t-t-tavo s-s-sa- 

votiškumas, nes dauguma 
ž-ž-žmonių maišo s-s-su 
šaukštuku!

IŠ RANKŲ — APIE SAVE

Tavo gyvenimo istorija, 
paveldėjimas, atsispindi ta
vo rankos delne. Rankos ir 
pirštų dydis parodo tavo 
ryškius bruožius.

Jei ištiesus delną tavo pirš
tų tarpai platūs, reiškia, tu 
esi natūrali, nedirbtina.

Jei pirštai įsilenkia — esi 
užsidariusi savyje, nenori, 
kad žmonės į tavo reikalus 
kištų savo nosį.

Tiesus ir stiprus nykštis 
reiškia drąsą: fizinę ir dva
sinę.

Trumpas mažasis pirštas 
rodo, kad tavo sprendimai 
ne visuomet teisingi. Krei
vas — staigi! temperamentą.

Ar tavo pirštai atrodo il
gesni iš viršutinės rankos 
pusės, nei kad iš delno pu
sės? Jei taip, tai tu sąmo
ningai ar nesąmoningai su
darai kitiems klaidingą nuo
monę apie save.

Jei nagai greit lūžta — 
tai mėgsti įvairumus ir daž
nai savo nuomonę pakeiti.

Ak, sakei, kad mano dienos 
Bus žemčiūgais iškaišytos... 
Sakei: „Bėkim laimės pievomis!
Meilės žiedais išrašytomis.”

Aš žinojau, kad rasoti 
žolynėliai užsičiaups...
Ir tik lietaus ūkanoti —
Į mūsų laimę supliaups...

Nes surišom mes audimą —
Iš tėvų valios gijų...
Sprendėm rimtį kaip žaidimą, 
Buvom kalviai tik svajų.

Ir dėlto mūs laimė klūpo...
Ašarota ,ir liūdna...
Akmenėja džiaugsmui lūpos, 
O širdis vis alkana...

Bet, aš kryžium pasiremsiu, 
O Tu aukos negailėk...
Mane vargšę palydėk — 
Ligi grabu apsirengsiu.

Alfa Sušinskas

Kūrybiniu Moters Keliu
čiai lengvai pakeičiami, ne
pamirštant pagirti gerų. 
Taip pat atsiminsime, kad, 
užtikrindami vaikus, kad 
jie tokie, kokiais tėvai tikė
josi juos būsiant, jie savai
me stengsis to siekti.

8. Mes elgsimės su jais 
griežtai. Reikalui esant, pri
taikinsime jiems discipliną. 
Mes jų nelepinsime ir ne
tvirkinsime, palikdami gra
žaus elgesio, pataisos darbą 
tarnams, mokytojams ir ki
tiems, kurie prisideda prie 
jų auklėjimo.

9. Mes prižiūrėsime, kad 
vaikai turėtų savo amžiaus 
malonius draugus. Mes pa
drąsinsime draugų atsilan
kymą j namus; stengsimės 
nepastebimai prižiūrėti, to 
paties tikėdamiesi iš kitų 
tėvų.

10 Mes lauksime ir reika
lausime iš jų pagarbos, man
dagumo ne tik mums, bet ir 
visiems vyresnio amžiaus 
žmonėms, su kuriais jiems 
tenka sueiti ar turėti reika
las. Mes iš savo pusės dary
sime visą, kad to iš jų už
sitarnautume.

Vaikams
Štai kas buvo nutarta 5 

metų amžiaus gražiųjų pen
kiukių: Yonne, Annette,
Emilie, Cecile, Marie, pasi
kalbėjime su Dr. A. R. Da
foe:

1. Aš sukalbėsiu maldeles 
kas rytą ir vakarą.

2. Aš gerbsiu kitų teises.
3. Aš darysiu visa tai, ką 

tie, kurie mane auklėja, no
ri, kad aš daryčiau. Aš atsi
minsiu, kad metai ir patyri
mas suteikia suaugusiems 
tos išminties, kurios vaikai 
neturi.

4. Aš valgysiu lėtai, man 
nustatytu laiku. Visada 
vengsiu persivalgymo.

5. AŠ prausiuos, valysiu 
dantis kas rytą—vakarą. 
Nors vieną valandą į dieną 
stengsiuos pažaisti gryname 
ore.

6. Aš vilkėsiu šiltus dra
bužius. stengsiuos apsisau
goti nuo šalto vėjo ir drėg
numo žiemą, ir nuo per 
smarkaus saulės nudegimo 
vasarą. .

7. Aš būsiu gailestingas, 
malonus gyvulėliams.

8. Aš nenaikinsiu nieko 
tik dėl užsispyrimo bei nu
sprendimo.

9. Aš stengsiuos baigti 
visus man pavestus darbus, 
darbelius.

10. Aš visada atsiminsiu, 
kad mano kūnas — tai na
mai, kuriuose aš turėsiu gy
venti visą savo gyvenimą; 
kad tas namas bus toks, ko
kį aš pastatysiu dar kūdi
kystėje, jaunatvėje. Aš jį 
laikvsiu švaru ir tvirtą.

L.

valgį vyro gomuriui paruoš
ti ir vyrui palinksminti. Ši
tokių pažiūrų atstovai turi 
sulipdę tezę:

— Moteris nė kojos iš vir
tuvės! Ne jai menas, kultū
rinis, socialinis gyvenimas. 
Moteris netinka kūrybiniam 
gyvenimui! — baigia suvir- 
tuvintos moters globėjai.

Kiti yra „malonesni”. Jie 
moters veiklos darbą pra
plečia lopšiu. Moteris tik 
vaikams gimdyti ir jiems 
prižiūrėti. Daugiau nieko!

Pagaliau, prisistato gry
nieji kultūrininkai. Jų gal
vojimu, moteriai nesvarbi 
nei virtuvė, nesvarbus nei 
kūdikis — jai svarbiausia 
būti grynąja kūrėja, būti 
knyginiu, kabinetiniu žmo
gumi, ar vien veikėja, visuo
menininke. Moters vieta ne
santi virtuvėje ar prie lop
šio.

1. Virtuve, lopšys, ar 
knyga?

Keistas moters likimas 
žemėj. Įvairių laikų yra ji 
išgyvenusi.

Ji buvo vergė vyro, gyve
nimo vergė, už nieką, net 
nepilnu Dievo kūriniu laiko
ma, kuriam kažko trūksta, 
gal sielos, gal kitko...

Ir vis dėlto vyras, kad ir 
kaip moterį niekindamas, be 
moters neišsivertė. Dar dau
giau: juo labiau vyras mo
terį niekindavo, juo labiau, 
kad ir paniekintos, jos pasi
gesdavo, juo reikalingesnė ji 
jam darydavosi.

Vėl būta laikų, kada mo
teris gyvenimo idealu laiko
ma, stačiai dievinama, sta
toma ant altoriaus, smilko
ma...

žodžiu, niekas tiek nėra 
pergyvenęs įvairių pažiūrų 
ir srovių apie save, kaip mo
teris.

Dabar vadinamieji kultū
ros, šviesos laikai. Bet tik
ros šviesos vardas jiems ne
labai tinka. Dabar švieses
nis žmogus apakęs brolių 
kraujo tvaiku, savo egoiz
mu, ir tikros šviesos nedaug 
jis mato, nedaug pats turi.

Kad ir dabarties pažiūros 
i moterį. Kokios jos įvairios, 
kokios keistos.

Vieniems moteris tėra vir
tuvės robotas, tinkąs skanų

Kaip viso puslapio gyvū
nas, įdomumas priklauso 

_ j prisiųstų 
taip ir įvairumas 

1 „šeimininkėms” 
jriklausys nuo Tamstų.

Visos skaitytojos kviečia- 
bendradarbiauti. Ne 

riena iš Tamstų esate pui-

•aštų

darbu. Tas sulaih 
nes nuo žiauraus p: 
stiprios savo naudo 
jimo. -j nos

PERSIŠALDYMAS

Niekais leidžiant p°s virėjos. Tad, be atidė- 
visur pilna. — O.S

Neturiu tiesos 
tenkintas, lygiai 
riu tiesos keikti 
kauti.
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iojimo ir svyravimo, pri- 
liųskite bent po vieną recep- 
ą, kuris pačių išmėgintas 
iuvo.

Vienai šeimininkei sekasi 
— Jotepsnys, kitai sriuba, trečiai 
__  lyragas; kitos moka puikiai

ii

Tas, kuris nu* talus papuošti^ ar pan. Vi- 

užima labai daų 
Nuo jo buvimo 1 
pasidaro sunki! ft 
visą gyvumą, hį 
sauja ir žiovauja.
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įsi- 
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at-

Jei nebūtų kas 
saulė užgestų. -

PADEREVSKIS
TAS TARYB 

PIRMKBE

os per ilgesnį šeimininkavi- 
1a turite patyrimo, esate iš
adę vieną bei kitą patobu- 
nimą, kad ir paprasčiausio 
atiekalo gamyboje.
į Nepagailėkite prisiųsti 
avo geriausių gaminių nu- 
)dymus, receptus šiam 
ryriui. Lai ir kitos skaity
bos pasinaudoja Tamstų 
;ytų patyrimų žiniomis.

AUKLĖJIMAS

Visiems žinomas dr. A. 
garsiųjų Dionne
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Paryžius. - Prc e Dafoe, 
veikianti lenkų ų ūmos penketukių Kanado- 
sudarė tautinę ta 
eis tautos atstovų 
reigas. Narius iš įrtaujų Metų 
tijų pakvietė w 1 
kuriai vadovaujaėjimo tiesų. Tėvai 
skis. Prezidentu p įs kiekvieną dieną 
vičius. Sausio 23 i 
taryba turėjo pi® 
kuriame tarybos p 
išrinktas Ignacas! 
kis, žinomas pij® ’ 
vęs Lenkijos mini-' 1 
mininkas. Tarytoj 
vienas žydas.

Savo kalboje 
pareiškė viltį ir įi 
kad Lenkija teb? 
kad ji prisikels n* 
venimui, kad nauy 
nebedarys buvta 
Jis priminė, .kad i 
Lenkijos vyriau^ r 
kaltos dėl dabart 
likimo.

Paderevskis $ 
sveikatos, todėl ? jkus atvirai pasipasakoti 
nedalyvaus tart sas savo nelaimes, nežiū- 
džiuose. Jo tik < 
tarybos veiklą. 
Šveicarijoje.

prižiūrėtojas, pataria te
ams ir vaikams sekančias 

rezoliucijas, 
iriose glūdi gera dalis nu

turėtų 
pasi-

aplink lėkštės vidurį, pada
binus vyšnių konfitūromis. 
Į vidurį lėkštės įpilti gerai 
išplaktos su cukrum ir va- 
nila saldžios grietinės.

caityti.
Tėvams:

1. Neatsižvelgiant į jokias 
ilinkybes, mes stengsimės 
.laikyti ramybę ir taiką 
,vo namuose.
2. Mes niekuomet neį- 

•. auksime vaikų į savo įvai- 
j- is ginčius, ir niekuomet

ie jų akių nesiginčysime 
1 kurio iš mūsų jiems duo- 

paliepimo ką nors pada- 
ti. Visus nuomonių skirtu- 
us, liečiančius vaikus, mes 
spręsime privatiškai.
3. Mes nekalbėsime pa- 
’abždomis ar į ausį viens 
tam, jiems čia pat esant.
4. Mes padrąsinsime savo

Kepti obuoliai
Sutrinti 3 tryniai su iy2 

šaukšto miltų, sudėti 3 bal
tymų putelę, truputį pasū
dyti. Toje tešloje vilgyti su- 
piaustytus ir cukrum api
barstytus obuolius. Dėti į 
karštą sviestą ar taukus ir 
kepti keptuvėje iš abiejų šo
nų, iki apraus. Lėkštėje 
apibarstyti cukraus pudra.

Marčios pyragas
iy2 svaro sviesto,
IV2 puoduko cukraus,
5 kiaušiniai,
3 puodukai miltų,
1 puodukas pieno,
4 šaukštukai kepamųjų 

miltelių,
1 šaukštukas vanilos.

Čia vis kraštutinės pa
žiūros į moterį, kuri turi bū
ti ir yra nemažesnė gyveni
mo kūrėja už vyrą. Tiesa, 
kaip vyras neapima visų 
kūrybinio gyvenimo sričių, 
taip ir moteris nevisoms kū
rybinio gyvenimo sritims 
suskumba ir tinka.

Kūrėjas yra žmogus, kurs 
duoda naują, kurs nauja 
forma apvelka seną turinį, 
senoms formoms įdeda nau
ją, savo kurtą turinį; kūrė
jas, pagaliau, dažnai yra ir 
naujos formos ir naujo tu
rinio motina.

Šitokia prasme ir moterį 
kūrėją tenka imti. Kūrybi
nei moters galiai pasireikš
ti, mūsų giliu įsitikinimu, 
vra trys sritys: šeima, soci
alinė veikla ir grynai litera
tūrinė, meninė, mokslinė kū
ryba.

Tik kūrybinio moters gy
venimo negalima apriboti 
vien virtuve ar lopšiu. Ly
giai negalima jos vien kny
gai palikti. Moteris pati ga
li pasirinkti savo kūrybai 
sritį, kelią ir formą.

Dažnai moteris net gali 
suderinti šias tris kūrybines 
veiklos sritis kartu: ji gali 
būti ir šeimos gyvenimo, ir 
visuomeninio veikimo, ir 
gryno meno, mokslo kūrėja.

(Bus daugiau)

NIEKADOS NENUSIMINK

it kokios mažos jos būtų. 
bs išklausysime kantriai 
su dėmesiu visus jų pasa- 

——----' jimus, nors tai būtų pa-
„„__ __  . ■ s neįdomiausi, visuomet
SURLOŠL0 mindami, kad jų mintys ir 

—■ oblemos jiems yra pačios 
Albany. — arbiausios, nežiūrint, kad 

guberu^ & mums ir atrodo be ver-

MOKESČIŲ

valst. t 
man pasiūlė į 
kautiems 
džetą, kuriant

ŠEIMININKĖMS
5. Pirma, negu nutarsime 

nors už juos, visad atsi- 
dintf pajamų ?sime sav0 kūdikystėj pa-

ė ligi 
priva- 
se, ku- 
ikatus, 
oja ta
is už- 

1 taba- 
3 mili- 
lemaža 
vietos 

ivo ne- 
as. Tik 
įsigalė- 

buvo

pajamų mokėsi 
tais norima 
jonų dolerių 
pernai.

Ryšium su 
didintais mok68® 
tomą, kad vas^' 
New Yorko į^ 
čių mokėtojų ;; 
ruoš eitynesį 
kalaus sumaži 1̂

Brooklyno ir.,, 
kų skautų 
šiemet 24,843.

šią padėtį.
5. Mes jausime lygiai tą 
čia pareigą juos padrąsin- 
išlavinti juos būti nau- 

įgais, savim pasitikin
us, gailestingais, teisin
is. nuoširdžiais, kaip ir 
teikdami jiems namus, 
įistą, rūbus, mokslą. Mes 
bėgsime nuo jokių parei- 
. nežiūrint kaip jos nema

rios mums bebūtų.
17. Mes neieškosime 
,|iekabių. Mes visada 
jnsime, kad jų blogi

Apelsinų kompotas
Nulupti apelsinai išskir

styti dalelėmis arba supiau- 
styti griežinėliais ir sudėlio
ti į lėkštę. Išspausti poros 
apelsinų sunka, pridėti van
dens ir cukraus pagal skonį. 
Išvirti sirapas ir užpilti 
apelsinai, kurių viršų pada
binti virtais vaisiais.

Trinti sviestą su cukrumi, 
įmaišant, karts nuo karto, 
po vieną trynį. Persijoti 
miltus su kep. milteliais; 
pilant po truputį pieno įmai
šyti miltus. Išplakus kiauši
nių baltymus įmaišyti į teš
lą. Kepti valandą nekaršta
me pečiuje. (Vartojant 
,.Presto” miltus, nereikia 
vartoti kepamųjų miltelių).

Citrinos sunkoj pamirky
ti riešutai nepajuosta, varto
jant kepime ar šiaip prie
skoniams.

jokių 
atsi- 
įpro-

Ryžiai su grietine
Nušutinti ryžiai perplauti 

šaltu vandeniu, o paskui iš
virti piene su cukrumi ir ci
namonu. Kai praauš, išdėti

Virti ryžiai lieka balti ir 
nepakeičia savo spalvos, jei, 
prieš verdant, į vandenį 
įdedama citrinos sunkos.

Skanesne kava: pirm už
pilant vandenį, vartojamą 
kiekį kavos (apibarsčius 
trupučiu druskos) pakepin
ti pečiuje po ugnimi.

Sunkus ir liūdnas gyveni
mas, kada Dievas vieną iš 
poros pašaukia pas save.

Palikau viena su mažais 
vaikais. Reikėjo juos deng
ti, jais rūpintis. Nebebuvo 
vilties, paguodos — trūko 
ir jėgų.

Atsidaviau švč. Marijos 
globai, šaukiaus Jos pagal
bos. Ji man suteikė kantry
bės ir sielos ramvbės. Per 
Jos globą, aš išbridau iš 
vargų nepalaužta, išauklė- 
iau mažyčius, išleidau juos 
į žmones.

Sese, jei tau gyvenimas 
sunkus — nenusimink! At- 
siduok Švč. Panelės Marijos 
globai.

Ona Sijevičienė, 
Brooklyn, N. Y.

Jei tu ištekėjai už netur
tingo vyro, tai nekaltink jo, 
jei negali, ką tik nori nusi
pirkti. Atsimink, kad tekė
jai už jo neužmerktomis 
akimis.

Žiema, kai oras nepasto
vus, lengvai persišaldoma. 
Tas priklauso nuo žmogaus 
atsparumo kovoj su bakte
rijomis. Daugelis suserga 
tuo pačiu metu, nes bakte
rijos plačiai išsinešioja. šei
mose, jei vienas serga, žiū
rėk suserga ir kiti. Epide
mijos plečiasi mokyklose, 
fabrikuose ir ten, kur susi
renka grupės žmonių. Liga 
eikvoja laiką ir pinigus.

Nuo persišaldymų nemir
štame, bet pasekmės, kom
plikacijos rimtos. Pav.: 
plaučių uždegimas, inkstų li
ga, reumatizmas, širdies li
ga.

Beveik visi plaučių užde
gimai prasideda iš paprasto, 
nekalto persišaldymo.

Persišaldymas persiduo
da iš nosies ir gerklės. Ko- 
sant bei čiaudant ligonis 
purkščia nematomus, smul
kius lašelius, kurie yra nuo
dai. užkrėsti bakterijomis.

Sveiko žmogaus atsparu
mą nusilpnina: staigi oro 
permaina, drėgnas, šaltas, 
tvankus ir dulkėtas oras, 
blogas oras kambariuose.

Skersvėjis kenksmingas 
tiems, kurie pripratę gyven
ti šiltuose kambariuose; kū
dikiams; seniems; jaut
riems asmenims. Jei žmogus 
sveikas ir stiprus — skers
vėjis nieko nekenks.

Nuovargis nuo persidir- 
bimo, stoka poilsio, blogas 
maistas — sumažina atspa
rumą. Taip pat padidėję 
tonsilai, chroniškas kataras 
nosyje.

Liga persiduoda tiesiogi
niu ir netiesioginiu būdu. 
Reikia kreipti dėmesys į 
kūno švarą, sanitaciją.

Atsparumui sustiprinti 
reikia švariai laikyti kūną, 
miegoti išvėdintam, saulė
tam kambaryje, valgyti tin
kamą, gerą maistą, naudotis 
saulės spinduliais. Nereikia 
lankytis ten, kur sergama 
sloga.

Persišaldžius patariame 
pasilikti namie, pagulėti po
rą dienų lovoj, nežiūrint, 
kaip lengvai sergama. Rei
kia gerti užtektinai skysčių. 
Pav.: vandenį, pieną, vaisių 
sunką, lengvą arbatą.

Temperatūrai pakilus, rei
kia pakviesti gydytojas ir 
pasilikti jo priežiūroje, iki 
pavojus praeis.

Tas sutrumpina ligos lai
ką, išgelbsti nuo komplika
cijų, dažnai ir nuo mirties.

Nosines reikia vartoti po
pierines. Jas sudeginus nai
kinama bakterijų plėtotė. 
Kosant ar čiaudant burną 
padengti nosine. Visi indai, 
vartojami valgiams, reikia 
gerai išplikyti.

Jei nesirgtumėm slogo
mis, plaučių uždegimo ir in- 
fluenzos ligų skaičius žymiai 
sumažėtų.

Dr. Aldona Šliupaite

JUOKTIS SVEIKA

Motina: — (susijaudinu
si) Gink Dieve, nuo staigios 
mirties, vaikeli, kur tu ding
tum tada?

Sūnus: — Aš pasilikčiau 
čia. Bet klausimas, kur tu, 
mamyte, tada dingtum?

Be rūpesčio
Daktarė: — Aš stebiuos 

ir klausiu, iš kur pas Tams
tą tokia sveikata, tokioje 
senatvėje!

Sena senutė: — Na, aš 
manau dėlto, kad aš gimiau 
tada, kada dar bakterijos 
nebuvo išrastos, todėl turė
jau mažiau rūpesčių.

Didelis Stiprus

Taupymo BankasDarbininkų Naudai
CENTRALINIS OFISAS 

4 Hanson and Ashland 
Places

WILLIAMSBURGHO 
OFISAS 

Broadway at Driggs Av

WILUAMSBURGH1
THE mutual SAVINGS BANK

___ (ghNSB

FOUNDED 1851 TO SERVE THE FAMILIES OF BROOKLYN AND EONO ISLAND
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BALTIMORE, MD.

— Apie sausio 13-14 d.d. 
buvo šilčiau ir palijo, bet 
vėl griebėsi šalti ir laikosi 
apie zero. Baltimoriečiai ne
patenkinti tokiu šalčiu, nes 
čia retai taip ilgai šala sau
sį.

— Mirė sena parapijietė, 
M. špakauskienė; toli gyve
no, retai kada atsilankyda
vo į bažnyčią, tai ir buvo pa
žįstamų pamiršta, bet visi 
dar atsimena.

— Lietuvių Bendrovės sa
lėje sausio 21 d. vakare su
vaidinta „Nebaigta Kova”. 
Šioje bendrovėje turi šėrų ir 
parapijiečiai, yra įtaisyta 
bilijardai, „bowling”, baras 
ir kt. Rodosi, svečių visuo
met netrūksta, bet pelno šė- 
rininkams neneša, kaip tik 
išlaidas padengia.

— Mūsų Šv. Alfonso lietu
vių bažnyčioje visose mišio
se Evangelija skaitoma lie
tuviškai ir angliškai; kai 
kurios parapijietės nerimau
ja. būk ilgai reikią būti baž
nyčioje, o kitiems iš to tik 
džiaugsmas — mūsų kuni
gai ne lenkai, jie nepavydi 
ir kitiems Dievo žodžio 
jiems suprantama kalba; 
lenkų kunigai Vilniaus kraš
te stūmė lietuvių kalbą iš 
lietuviškų parapijų. Kaip 
mums buvo skaudu girdėti 
apie tokį nusistatymą! Mes 
daugiau pelnom Dievo malo
nių, jei truputį ilgiau už- 
trunkam bažnyčioj dėl kitų 
žmonių dvasinio peno.

— Kun. dr. L. J. Mendelis 
praneša, kad pernai apkrik
štyti 43 katalikai ir visi jie 
laikosi mūsų parapijos, mi
šių nepraleidžia, tad jiems 
reikia skaityti Evangeliją 
sūprantamaTkalba, bet kuni
gai lietuvių nenuskriaudžia, 
lietuviškus pamokslus vi
suomet pasako, išskyrus 10 
vai. ryte, bet ir tada būna 
Evangelija lietuviškai.

— Nuo sausio 18 d. prasi
dėjo mūsų bažnyčioje 8 die
nu maldos už atsivertimą 
kitų tikėjimų žmonių ir švč. 
Sakramento adoracija.

— Lietuviai turi džiaug
tis, kad turime tokią konse
kruotą bažnyčią, kurioje 
nuolat, kas savaitė, tūks
tantinės minios maldininkų 
lanko Novenas Stebuklingo 
Medalikėlio ir laimi Dievo 
Slalomų; apie tai padėkonės 
laiškais praneša su auka.

J. K.

kad bus toks balius, kokio 
dar nėra buvę. Sunku bus 
rasti kolonijoje asmenį, ku
ris nebus atsilankęs į šią 
pramogą. L. M.

BAYONNE, N. J.

— Sausio 27 d., šeštadie
nį, par. salėje mergaitės tu
rės savo šokius ir balių. Iš 
pelno mergaitės nori įtaisy
ti spec, drabužius, kuriuos 
nešioja bažnyčioje iškilmių 
metu. Geriausio pasisekimo.

— Vasario 4 d., sekmadie
nį, Šv. Mykolo parapija ren
gia didelį blynų balių su šo
kiais. Bilietų pardavinėji
mas eina pilna vaga. Žilius 
Navickas galvoja ką nors 
pagerinti. Uuoliausios para
pijos darbininkės Marcinkie
nė, Gurskienė ir Vaivadienė 
žada prikepti žemaitiškų ku
kulių su akutėmis ir be aku
čių. Julius Mickevičius mo
bilizuoja muzikantus, kad iš
judintų prisivalgiusius ku
kulių svečius. Tai bent bly
nų balius žada būti. Kvie
čiama atsilankyti ne tik iš 
Bayonnės, bet ir iš apylin
kės kolonijų.

— Menininkas J. Suba
čius paskendęs atnaujinime 
bažnytinių stovylų. Jo An
gelai tikrai panašūs į ange
lus, nusileidusius iš dan
gaus prie didžiojo altoriaus. 
Gražus darbas.

— Dažytojas Ad. Želevi- 
čius baigia gražinti zakris
tiją.

— Mėgėjų artistų grupelė, 
režisuojant kleb. kun. S. 
Stoniui, rengiasi balandžio 
7 d. pastatyti linksmą ko
mediją. Visi to laukia.

Studentų kuopa planuoja 
pradėti gavėnios metu stu
dijų ratelius, kuriems numa
tomi vadai kaip J. Dubaus
kas ir J. Vilčiauskas, kurie 
yra gerai susipažinę su ka
talikų akcija ir yra viltis, 
kad atsiras jaunimo, kuris 
idomausis tais klausimais ir 
atsilankys į minėtus studijų 
ratelių susirinkimus.

Gautas kvietimas iš New 
Haven studentų kuopos da
lyvauti jų baliuje vasario 2 
d., „Waverly Inn.”. Manoma, 
kad visa kuopa dalyvaus. 
Tenka palinkėti naujai val

dybai ir visai kuopai ir visai 
Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungai ge
ro pasisekimo.

Petras Bernotas

JERSEY CITY, N. J.

ELIZABETH, N. J.

Šį sekmadienį, sausio 
28 d., įvyksta visų vyrų ir 
moterų draugijų bendras 
parengimas — bankietas pa
rapijos mokyklos ir bažny
čios šildymui sutvarkyti. 
Balius įvyks lietuvių „Lais
vės” salėje, Second St., 6 
vai. prasidės lietuviška pro
grama. o 10 vai. angliška; 
prieš 12 vai. nakties bus du
rų laimėjimas, kuriam gau
tas labai gražus radijas; pa
rūpino vikaras kun. Šernas.

Lietuvišką programos da
li atliks parapijos choras, 
prirengęs labai įdomių ir 
Unksmių dainų, kurių dau
guma bus girdimos pirmą 
’’■arta. Bus solistų, duetų, 
kvartetų, merginų choras.

choras ir mišrus. Ang
liškoje programoje dalyvau
ta keletas dainininkų, šoki
ku. sportininku, juokdarių.

Draugijos dirba, kiek pą- 
jėgdamos. Bilietai beveik vi
si parduoti; draugijos yra 
nutarusios suteikti pinigines 
dovanas. Iš bendro darbo, 
suprantama, bus didelė pini
ginė parama. Šilumos per
tvarkymą atliko žinomas 
specialistas Vladas Dilys, 
gyv. Orange, N. J, Matyt,

PATERSON, N, J,

Jau galutinai prisiruošta 
Vilniaus lietuviams rengia
mam baliui, kuris įvyks šeš
tadienį, sausio 27 d., Wa
shington Ball Room, 74-80 
Goodwin St. Laukiama daug 
svečių.

Šv. Cecilijos choras, kun. 
Kiūtos ir varg. B. Voverio 
raginamas, pradėjo gausiai 
lankyti pamokas ir nutarė 
kelti fondą vargonams at
naujinti. Pradžiai pažadėjo 
kun. J. Kinta 200 dol., J. 
Kulikaitis 10 dol. Komitetas 
sudarytas iš M. Dutkuvie- 
nės, M. Baublytės, Ant. 
Skubo ir W. Noreikos.

BRIDGEPORT, CONN.

HARRISON — KEARNY, 
N. J.

Vasario 18 d. šv. Vardo 
dr-jos salėje, 6 Dąvis Avė., 
Kearny, įvyks Vilniaus at
gavimo ir Lietuvos nepri
klausomybės 22 metų su
kakties minėjimas. Visi vie
tos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Bus 
kalbų ir dainų. Įėjimas dy
kai.

Vasario 4 d. Dievo Moti
nos Sopulingos Draugija 
rengia blynų balių liet, po
litikos klubo salėje, 134 
Schuyler Ave., Kearny. Ren
gėjos kviečia visus. Pelnas 
narapijai.

Sausio 18 d. šv. Onos dr- 
ja turėjo metinį susirinki
mą. Valdyba pasiliko ta pa
ti. Nutarta rengti kortų va
karėlį ir išrinktas komite
tas.

Julija Bačėnienė

Susižeidė
Didi nelaimė p. Mockevi

čių šeimai. Praeitą sekma
dienį trys vaikai nuėjo į pa
jūrį ir manė su šautuvu pa- 
sižaisti. Antanas Mockevi
čius, 14 metų berniukas, pa
slydo ant ledo, jam kren
tant šautuvas atsimušė į že
mę, išsišovė ir kulka pataikė 
tiesiai į akį ir per kraštą 
galvos perėjo. Ligoninėj kul
ka išimta, bet su gyvybe, tai 
didis klausimas.

Antanas buvo labai jud
rus vaikutis, jį buvo galima 
visur nusiųsti. Pernai jis 
platino išnešiodamas po na
mus „AMERIKĄ”. Mockevi
čiai labai pavyzdinga šeima: 
dvi dukrelės ir du sūnūs yra 
parapijos choro nariai; p. 
Mockevičienė parapijos rei
kaluose daug darbuojasi; p. 
Mockevičius taip pat. Šioj 
nelaimėj reiškiam gilios už
uojautos Mockevičių šeimai. 
(„Amerika” giliai užjaučia 
Mockevičių šeimai, o savo 
ulatintojui Antanukui linki 
išsveikti. Red.).

— 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 
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.

— Sausio 21 d. kleb. kun. 
M. Kemėžis pranešė parapi
jos metinę finansinę apy
skaitą. Pernai parapijos 
skola sumažinta; raportas 
labai džiuginantis. Garbė 
mūsų naujam klebonui ir jo 
parapijiečiams!

— Sausio 20 d. įvyko par. 
choro balius parapijos nau
dai. Buvo atvykę svečių cho
ristų iš apylinkės miestų.

Džiaugiamės mūsų jauni
mu, choristais, kad įvertina 
savo parapiją ir pasiaukoda
mi dirba jos naudai.

— Parapijos metinis bly
nų balius įvyks šeštadienį, 
vasario 3 d., par. salėje, 
Grand St. ir Manning Ave., 
Newark busas No. 1 eina 
pro pat parapijos salės du
ris.

Visi kviečiami atsilankyti 
į šį paskutinį balių prieš 
Velykas.

— Parapijos bazaras bus 
balandžio 26, 27 ir 28 d. d. 
Bus didelis laimėjimas.

— Neužilgo, tikime, bus 
įtaisyti nauji divonai bažny
čioje prie altoriaus. Parapi
jiečiai ir net kitataučiai la
bai gražiai pritaria klebono 
prašymui.

— Nuolatinės Novenos 
pamaldos prie šv. Onos ant- 
radieniii vakarais: lietuviš
kai 7:30, angliškai 8:15 vai.

— Lietuvių kalbos pamo
kos jaunimui trečiadienių 
vakarais 7:30. Labai gražus 
skaičius jaunimo atsilanko.

J. Bramino sūnus buvo iš
ėjęs aukštus mokslus. Vieną 
dieną tėvas jam pranešė, 
kad jis tapo katalikas.” Tur 
būt proto netekai”, atsakė 
sūnus. Kai tėvas kalbėjo 
jam apie tikėjimą, sūnus ne
galėjo nei klausyti.

Išmintingas tėvas kreipė
si pas kunigą patarimo; ku
nigas jam patarė atlikti No
venas prie šv. Juozapo. Kaip 
tik ištvermingas tėvas pa
baigė novenas, jo sūnus pats 
atėjo pas savo tėvą ir prašė 
išmokyti tikėjimo tiesų.

Tuomet ir gerojo tėvo ti
kėjimas sustiprėjo ir jis di
desniu nuoširdumu meldėsi į 
šv. Juozapą, prašydamas jo 
užtarimo ir pagalbos.

Eikime visi prie šv. Juo
zapo.

Remčiu Darbuotė
Sausio 28 -1 tuoiaus” po 

paskutinių mišių, apie 12 v., 
visi šv. vienuo
lyno remčio v n vpač valdy
ba ir darbininkai, susirinks 
pas Sesutes. 2112 Sarah St. 
S. S. Svarstysime kortų va
karėlio programą, kuri bus 
vasario m. 4 d., piliečiu sa
lėje. 1721 South Jane St. 
Prašom visų susirinkti. Ti
kimės, kad mūsų šio prane
šimo paklausysite.

PHILADELPHIA, PA.

PITTSBURGH, PA.

MŪSŲ JAUNIMAS

WATERBURY, CONN.

Liet. Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos vieti
nės kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko sausio 21 d. 
studentų kambariuose. Nau
jai valdybai užėmus vietas 
ir kun. A. Čabatoriui atkal
bėjus maldą, prasidėjo posė
dis. Šiemet manoma dar 
daugiau pagyvinti kuopos 
veikimą. Nutarta pravesti 
naujų narių vajų, kuriam 
vadovauti sutiko V. Vilčiau- 
skas. Taip pat nutarta iškil
mingai paminėti Vasario 16 
d. šventė vasario 18 d., sek
madienį: ryte išklausyti mi
šių, visiems nariams atlikti 
išpažintį ir po pamaldų tu
rėti bendrus pusryčius, ma
žą pramogėlę. Tuo rūpinsis 
Vai. Jakštaitė, Mrs. M. J. 
Colney, Dorma Gudiškytė, 
Ant. Kateiva, J. Vilčiauskas 
ir kiti. Tą dieną studentai 
turės lietuvišką radijo prog
ramą iš WATR stoties; va
dovaus Ant, Kateiva.

Draugijos išsijudino į dar
bą: vienos su baliais, kitos 
su vaidinimais. Praeitą šeš
tadienį šv. Jurgio draugija 
turėjo savo metinę pramo
gą, kuri gerai pavyko.

Mūsų parapijoje labai ge
rai viskas sekas. Kleb. kun. 
J. Kazlauskas su parapijie
čiais gerai viską tvarko; ne 
tik daug pataisymų padary
ta, bet ir skolos daug atmo
kėta. Veikiai bus dar pora 
labai svarbių pataisymų — 
po bažnyčia salė išdažyta ir 
scena sutvarkyta; antra, bus 
bažnyčioje vargonai pakeis
ti, suelektrinti ir padidinti. 
Tai labai svarbus papuoši
mas bažnyčios, nes dabar 
vargonai labai apleisti; prie 
vargonų tik keli žmonės ga
li sutilpti. Vargonai bus su
griauti ir į dvi puses sudė
ti, o viduje bus graži vieta 
gausiam chorui. Manau, kad 
neužilgo Bridgeportas, kaip 
viskuo džiaugiasi, taip ir 
vargonais pasidžiaugs. Pa
rapijiečių geros širdys ir ga
baus klebono ranka tą viską 
sutvarkys.

Nugirdęs

Gražiai pasirodė
Sausio 14 d. visose Pitts

burgh© lietuvių bažnyčiose, 
leidžiant vyskupui, padaryta 
vilniečiams sušelpti rinklia
va; surinkta $285.25: šv. 
Vincento bažnyčioj-$115.15; 
šv. Kazimiero — $104.10; 
Dangun Žengimo — $51.00 
ir šv. Antano, Bridgeville — 
$15.00. Homestead ir kitose 
apylinkės bažnyčiose rink
liavos įvyks vėliau.

Vyčiai veikia
Šv. Vincento par. vyčių 

kuopa gražiai veikia. Sausio 
16 d. kuopa turėjo gražų su
ėjimą. Atsilankė kun. J. 
Vaišnoras, varg. A. Sadaus
kas, A. J. Mažeika ir kt. Vi
si dalyvavę laiką gražiai 
praleido. A. J. M.

Šv. Juozapas
Indijoj gyveno turtingas 

ir mokytas žmogus, vardu 
Braminas, geros širdies pa
gonis. (Kristaus žodžiai vi
suomet išsipildo: „Palaimin
ti mielaširdingi, nes jie lai
mės mielaširdystę”).

Sykį Braminas sutiko mi- 
sijonierių ir juodu pradėjo 
kalbėti apie tikėjimus. Bra
minas pasakė kunigui: „Man 
tikėjimas yra laisvas ir dėl 
to geras.” O kunigas jam 
(Bramin) atsakė: „šv. Juo
zapas gali padaryti tave la
biau tikinčiu ir laiminges
nių”.

Braminas pargrįžęs namo 
pradėjo mąstyti: „Kas tai 
yra šv. Juozapas?” Jis pra
dėjo skaityti apie šv. Juo
zapą ir netrukus buvo ap
krikštytas, liko doras, iš
tvermingas katalikas ir pri
ėmė sau Juozabo vardą.

Šv. Kazimiero par. drau
gijos vasario 4 d. turės dide
lę pramogą, kurios pelnas 
skiriamas par. salės rūsiui 
išpuošti. Pramoga trilypė: 
4 vai. bus Užgavėnių blynai; 
6:30 vai. vak. įdomus vaidi
nimas — komedija, kuriai 
jaunuolius paruošė kun. dr. 
Martusevičius; varg. Mic- 
kūnas pasirodys su choro 
koncertine programa: 8:30 
vai. vak. prasidės šokiai. 
Tai pirmas toks smagus ba
lius šiemet ir paskutinis 
prieš Velykas. Visiems atsi
lankysiantiems kunigai ir 
rengimo komitetas iš anksto 
yra dėkingi.

Jau kelintas sekmadienis 
šv. Kazimiero par. kunigai 
kviečia tėvelius savo vaiku
čius atvesti į bažnyčią kas 
sekmadienį 9 vai. ryto, kai 
būna priruošimas Sutvirti
nimo sakramentui ne tik 
vaikučių, bet ir suaugusių.

Po Velykų atsilankys vys
kupas ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą. Visi kvie
čiami iš anksto ateiti į kle
boniją ir užsirašyti.

Gal kam toliau gyvenant 
tai nebuvo žinoma, tad pasi- 
naudokit, nes katalikui pa
reiga priimti šį sakramentą. 
Klebonijos antrašas: 324 
Wharton St.

K. Dryža

GREAT NECK, L. I.

Sausio 13 d. vyčių kuopa 
palinksmino apie 200 vieti
nių ir apylinkės draugiškų 
rėmėjų, jaunuolių, kurie da
lyvavo mūsų baliuje. Vi
siems buvo malonu girdėti, 
kad visi praleido laiką gra
žiai ir linksmai. Esam dė
kingi vyčiams iš kitij kuopų. 
Didžiausia padėka Newark© 
vyčių kuopai, kurios 24 na
riai atsilankė. Buvo vyčių iš 
Maspetho. Brooklyn© ir Eli
zabeth©. Komisija nori vi
siems dalyviams padėkoti 
už atsilankymą

Sausio 14 d. įvyko Vyčių 
apskrities suvažiavimas 
Newarke. Iš Great Necko 
buvo nuvykę 5 atstovai, ku
rie, girdėjom, buvo gražiai 
priimti ir pavaišinti.

Sausio 20 d. 4 vyčiai buvo 
išvykę į Philadelphijos vy
čių koncertą ir balių. Jie su
sipažino su gražiu būreliu 
jaunimo ir džiaugėsi gražiu 
priėmimu. Visiems parūpin
tos nakvynės.

Vytis

Koks didelis yra šeimos 
liūdesys, koks didelis siel
vartas, kada ji praranda 
vieną ar daugiau iš savo na
rių pačioj jaunystėj, pačia
me tvirtume, jei iš velionio 
buvo tikėtasi labai daug, 
šeimai tas nuostolis yra tie
siog nepakeliamas.

Šis palyginimas labai pri
mena mūsų tautą ir Ameri
kos lietuvius. Beveik ištisas 
trečdalis visos mūsų tautos 
gyvena Amerikoje, šios ša
lies lietuvių nuopelnai Lie
tuvos nepriklausomybės ko
vose neįkainuojami. Kiek iš 
čia mūsų Tėvynė gavo pa
ramos!.. Dar ir dabar įvairi 
šios šalies lietuvių parama 
Lietuvai yra teikiama.

Kokia tad mūsų tautai 
būtų katastrofa, jei šis treč
dalis jai žūtų! O taip iš tik
ro įvyks, jei nebus rimtai 
rūpinamasi šios šalies jauni
mu, jei nebus užkertamas 
ištautėjimui kelias. Visi ge
rai matome, jog jau gana di
delė šios šalies jaunimo da
lis yra mums žuvus.

Neįtraukimas jaunimo į 
lietuvišką veikimą, į lietu
viškas jaunimo draugijas ir, 
galop, mišrios vedybos, lyg 
kokia liga, maras, naikina 
Amerikos lietuvių ateities 
spindulius. Ypač apsivedusių 
su kitataučiais-tėmis mes 
jau daugiau savo tarpe nesi
tikime pamatyti! Jie mums 
yra visai mirę!

Visam tam kelias galėtų 
būti žymiai užkirstas, jei 
stipriau ištiestume šios ša
lies jaunimui ranką, jei su
trauktume jį į lietuviškas 
organizacijas.

Šios šalies seniausia ir 
tvirčiausia centralinė jauni
mo organizacija yra Lietu
vos Vyčiai, kurių kuopos 
yra daugumoje lietuvių ko
lonijų ; turi savo žurnalą 
„Vytį”, ši organizacija jun
gia didelę šios šalies jauni
mo dalį ir yra daug nusipel
nius mūsų tautai.

Nors šios organizacijos 
tikslai ir yra labai kilnūs, 
bet ji be nuoširdžios visuo
menės bei vadų paramos sa
vo užsibrėžto tikslo negali 
atsiekti, būtent: įsteigti vy
čių kuopas visose didesnėse 
lietuvių kolonijose, sutrauk
ti į jas visą šios šalies lietu
vių jaunimą.

Lietuvos Vyčiai nuo sau
sio 1 d. pradėjo naujų narių 
vajų, kuris tęsis iki liepos 
1 d. Vajaus tikslas trejopas: 
1. susilaukti savo organiza
cijoj daugiau vadų bei paty
rusių veikėjų paramos; 2. 
įtraukti į dabar veikiančias 
kuopas daugiau naujų na
rių; 3. kur vyčių kuopos 
dabar neveikia, dėti pastan
gas atgaivinti.

Lietuvių tauta džiaugiasi 
atgavus dalį Vilniaus kraš
to su savo istorine sostine. 
Šūkis „Mes be Vilniaus ne
nurimsim” iš dalies jau at
siektas. Ar tik ne laikas pa
skelbti naują, kiekvienai A- 
merikos lietuvių kolonijai 
pritaikintą šūkį: „Mes be 
organizuoto jaunimo, be 
jaunimo organizacijų, be 
vyčių nenurimsim”.

Visi stokim į darbą. Trau
kime lietuvių jaunimą į or
ganizacijas. Remkime vyčių 
kuopas. Kur vyčių nėra, dė
kime pastangas kuopas ten 
atgaivinti.

Kada mūsų jaunimas bus 
gerai organizuotas, kada vy
čiai visur gyvuos, bus užtik
rinta šios šalies lietuvių 
ateitis, tada „Amerikos Lie
tuva” gyvuos!

A. J. Mažeika

AMERIKA yra. Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų.

KUN. J. KIDYKO, S J 
MISIJŲ TVARKA VIETOS

yiSI DALYVAUKIME 1

T. J. Kidykas, S. J. q 
nančią gavėnią ves mišį 
šiose parapijose:

Pirmą ir antrą savaitę 
Visų Šventų, 10809 S. Stj 
St., Chicago, Ill.; trečią 
vaitę ■ 
George Ave., Norwood šios savaitės ^Ie "" 
Mass.; ketvirtą ir penktą, ^ktadienį, šeštadienį ir 
Apreiškimo P. M., 259 Ji padienį — šv. Jurgio pa- 
Fifth St., Brooklyn, N,] ^jos salėje, 207 York St., 
didžiąją savaitę - ] ^ta „Amerikos” baza- 
Montgomery St., Paters a kurio rengimo komiteto 
N. J. ^'ai pasiruošę visus priim-

Gerbiamieji klebonai, jįvisiems patarnauti. Kiek- 
rintieji gauti greitesnį ai 
kymą į pakvietimus, prX prašomas nors vieną va- 
mi siųsti laišku į nurodrlpĮ pasirinkti ir atsilanky
siąs vietas. Tačiau laiįį Pakvieskit savo pažįsta- 
visada gaunami ir siutfį, Praneškit jaunimui, 
pagal nuolatinį adresą: įm kiekvieną bazaro vaka- 
Ignatius High School, lĄ&gros muzika, tad visi ga- 
W. Roosevelt Road, kad 
suvėluotai.

Gal ir įgriso mūsų dažnas
hicago, III.; trečią įminimas, bet dar norime 
— šv. Jurgio, 30® šioje vietoje pasakyti,

PROF. DR. K. PAKŠ!
PRAKALBOS

l”

jai pasiruošę visus priim-

įas „Amerikos” skaityto-

š smagiai pasilinksminti. 
Lga tik vienas dešimtu
os; iš šių pajamų tikimasi 
dengti kai kurias rengimo

--------- fed, kas tik galime, daly-
Pagal ligšiol gautus į likime patys ir kitus pa

kvietimus, prof. dr. K. Paj ieskime.
to prakalbos vasario ui • 
numatomos tokia tvarka: J

Vasario 5 d. Čikagos u 
versitete;

Vasario 6 d. Waukea 
lietuvių parapija;

Vasario 7 d. Waukea
Rotary klubui;

Grand Rapids, Mich. I 
tuviams — vasario 8 i,

Detroit, Mich, lietuvis
— vasario 9 ir 10 d.

Vasario 11 d. Rochd
N. Y. lietuviams;

Amsterdam, N. Y. Iii 
viams — vasario 14 d. i

Vasario 15 d. Newarko
J. lietuviams;

Vasario 16 d. Broolo

KUR VISI BŪSIME
VASARIO 16?

E v *

ffisi labai aiškus klausi- 
is, o atsakymas į jį dar 
įkesnis. Visi jau žinome, 
d vasario 16 d., penktadie
ni vai. vak. New Yorko ir 
ylinkės lietuviai rinksis į 
iri Paradise salę, kur 
fc milžiniškas Lietuvos 
įklausomo gyvenimo 22 
iy sukakties minėjimas, 
po plačioje programoje 
h dainos ir kiti įvairu-

Kimo pagrindinis kal
bas bus prof. dr. Kazys 
Įb, kurio ugningos 

Bayonne, N. J. lietuvi®^ žavėjusios
— vasario 17 d. | _■

Vasario
phia, Pa.; ,

Baltimore, Md. lietuvį1? kalbėtojų, 
ir amerikiečiams — vasfuikalinėje programoje 
19, 20 ir 21 d. d. Rs mūsų apylinkės

New Ha ven, Conn. M chorai bei jų rink- 
viams — vasario 25 d. f Rėš. Visai progra-

Waterbury, Conn, h 
viams — vasario 27 d.

Binghamton, N. Y. ir 
shua, N. H. lietuvių kol 
joms prakalbos bus pas 
tos kiek vėliau, suderi 
jas su kitais kvietimais.
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jaučiu tūkstančius lie-
18 d Phil»’r kitataučių. Visiems!

Tiih» išgirsti šį vienąjį1
■ ši

SI 
pii 
bė 
na;Iškirta pustrečios va- 

h tad visiems bus pa- 
| ir praktiška. Penkta- 

.&> vakaras visiems pa- 
■ įvairiais atžvilgiais. 
| liečiami dalyvauti 

htėj'e ir drauge su 
teulio lietuviais tą

Iki vasario 7 d. Prof. I ių paminėti didžią- 
štui prašoma rašyti „Di hmy tautos laisvės

2334 St .Anksčiau ši šventė
Bitiną kurią nors ki
elei šiemet tinka-I pasirt

J J 
paskelbta Lie- pusryi 

^Priklausomybė Lie-į mos b 
visos

ren 
petį 

likos' 
vass 
mail 
Jų 
nenk

Soc
go” adresu:
Oakley Ave., Chicago, 
o vėliau -— į „Amerikos" 
dakciją: 423 Grand St, 1 u įi minėti tą pačią I tuoj p 
oklyn, N. Y.

LIETUVIŲ UNIVERSA gge Vilniuje. 
BIURO, INC. 

SUSIRINKIMAS

BALU
M ŠV. JURGIO DRJ 

vasario - n
GRAND PARADISE BAL

Pagal L. U. Biuro, Ine 
tatus ir direktorių nutari 
Lietuvių Universalio Bil 
Ine. narių metinis susini 
mas kviečiamas 1940 c 
vasario 1 d„ 8:30 vai. i 
savo įstaigos patalpose, -------
Grand St., Brooklyn, 
Visi nariai prašomi dal}Tį 6:30 vaL vak 
ti. Negalėsią atvykti, 
mi atsiųsti pranešimus,® 
suteikiama įgaliojimas noJF u.
atstovauti metiniame šaunus, tad kiekvienas i 
rinkime, šiuos praneš 
reikia siųsti Biuro se 
riui. Biuro knygos uždar 
nuo sausio 
d.

J0x0 NAVICKO ir P. KAIZC 

metinis balius, kaip ir 
<*ua, mu kick vienas l 
pasišokti ir pasilinl 

Kviečia RENGI

SAU RAK.
Tel. Harrison 6-1693

'B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJ  AŠ

Laisniuotas New Yor* 
ir New Jersey valst

310 John Street, 
Harrison, N. J.

labai preinamoi 
^omSets”, „Parlor Se 
Cmc11«". „Kitchen Sets" ir

CM corpora
RAKANDŲ išdir

1 I. PEUauis, Biznio Vedėjas

Bro
■L TeL EVergreen 7-8451



Sausio 26 d.,
lausio 26 d., 1940 m.
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ama

T. J. Kidykas, $ 
nančią gavėnią 
šiose parapijose:

Pirmą ir antrą a 
Visų Šventų, l(į
St., Chicago, UI; į ir įgriso mūsų dažnas 
vaitę — šv. Juįį tinimas, bet dar norime 
George Avė., j ioj'e vieto3e pasakyti, 

Mass.; ketvirtą ir p 
Apreiškimo P. M.

ETOS ŽINIOS
įsi dalyvaukime IŠ ANGELŲ KARALIENES

PARAPIJOS

......... "Į šios savaitės gale — 
Apreiškimo P. M; ctadient šeštadienį ir 
Fifth St., Brooklvr nadieni ~ šv- Jurgio pa- 
j.-iy, ...............J6 ina oolS-ip 907 Vnrlr Stjos salėje, 207 York St., 

:sta ,, Amerikos” baza- 
kurio rengimo komiteto

.utai 
treč- 
tik- 

mtai 
tuni- 
.mas 

ge- 
i di- 

da-

didžiąją savaitę 
Montgomery St, f 
N. J.

Gerbiamieji kkto ai.Pasiru°se visus Pat
rintieji gauti greitį 
kymą į pakvietimu 
mi siųsti laišku į ę 
sias vietas. Tačiau 
visada gaunami ir E 
pagal nuolatinį aį 
Ignatius High Seto 
W. Roosevelt Road 
suvėluotai.

įsiems patarnauti. Kiek- 
as „Amerikos” skaityto- 
prašomas nors vieną va- 
, pasirinkti ir atsilanky- 
’akvieskit savo pažįsta- 

Praneškit jaunimui, 
kiekvieną bazaro vaka
res muzika, tad visi ga- 
smagiai pasilinksminti, 
ga tik vienas dešimtu- 

‘ iš šių pajamų tikimasi 
PROF. DR. K. P.į jngti kai kurias rengimo

Mūsų parapijoje kovo 3 d., 
sekmadienį, rengiamas baž
nytinis koncertas. Bilietai 
jau pardavinėjami. Jų kai
na 50 centų.

Koncertas bus nepapras
tas, nes jame dalvaus Broo
klyno vyskupijos choras — 
100 asmenų ir solistai, vado
vaujant kun. L. Bracken. 
Dauguma atsimena pereitų 
metų buvusį koncertą, tai 
šiemet visi tie atsilankys ir 
dar savo draugus atsives.

Visi, kaip vienas renkimės 
į koncertą. Bilietai gaunami 
klebonijoje. Giedos ir mūsų 
parapijos choras.
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Pagal ligšiol rjme patys ir kitus 
kvietimus, prof, dr] gkime.
to prakalbos vaaaiį -___________________
numatomos tokia tu

Vasario 5 d. Oih;
versitete;

Vasario 6 d. ii labai aiškus 
lietuvių parapija;

Vasario 7 d. lisjesnis. Visi jau 
Rotary klubui;

Grand Rapids, lt 
tuviams — vasario

Detroit, Mich, lietfid Paradise salę,
— vasario 9 ir 10 i

Vasario 11 d. Rj|iklausomo gyvenimo 22 
N. Y. lietuviams;

Amsterdam, N. I, 
viams — vasario 1!

Vasario 15 d. Nėra
J. lietuviams; dėjimo pagrindinis kal- 

Vasario 16 d. Bfas bus Prof- dr- Kazys 
N. Y.;

Bayonne, N. J, liet
— vasario 17 d. 

Vasario 18 d.
phia, Pa.;

Baltimore, Md. usill kalbėtojų, 
ir amerikiečiams- 
19, 20 ir 21 d. d.

New Haven, Com 
viams — vasario 25 grupės. Visai progra-

Waterbury, Com 
viams — vasario 2? i

Binghamton, N. Y,:
shua, N. H.„lietuviui ug jvajriais atžvilgiais. 

. si kviečiami dalyvauti 
šventėje ir drauge su 

pasaulio lietuviais tą 
, diena,, paminėti didžią- 
etuvių tautos laisvės 
;ę. Anksčiau ši šventė 
minima kurią nors ki- 

tinka- 
įsia ja minėti tą pačią 
į, kurią paskelbta Lie- 

, s nepriklausomybė Lie- 
3 sostinėje Vilniuje.

Mūsų 
klausomi 
rėmė su Apreiškimo par. al
toriaus tarnautojų komanda. 
Mūsiškiai supliekė 68 punk
tais prie 37.

KUR VISI BŪSIME 
VASARIO 16?

o atsakymas
klausi- 

į jį dar 
žinome, 

vasario 16 d., penktadie-
val. vak. New Yorko ir 

inkės lietuviai rinksis į 
kur 

s milžiniškas Lietuvos

į sukakties minėjimas, 
) plačioje programoje 
os dainos ir kiti įvairu-

jtas, kurio ugningos 
albos yra žavėjusios 
tančių tūkstančius lie- 
į ir kitataučių. Visiems 
jdomu išgirsti šį vieną

izikalinėje programoje 
’odys mūsų apylinkės 
pijų chorai bei jų rink-

skirta pustrečios va- 
os, tad visiems bus pa

ir praktiška. Penkta- 
0 vakaras visiems pa-

joms prakalbos bus į 
tos kiek vėliau, sude 
jas su kitais kvietimai

Iki vasario 7 d. Pro! 
štui prašoma rašyti, 
go” adresu: 2331 
Oakley Ave., ChicaŲ BĮ 
o vėliau — į „Amerib ieną, bet šiemet 
dakciją: 423 Grand St 
oklyn, N. Y.

LIETUVIŲ UNIVEBi
BIURO, INC, 

SUSIRINKIMAS 5-tas

Pagal L. U. Biuro, i 
tatus ir direktorių outi 
Lietuvių Universal: 
Ine. narių metinis s® 
mas kviečiamas 1910 
vasario 1 d., 8:30 vai 
savo įstaigos patalpos- 
Grand St., Brooklyn. 
Visi nariai prašomi &

Vyresniųjų klubiečių ko
manda buvo susirėmus su 
Švč. Trejybės par. komanda. 
Imtynės buvo smarkios. Mū
siškiai neišlaikė. Sekmadie
nio vakare bus vėl žaidimai. 
Visi lietuviai prašomi atsi
lankyti. Bilietas tik 25c.

Prisirašė dvi naujos narės: 
Katherine Tetro su Stella 
Esposeto. Lai auga mūsų 
sodalietės. Vienos išteka, ki
tos į jų vietas atvyksta, kad 
nesumažėtų mūsų draugija.

Ketvirtadieniais Sodalie
tės turi savo „sočiai”, įvai
riausius žaidimus, kitos ga
mina užkandžius ir t. t. Visų 
laukiam atvykstant.

Sodalietės savo balių šie
met pradeda ruošti iš ank
sto, kuris bus balandžio 6 d., 
par. salėje. Bilietai iš anks
to po 35c., prie durų 40c. 
Pelnas parapijos naudai. 
Gros geras orkestras, šį va
karėlį turėtų paremti ypa
tingai jaunimas, nes čia mū
sų pareiga ir darbas paro
dyt, kad jaunimas gali su
rengti, kaip ir mūsų senesni 
parapijiečiai. Prašom ir 
kviečiam jaunus ir senus. 
Visus palinksmins komite
tas, kurį sudaro Nellie Lei- 
gaitė, Millie Paul, Millie 
Pankevičiūtė, Francis Na
gin, Dotty Barkus, Elzbieta 
Tamošauskaitė, Antonina 
Tamošauskaitė, Nellie Ci- 
vinskaitė, Nellie Stravins- 
kaitė, Mary Tamošauskaitė, 
Julia Gudanskaitė ir A. Va- 
sauskaitė. Prašom visą pa
rapijos jaunimą mus parem
ti.

Mūsų Sodalietės prisidės 
savo darbu prie „Amerikos” 
bazaro. A. V.

AUKOJO VILNIEČIAMS

Lietuvių kalbos ir kate
kizmo mokykla būna antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 4 vai. iki 
6 vai. popiet. Penktadienį 
bus ypatingos pamokos. Vi
si tėvai prašomi savo vaikus 
prisiųsti, šeštadienį pamo
kos būna nuo 9 vai. iki 12 
vai. ryto.

Amž. Rožančiaus Draugi
ja šį sekmadienį 9 vai. mi-

„Amerikos” skaitytoja 
Konstancija Karpus, atsilan
kiusi į administraciją, pa
aukojo „Amerikos” bazarui 
1 dol., o vilniečiams lietu
viams šelpti 10 dol. Jos auka 
persiunčiama per L. K. Fe
deracijos centrą.

MASPETHO ŽINUTES

— Sausio 28 d., 6 vai. v., 
par. salėje įvyks čigonių ba- 

šių metu eis bendrai prie Šv. j liūs, kurį rengia sąjungietės.„vuuiai p J. O V. |

Komunijos Labai svarbus 
susirinkimas įvyks 3 vai. po 
pietų. Bus svarbus pasikal
bėjimas. Laukiama ir naujų 
narių.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
rengiasi visi važiuoti į Mas- 
nethą, dalyvauti „Ameri
kos” bazare, kuris ten įvyks 
vasario 2, 3 ir 4 d. d., Atsi- 
mainvmo parapijos salėje. 
Jų diena — vasario 2 d., 
nenktadienis.

Sodaliečių veikla
Sodalietės labai gražiai 

pasirodė prie Dievo stalo; 
tuoj po mišių turėjo bendrus 
pusryčius. Visos labai links
mos buvo, tik gaila, kad ne 
visos dalvavo pusryčiuose.

Metinis

Rengia ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO — FEB. 3 d., 1940
GRAND PARADISE BALLROOM

18 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įėjimas 40c.

įsi
iš-
le.
le-
it-
la-
A‘l tirNegalėsfąaTvyktji1,08 J0N0 NAVICKO ir P. KAIZOS ORKESTRAI

mi atsiųsti pranešim®
be suteikiama įgaliojimas
°e atstovauti metiniame

rinkime, šiuos pra#
reikia siųsti Biuro ®

u“ riui. Biuro knygos

Šis 55-tas metinis balius, kaip ir visi buvusieji 
us taip pat šaunus, tad kiekvienas atsilankęs turės 
rogos linksmai pasišokti ir pasilinksminti.

Kviečia RENGIMO KOM-TAS
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LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

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

PIRKITE SAU RAKANDUS

GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI LAKŪNAI
TURĖS SAVO 

MOKYKLĄ

ir netrukus jis būsiąs 
skraidykloje. Akty- 

besimokančių lakioti 
yra apie 13, kurie iš

S 
.i

Šiomis dienomis Dariaus- 
Girėno Aero klubas perka 
antrą mokamąjį lėktuvą ir 
steigia savo aviacijos mo
kyklą, kuriai vadovauja la
kūnas Paulius Šaltenis, vie
nas pirmųjų klubo steigėjų. 
Mokykla yra Roosevelt 
Field, Mineola, L. I. Klube 
dabar yra dviejų rūšių na
riai—tikrieji, kurie patys 
skraido ar mokosi skraidyti 
lėktuvais ir nariai rėmėjai, 
kurie dalyvauja klubo soci
aliniame veikime.

Šio mėnesio gale duoda
mas užsakymas naujam lėk
tuvui 
klubo 
viai 
narių
anksto sumoka už skraidy
mą po 100 dol. Narių rėmė
jų tarpe yra ir moterų.

Lietuviai jaunuoliai, kurie 
norėtų lavintis aviacijoje, 
kviečiami prisidėti prie klu
bo, kur jiems, kaipo lietu
viams, suteikiama dideli pa
lengvinimai. Kaina, už ku
rią lietuvių klube galima iš
mokti lakioti lėktuvu, yra 
nepalyginamai prieinames
nė, nei kur nors kitur.

Kalbant apie lietuvius la
kūnus, tenka pasakyti, kad 
netrukus galime susilaukti 
ir lietuvės lakūnės. Stud. 
Viktorija Valukaitė, lan
kanti Adelphi kolegiją, mo- 
koskir skraidymo. Aną sek
madienį ji drauge su kelio
mis studentėmis lankėsi La 
Guardia aerodrome ir ten 
turėjo i pasikalbėjimą apie 
lakiojir%, su pačiu New Yor
ko mayWru La Guardia. Ji 
yra skraidžiusi jau kelias 
valandas. Ar tik ji nebus 
pirma lietuvaitė lakūnė šio
je valstybėje?

A_

BROWDER NUTEISTAS

NAUJA DAINA

VISŲ ŽINIAI

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

M.

IŠ

Laidotuvių Direktorius

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

Manhattan Liquor Store Laidotuvių Direktorius

264 Grand St, Brooklyn, N. Y
Kampas Roebling St.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES MINĖJIMAS

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

- 660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

RADIJO PROGRAMA
KITOS STOTIES

IŠ NAMU SAVININKŲ 
SUSIRINKIMO

pareiškė dė-
Šalins-

JOSEPH LE VANDA
Laasniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ I 
ATSI8AKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

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

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

veltui, 
nuo 9 
vakare.

Ir 
i nuo 

1 po

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Langvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA3 gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITB8:

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

< 5
■ t?.';.------ - L

Amerikos komunistų par
tijos gen. sekretorius Earl 
R. Browder sausio 22 d. fe- 
deraliniame teisme, prisie
kusių teisėjų sprendimu, 
rastas kaltu apgaulingame 
pasų išėmime ir dokumentų 
klastojime. Prisiekę teisėjai, 
11 vyrų ir 1 moteris, ne
svarstė nei valandos ir pa
siekė vieningo sprendimo.

Teisėjas, išklausęs prisie
kusiųjų teisėjų pranešimo, 
tuojau nuteisė Browderį ket- 
veriems metams kalėjimo ir 
2,000 dol. pabauda. Browder 
dar laisvas, parūpinęs pini
ginį užstatą, nes padavė 
skundą į aukštesnį teismą.

Sausio 12 d., Shalins — 
Šalinsko grab. įstaigoj, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene, 
įvyko Didž. New Yorko liet, 
namų savininkų metinis su
sirinkimas ; pernai organi
zacija gražiai pasidarbavo 
ir paaugo nariais iki 208.

Susirinkime įsirašė nauji 
nariai: P. Montvila, J. Gai
galas, Stella Malonis, J. Sti- 
ra, P. Tarnas, P. Jankus, P. 
Buzelis, Ona Bajarčienė ir 
A. Glaudelis.

Valdybon išrinkta: pirm. 
J. P. Mačiulis, vicepirm. A. 
Verkutis, sekr. adv. Cl. Vo- 
ketaitis, fin. rašt. J. Dob
row, ižd. P. Mačys, tvarkos 
prižiūrėtojas V. Pūkas. Di- 
rektoriatan
Šalinskas, M. 
Briedis, Z. 
Montvila, R. 
Maknavičius,
čius, K. Genis, 
ir P. Tarnas.

Susirinkimas 
kingumo ponams
kams už teikimą savo puoš
nių ir patogių patalpų orga
nizacijos susirinkimams dy
kai ir vietos lietuvių spau
dai už spausdinimą organi
zacijos pranešimų.

Posėdžio dalyviai pavai
šinti alučiu ir užkandžiais, 
kuriuos skoningai paruošė 
F. šalinskienė ir J. šabūnie- 
nė.

išrinkti: Pijus 
Peikus, A.

Kavaliūnas, P.
Janulienė, J.
A. Prakevi- 
A. Glaudelis

Nuo sausio 30 d. Jono Va
laičio vedama lietuvių radijo 
programa bus perdavinėja
ma iš WHOM stoties, 1450 
kcs., antradieniais, ketvirta
dieniais, šeštadieniais nuo 
4:30 iki 5 vai. vak. Taigi, 
valanda anksčiau negu ank
sčiau iš kitos stoties.

WHOM stotis yra 29 West 
57th St., tarp 5th ir 6th Av., 
New York City, su studijo
mis 2866 Hudson Blvd., Jer
sey City. Stotis gerai girdi
ma New Yorke, New Jersey, 
Long Island, Connecticut ir 
Pennsylvania. Joje yra 
spaudos telegrafinė agentū
ra, iš kurios bus perduoda
mos tos pat minutės naujie
nos.

J. Valaičio adresas: 676 
Driggs Ave., Brooklyne, Tel. 
EVergreen 8-7871; WHOM 
tel. PLaza 3-4204.

Tautininkų dr-jų rengia
mas Vasario 16 minėjimas 
bus vasario 18 d., sekmadie
nį, 4:30 vai. popiet, Grand 
Paradise salėj. Šiemet tos 
dienos džiaugsmas pasididi
na, nes jau turime ir sostinę 
Vilnių, dėl kurio per devy- 
nioliką metų kovota, dirbta, 
aukota. Minėjimo pelnas 
skiriamas vilniečiams su
šelpti. Minėjime bus graži 
programa, kurioje dalyvaus 
15 solistų, muzikai, keli 
chorai, bus suvaidinta trum
pas veikalėlis; įžanga $1.00, 
75c. ir 50c. Rep.

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

Šiuomi pranešu gerbiamiems 
lietuviams, jei jums reikalinga 
bus pasaldinti gyvenimą su me
dum, tai prašau kreiptis pas 
mane, aš jums patarnausiu. Aš 
parduodu 100% garantuojamą 
tikrą bičių medų, dobnų (White 
Clover) ir Orange Blossom, ku
ris yra vienas iš geriausių A- 
merikos medų. Trijų svarų 
stiklas kainuoja 69c., penkių 
svarų viedras kainuoja tik 1.00 
dol. Galite gauti susicukrijusio 
arba skysto medaus. Taipgi jei 
kam medus nepatiktų, sugrąži
nu pinigus. Siunčiu paštu ir į 
kitus miestus, sulyg pareikala
vimo. Taipgi parduodu į krau
tuves. Tačiau parduodu ir visą 
kitą gamtišką (naturališką) 
maistą. Mano krautuvėlė būna 
atdara kas vakaras nuo 6:00 
iki 10:00 vai. vak.; subatomis 
nuo 11 ryte iki 10:30 vai. vak. 
Rašykite arba kreipkitės as
meniškai šiuo antrašu:

Natūrai Health Foods,
I. Kanaporis, 

380 Hooper St., Brooklyn, N.Y.

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

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUV 

BROOKLYNE

į. «■: SOI MM

vasario, Lietuvos Nepri
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
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.

New Yorko miesto valdy
ba planuoja vartoti upės 
vandenį laistyti gatves, par
kus ir kitur. Vandenį mano 
valyti.

Milijonai Suranda šį 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodėl kai kurie žmones laikosi seno
viškos nuomonės, kad lluosuotojas turi 
būti neskanus — turi būti stiprus ir 
turi suerzinti vidurius savo veikimu? 
Tai yra klaida!
šiandien niekam nereikia save bausti 
nepakenčiamu, sarginančiu palengvln- 
toju dėlto, kad šiandien yra Ex-Lax — 
liuosuotojas, kuris turi gardaus šoko
lado skonj.
Ex-Lax yra užtektinai veiklus vyrams— 
bet gi švelnus moterims Ir valkams. Jis 
sutelkia tikrai gerą Išvalymą — bet 
veikla vidurius lengvai, patogiai, be 
jokių skaudėjimų Ir nusilpimų.
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių vi
sur. Pasitikėkite šiuo atsakingu Ex-Lax 
— plačiausiai vartojamu lluosuotoju 
visame pasaulyje. 10c. Ir 25c. dėžutės 
visose vaistinėse.

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 amen 

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N.- Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

(Prlež pa.t Apreliklmo bažnyčią)

Dnodn automobiliui vestuvėms, 
krlkžtynoms ir visokiem! 

pasivažinėjimams.

Tel. Newtown 9-4464

PIRMAS LIETUVIS 
CIIIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS
GI DO peilio, be 
vaistų Ir be chemi
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo- « 
terų Ir valkų. Pa- 
tarimai vilt“* 
VALANDOS: 
ryte iki 8 
Nedčldienlals 
Šventadieniais 
10 ryte Iki 
pietų.

307 Grand Street,

STagg 2-5043 Notary Public

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Narnas tas pats, tik ndecto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. 8HALIN8 
(Salinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEIUS
VERONICA R. VALANTIEJLS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,

207 York Street, Brooklyn, N. Y.

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį64-25 Perry Avenue, Maspethe

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

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

parapijos klebonas, Kunigų 
Vienybės pirmininkas, kun. 
Norbertas Pakalnis. Ar ga
lima kas daugiau pasakyti, 
kaip džiaugsmo ir dėkingu
mo išreiškimą kun. Pakal
niui, taip maloniais žodžiais 
įvertinusiam „Ameriką” ir 
taip jautriai pakvietusiam 
savo parapijiečius atsilanky
ti į bazarą ir tuomi paremti 
„Ameriką”, kad ji galėtij 
būti perkelta į tinkamesnes 
patalpas? Nuoširdus ačiū už 
įvertinimą. Tikime, kad šis 
įvertinimas susilauks labai 
rimtų davinių.

Visiems skaitytojams, vi
siems nuoširdiems parapijų 
veikėjams sakome: iki ma
lonaus pasimatymo „Ameri
kos” bazare!
ŠI ANDIE ” PR A DEDAMAS 

BAZARAS

APREIŠKIMO PARAPIJA

— Amžino Rožančiaus dr- 
jos susirinkimas įvyko sau
sio 21 d. Aptarta šių metų 
veikla, pasidžiaugta praeitų 
metų darbais. Dr-jos narės 
buvo taip patenkintos val
dybos darbštumu ir darbuo
te, kad ir sekantiems me
tams išrinko tą pačią valdy
bą, kurios sąstatas toks: 
pirm. Valerija Janušonienė, 
ižd. Ona Šarkaitė ir sekr. V. 
Janušonytė. Valdybai palin
kėta sėkmingo vadovavimo.

— Parapijos draugijų rū
pesčiu, gegužės 5 d., sekma
dienį, par. salėje rengiama 
parapijos vakarienė ir ba
lius. Komitetą sudaro M. Ba- 
liūnaitė, M. Rinkūnaitė, J. 
Žemaitis, A. Skrodenis, A. 
Okas, P. Grigienė ir T. Či- 
žauskas.

— Šį penktadienį, sausio

Sausio 26 d., 1940

mas orkestras, pagroję 
tuviškų meliodijų.

Koncerto pradžia siųj 
ta 50 minučių, bet pavg 
mo sukeltą nevisai jį 
nuotaiką „pataisė” % 
šausko orkestras, pad 

mas populiarių lietuvių 
dies dainelių. M. Kižytė 

tu mezzosoprano balsų 
liu įsigyvenimu į dainoj 
zikalinį ir žodinį tmd 

siems patiko. Jos balso 
tumą lydi ir malonus J 

numas aukštesnėse ir M 
tinėse gaidose. Gal J 

šiai sudainuota šid 

„Lopšinė”.
Al. Vasiliauskas ypJ 

gai malonus klausyti, j 

jis pereina į falcetą, y 
ypač davė jam puikiai J

reikšti Tallat-Kelpšos į i Siunčiąs karas aiš- 
je „Ne margi sakale! į liudija, į kokias 

Kai kur jis leidžia sau jjybes ir niekšiškas že- 
daug laisvės dainos i ^nupuola žmogus, kai

cTAI KAIP
genios laikas 
įiįiĮ sunaudojimas 
he reikalauja*, 

kančios
[ori viskam laisvės

Minančią savaitę katali- 

pasaulis pradeda gavė
ju laikotarpį, primenantį 
glaus 40 i'eny pasinio- 

jj didžiajam žmonijos iš- 

jpno darbui atlikti. Bet 
h praleidžiama gavėnia 
į laikais? Gavėnios lai- 
i gal niekad anksčiau, 

n šiemet, visu tragišku- 
uerodė dar sąžinę turin- 
s žmogui, kaip baisu mi
di nuo dieviškojo kelio, 
Renkant tik grynai žmo-

Taip, Būtinai Reikia Plėstis
Pereitame „Amerikos” nu

meryje iškelta mintis, kad 
mūsų laikraščiui reikalingos 
geresnės patalpos. Straips
nyje suminėta keletas svar
bių priežasčių, kodėl tokios 
patalpos reikalingos, bū
tent: 1. esamas butas pasi
daręs perankštas dėl padi
dėjusio laikraščio personalo 
ir išsiplėtusios spaustuvės, 
dabar spausdinančios be sa
vo laikraščio, įvairių apys
kaitų ir kitų spaudos darbų, 
dar net keletą periodinių 
leidinių; 2. dabartinės pa- 

—talpos-yrą. tamsios ir dir
bant visuomet reikia vartoti 
elektros šviesą; be to, yra 
drėgnos. Tai viskas neigia
mai atsiliepia į darbininkų 
sveikatą ir mažina jų dar
bingumą bei nuotaiką; 3. 
savaitraštis „Amerika” yra 
tapęs rimtu išeivijos lietu
vių visuomeninio gyvenimo 
pajėga, be kurios ypač Ry
tinių Valstybių lietuvių ka
talikų veikimas nustotų sa
vo esmės ir žymiai susilp
nintų bendrą kolonijos lie
tuvių svorį. Taigi, visų lie
tuvių, ypač katalikiškų dr- 
jų patriotiškumas, savigar
ba ir savo pareigų suprati
mas verste verčia skubiai 
imtis visų galimų priemonių 
sukelti
naujoms patalpoms. Kaip 
atskiri 
draugijos išleidžia 
pinigo antraeiliems reika
lams, kartais net nereikalin
gai. Argi ši būtina pareiga, 
šis neatidėliotinas darbas 
bus pamirštas? Nesinori ti
kėti, kad mes ir toliau norė
sime turėti mūsų apsileidi
mo paminklą, kuriuo aš 
drįstu pavadinti dabartines 
„Amerikos” patalpas.

Dar ne visas išskaičiau 
priežastis, dėl kurių turime 
rasti naujas patalpas spaus
tuvei ir laikraščiui. Senoji 
lietuvių išeivių karta nyks
ta, savo vietoje bepalikda
ma labai maža lietuviškų

reikalingą fondą

asmenys, taip ir 
nemaža

dirvonų purentojų iš čiagi- 
mio jaunimo. Ir mes rankas 
nuleidę tik aimanuojame, 
kad po mūsų jau turės žlug
ti mūsų organizacijos ir klu
bai, mūsų parapijos ir mo
kyklos, mūsų laikraščiai ir 
viskas, kas lietuviška, kas 
taip artima mūsų širdžiai. 
Tiesa, padėtis nėra džiugi
nanti, bet ji nėra beviltiškai 
tamsi. Jei ji nėra lygi padė
čiai prieš trisdešimtis metų, 
tai neperdaug ir šiurpesnė; 
dabar nebėra tiek daug at
vykstančių iš Lietuvos stip
rių susipratusių lietuvių 
emigrantų, bet už tai nebė
ra ir tų muštynių, peštuka- 
vimo, politine ir ideologine 
neapykanta degančių intri
gų, kurių darbai lietuvių 
vardą buvo nustūmę į gana 
žemą palyginamąjį stovį 
kasdieniniame Amerikos gy
venime. Ir tas daug prisidė
jo prie čiagimio jaunimo at
stūmimo nuo mūsų draugi- 

I jų, nuo viso mūsų organiza
cinio veikimo. Ypač prasi
mušusiam jaunuoliui dažnai 
tekdavo išsiginti savo tautiš
kumo, savo kalbos prieš 
draugus, kuriems lietuvis 
buvo „polakas” ir kuriems 
šis vardas buvo niekas ki
tas, kaip keiksmas. Šiandien 
padėtis ta prasme pasikei
tusi šimtais procentų.

Šiandien mes turime ir 
džiuginančių reiškinių, šian
dien mes turime Amerikoje 
porą lietuviškų aukšt. mo
kyklų, į kurias jaunimas su
važiuoja iš arti ir iš toli. To 
priežastim gal yra palan
kesnės pragyvenimo sąly
gos. Bet čia yra nemaža ir 
lietuviško susipratimo žymė. 
Jei pažvelgsime į išeivijos 
spaudą, pamatysime, kad 
nemaža bendradarbių laik
raščiai susilaukia iš čiagi
mio jaunimo, kuris ima rū
pintis, pradeda domėtis lie
tuvišku judėjimu. Jie net 
imasi iniciatyvos savo laik
raščius steigti! Tas rodo, kad

NUOŠIRDŽIAI PRITARIA 
„AMERIKAI”

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly

REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 
t

3 metų senumo, 90 proof

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

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

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

! ©

$1.07

kalbą, 
nuolat 
ūjame, 
dingu-

būti ar išsilaikyti lietuviu, 
rūpintis lietuvių tautos rei
kalais sugeba ir gali ne vien 
tas jaunimas, kuris sugebė
jo išmokti lietuvių 
bet ir tas, kurį mes 
apšaukiame, nuolat 
kaipo lietuvių tautai 
sį.

Tokių reiškinių akivaizdoj 
mes turėtume persiorientuo
ti, turėtume įgauti naujos 
drąsos, pamiršti nusimini
mą, mus slegiantį dėl neva 
neišvengiamos lietuviškumui 
Amerikoj katastrofos. Mums 
nepastebimai atgyja naujas, 
gal nevisai mums supranta
mas lietuviškas judėjimas. 
Tas judėjimas sustiprės, iš
augs mums pageidaujama 
linkme, jei mes sugebėsime 
naudingai prisidėti su savo 
parama ir patyrimu.

Grįžtant prie reikalo, prie 
padarytų pastabų, norėtųsi 
paminėti vieną svarbų reiš
kinį, kuris pastebimas pas 
mus, Brooklyno lietuvių gy
venime. Neskaitant, kad 
pats laikraštis ,,Amerika” 
yra pasidaręs svarbiu mūsų 
lietuviško judėjimo fakto
rium, lietuviškosios parapi
jos irgi yra sustiprėjusios, 
pajėgiančios suburti jauni
mą, palaikyti gausingas or
ganizacijas, didelius lietu
viškus chorus, kuriuos su
daro veik išimtinai čiagimis 
jaunimas. Apreiškimo Pan. 
Švč. parapijos jaunimas lei
džia net savo laikraštį ,An
nunciator”. Ir reikia pasa
kyt, yra turiningas, gražus 
laikraštis, užpildomas vien 
jaunuolių! Tai sveikintinas 
reiškinys, nes jaunimas, 
bendradarbiaudamas spau
doj, įgyja savimi pasitikėji
mo, pamėgsta darbą, įpranta 
domėtis savaisiais, savo ju
dėjimu. Iš tokių jaunuolių 
mes galime susilaukti veikė
jų, kurie sugebės paimti 
ateivių lietuvių pradėtąjį 
darbą ir jį tęs toliau.

Turint visa tai dėmesyje, 
mes ir privalome susirūpin
ti, kad visas mūsų jėgų vys
tymasis būtų derinamas vi
sokeriopai: naujos gyveni
mo sąlygos iš mūs reikalau
ja turėti geresnes patalpas, 
kuriose būtų padoresnė laik
raščio raštinė, kur būtų ga
lima plėsti ir gerinti spaus
tuvę, galinčią geriau atlik
ti darbus, kurie jau dabar 
gaunami ir kurių dar būtų 
galima gauti. Užtai nuo va
sario 11d. paskelbkime vajų, 
sukelti fondą „Amerikai” 
naujas patalpas įsigyti. Ne
sinorėtų tikėti, kad šis taip 
svarbus reikalas nesusilauk
tų mūsų veikėjų ir draugijų 
pritarimo. Tad, kas bus pir
mas ir kas duos daugiausia!

Kazys P. Vilniškis

Nepaprastai džiugu, kad 
„Amerika” naudojasi visuo
menės vadų gražiu pritari
mu. „Amerikos” bazaro pro
ga visose bažnyčiose gerb. 
kunigai pranešė apie tai, 
kviesdami savo parapijie
čius paremti bazarą.

Bazaro proga, Apreiškimo 
Parapijos Biuletenyje pa
skelbtas labai gražus para
ginimo žodis, kurį čia išti
sai perspausdiname:

„KILNIOS PASTANGOS
Amerikos Katalikų Visuo

menės džiaugsmo ir pasidi
džiavimo šaltiniu yra fak
tas, kad katalikiškoji spau
da kaskart vis stiprėja pre
numeratorių skaičiumi, ge
rėja savo turiniu, dvasia ir 
nuotaika. Visiems yra aiš
ku, kad katalikiškosios 
spaudos progresas liudija 
katalikiškos visuomenės su
sipratimą ir pajėgumą. Pa
vyzdžiui, prisižiūrėkime, kad 
ir į mūsų savaitraščio „A- 
MERIKOS” stebėtiną pažan
gą. Šis mūsų savaitraštis 
sako visai mūsų tautai, kad 
lietuviai, nors ir svetimoje 
šalyje gyvendami, brangina 
savo kalbą, papročius, šven
tai laiko dorą ir tikybą.

„Kadangi „AMERIKA” 
išeina iš Brooklyno, tad di
džiausia garbė tenka Brook
lyno apylinkės lietuviams 
katalikams. Kadangi mums 
tenka daugiaus kredito, mes 
iš savo pusės privalome dau
giaus paremti savo gerąjį, 
nuoširdų, daug gero mums 
nešantį kaimyną „AMERI-

Malonūs , Amerikos” skai
tytojai prašomi įsidėmėti, 
kad šiand’e. senrfo 26 d., šv. 
Jurgio par salėje, 207 York 
St., Brool'bme. pradedamas 
„Amerikos” bazaras, kurs 
šioje salėje tęsis tris dienas 
— penktadienį šeštadienį ir 
sekmadieni. Kiekvieną va
karą bus muzika, tad šokių 
mėgėjai galės smagiai pasi
linksminti. Kiekvieną vaka
rą įdomių dovanų laimėji
mai.

Kreipiame visų skaityto
jų dėmesį, prašydami su
teikti šią paramą: patiems 
atsilankyti; savo artimiems 
ir pažįstamiems pasakyti 
apie šį bazarą; pakviesti 
jaunimą dalyvauti. Mes ne
galime pasiekti visų Jūsų 
pažįstamų, todėl prašome 
talkos — praneškite kiek 
galima, plačiau apie šį baza
rą, kviesdami ir ragindami 
dalyvauti visus bazaro ren
gėjų vardu.

Kitą savaitę bazaras bus 
pravestas Maspetho par. sa
lėje, tad bus kita proga at
silankyti, ypač tiems, kurie 
šią savaitę negalės to pada
ryti dėl įvairių 
Tad, gausingai 
bazarą, kurio 
užtikrindami ] 
savo laikraščiui 
platesnę darbų programą.

Iki pasimatymo „Ameri
kos” bazare!

Administracija

APYLINKĖS SEIMELIS

26 d., Capitol viešbučio di
džiojoje salėje, New Yorke, 
ivyks choro metiniai šokiai, 
kurie, tikimasi, praeis dide
liu pasisekimu.

— Mot. S-gos 29 kp. me
tiniame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Morta 
Šertvytienė, vicepirm. V. 
Gaigalienė, prot. rast. Elena 
Vaitiekūnienė, fin. rast.

Dobrovolskienė, ižd.
Bielevičienė. „Ameri-

Ona 
Ona 
kos” bazarui paskirta 10 do
lerių. Į bazaro rengimo ko
mitetą išrinktos Šertvytie- 
uė, Gražienė, Subatienė. Ža
dėjo 
dėti.

ir daugiau narių prisi-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Šiandie, penktadienį, 
par. salėje pradeda- 
„Amerikos” bazaras, 
tęsis tris dienas. Visi

pretavime, ypač ten, k® »nori tik savo jėgomis 
lanku nukrypti į džiazą ^gyvenimą.
to, Vasiliauskas nereti
dainos žodžius „nuva 
aiškiai neištardamas ją 
tai didelė dainos pajė«

aplinkybių.
lankykime 

pasisekimą 
pagelbėsime 
i įvykdyti
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„AMERIKA” — laikraštis 
gražus, didingas ir įspūdin
gas, bet „AMERIKOS” bu
veinė labai skurdi. Jau lai
kas mums visiems — petis 
į petį — sukrusti ir „AME
RIKAI” įgyti geresnę vietą, 
tinkančią josios kilniai as
menybei.

„Štai, graži proga tą dar
bą pradėti. „AMERIKA” 
rengia savo bazarą šv. Jur
gio parapijos salėje, (ten, 
kur kun. Paulonis klebonau
ja) ir V. J. Atsimainymo 
parapijos salėje, Maspethe 
(kur kun. J. Balkūnas). Ba
zare bus ir mūsų parapijos 
būda. Ar gi mes, Apreiškimo 
parapijos parapijiečiai, at- 
siliksime nuo kitų parapi
jų?! Niekados! Visi važiuo
sime į „AMERIKOS” baza
rą!!! Lai gyvuoja šis mūsų 
šūkis! Lai gyvuoja „AME
RIKA”!”

Drįstame, tvirtinti, kad 
šiuos parajginimo žodžius 
yra parašę^ pats Apreiškimo

New Yorko Apylinkės Ka
talikų Seimelis įvyks vasa
rio 11 d., sekmadienį, 2:30 
vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, No. 5 ir Havemeyer 
gatvių kampas.

Seimelio programoje — 
svarbiausi dienos klausimai 
ir apylinkės visuomenės gy
vybiniai reikalai. Apie tai 
kalbės atskiri pranešėjai, o 
seimelio dalyviai pranešimų 
turinį patys išplės ir suteiks 
jiems reikšmingos prasmės. 
Kiekviena katalikų draugija 
siunčia po 5 atstovus. Drau
gijų valdybos įpareigojamos 
pasirūpinti, kad kiekvienai 
draugijai būtų atstovauja
ma šiame seimelyje.

Feder. Apskr. Valdyba

mūsų 
mas 
kuris 
parapijiečiai kviečiami gau
singai lankytis ir paremti 
savo apylinkės laikraštį.

— Rožančiaus dr-ja turė
to susirinkimą, kuriame na- 
rės pasižadėjo remti „Ame
rikos” bazarą. Išrinktos at
stovės į katalikų seimelį. 
Vasario 18 ir 25 d. d. nutar
ta turėti laimėjimų žaidi
mų vakarus.

— Sausio 21 d. vakare kle
bonas kun. Paulonis iškėlė 
vaišes parapijos jubiliejaus 
minėjimo komitetui. Visi 
skaniai pavaišinti. Tarta
si, kalbėtasi, kas ir kaip to
liau veiktina. Čia negalima 
nepaminėti kun. Masiulio 
malonaus bendradarbiavimo 
su jaunimu. Valio mūsų ku
nigėliui ir jaunimui.

Komiteto narė

PAVYKĘS KONCERTAS

Sausio 21 d. Grand Para
dise salėje įvyko dainininko 
Al. Vasiliausko koncertas, 
kuriame, be paties Vasiliau
sko, programą atliko Mari
jona Kižytė, „Lietuvos Dai
nos” kvartetas, armonistas 
J. Tamašauskas ir jo veda-

-a

PILIEČIŲ KLIBI
SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d. įvyks 
čių Klubo metinis 
skvriaus susirinkimas 
džia 7:30 va], vak. 

čiam visus klubo naru 
lyvauti, nes bus M 
pranešimai iš biznio (

sa 
be 
tu 
nė 
Iš 

vi 
k( 

m 
2! 

ut 
iš 

& 
kė

kėtų žinoti, kad Raud. 

Ės yra tarptautinė or
iąja, šelpianti įvairių 

asmenis, o mums svar
ui amerikiečių aukos 
iiiriamos tik vilnie- 

; lietuviams. Kadangi 
į. aukos į Lietuvą 
bos per Lietuvos pa- 
s įstaigas, netenka nei 

kad aukos pa- 
j? reikalingus asmenis. -~ 
į'ečiai lietuviai, siun- b 
h per Lietuvos kon-

1 I ____
s ar per K. Federaci-

lėl

PROF K. PAKŠTAS TEXAS 
VALSTYBĖJE

Prof. dr. K. Pakštas kurį 
laika skaitė paskaitas San 
Antonio universitete, Texas 
valstybėje. Dabar kelioms 
dienoms yra apsistojęs pas 
B. Mastauską, buv. Federa
cijos pirm., Texas valstybė
je. Vasario 1 d. prof. Pakš
tas jau bus 
čia pradės 
maršrutą.

Brooklyno
gerą progą išgirsti profeso
rių Pakštą kalbant vasario 
16 d., Grand Paradise salė
je, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 22 metų su
kakties minėjime. Visi pra
šomi atsiminti, kad vasario 
16 d., penktadienį, minėsime 
didžiulę tautinę šventę.

Chicagoje ir iš 
savo prakalbų

lietuviai turės

New Yorko miestui 
didelis anglių vež _____

streikas. Pereita šeši , 'o-rastų reda vežikai laimėjo $4.50L 
daugiau s 
kė.

ą, gali būti ramūs, 
tik 
kur

Įtanumas bus tiks
li ir sąžiningiausiai

1 
kai] 

sist.ieviniu |U IJJL.UV • . ' • J r w ••savaitėje ir 9 I*.“',nt':.ka^ U
J snteisę reikalauti is

_____________________ _ h spaudos pasmerkti
Į įs 17 amerikiečių, kai- Lg j 

LICENSES ? kesinhnesi nugriau-

Boer. Wine I/inm ji ^es santvarką £jem;

Wholesale, Retai'

vė j

i diktatūrą; taip pat mąsį 
Ėja pasmerkti kun. tos į 
k kaip įtariamą tu- ja m 

*rs a^tirlX,b^ fe suimtiesiems.
NOTICE is hereby given that Li 
GB 11779 1 - - -
to sell beer at retail under Sectl 
the Alcoholic Beverage Control 
268 Brooklyn. Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consumd 
premises.

a-reikalavimas” dau- jyj] 
keistas. Viena, su- ijPf1]v 

LOUIS &• IRVING GROS > l,u. UUtuv
D-B-A Gross Brothers B ulllflamO aSmCHS čjnrnic 

JL00“ Ho jo nusikaltimo, j ;m0 
TH.I ... . . UU11U

268 Brooklyn Ave. 1

NOTICE is hereby given that Is 
RL 7982 has been ir.sucd to the 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 132A of the Alcoholic Be« 
trol Law at 
Brooklyn, C 
on the premises.

RUTH KRITLIK 
Bar 

52 Tompkins Ave.,

&
&

IUii

plaukti teismo žo-1 kuriaį 
J k kokią teisę ko- munis1

kalbėti apie tvarkg

DAVID IU
Grill

BrooklJ

R asmenų ruošimąsi j0 nei 
katarą? Pačių ko- ------  .u t.uu nv sav0 v

s 4 programos svar- _

BROOKLYNO I.IETUVIAI GYDYTOJAI
VALANDOS: 

8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vflk.

Šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

DR. JOHN WALUK
161 No. Oth Street

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STa-zp 2-7177

VALANDOS: 
1—2 p. p.

Ir pagal sutartį
Tel. NAvarre 8-1919

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 rak.

Penktadieniais uždaryta 
> Tel. Evergreen 7-6858

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

•punktas kaip tik ir 
7^8 diktatūros.

komunistai nepri-
1 femo Jų vadas

rastas kaltu 
metams kale- 

komunistai šaukia, 
^ieisiigas sprendi- 

® h persekioji-

'f'.8’1 komunistais

mms, pa
ltys ir rėkia.

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

Jp6 Melbti lenkų 

^popiežiui apie la- 

persekio ji- 
W užimtoje Len- 

|pilotą vokiečių 
E" kunigai, 

EMos ir t. t. 
E/knkų kančios 

L'; suprantamos.

daug kentėjo 

■ įY kip veikiai 
< Wų aklo šo

.i.

už dr-j 

lerį mc

Bet' i 
būtų b 
jei ji bi 

mus nut 
vė, tai i

Darbo 
do įrod 

pernai b< 
mažėjo t 

bet vis s 
skaičius 

milijonų, 

laikais ti 
ar jų nebi 
eityje?

Statistil 
kad 1870 

1000 galir 

dirbo 324, 

— dirbo 6i 
do, kad pr 

rikoje bed; 
dvigubai' < 

metu.
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