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AI KAIP 
sukaktuvininkai, 
f. K. Pakšto veikla, 
bininkų „laisvė”, 
kiną vėliavą, 

žmoniškumas?

mis dienomis du įžy- 
lietuviai švenčia kuni- 
o 25 metų sukaktis — 

M. J. Urbonas, Du Bois, 
lietuvių par. klebonas 
. Augustinas Petraitis, 
ter, Mass., šv. Kazi-
lietuvių par. klebonas, 

sukaktuvininkai stam- 
asmenybės, įrašiusios 
vardą lietuvių išeivi- 

istorijoje.
tikindami abu sukaktu- 
įkus, linkime jiems gau- 

| Dievo palaimos malonių 
| ilgiems, ilgiems metams.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENI

Brooklyn,^ 
Bridge Plaza)

„INTELIGENTO

PALOCIUS
)S RŪŠIES
i, Arbata, Hot Chocolate
*N® Geriausiai 
geriausios smetono 
Umami užsakymai

GINKUS

vienas paklausia, o 
dabar prof. K. Pakštas, 

beveikia ?
f. K. Pakštas gyvena 
ornijoje, Los Angeles
e, iš kur dažnai važi- 
po universitetus vaka- 

valstybėse, palei Ra- 
vandenyno pakraščius, 
učių mielai kviečia
is skaito paskaitas

Lietuvą, apie lietuvių 
, apie visas Pabaltijo

Maskolijaib ernaijį fbes.
„Laisvė” paskelbė jį seniai jis kalbėjo Po- 
Bacevičiaus gautąlaik s kolegijos į 
rį parašęs jo tėvas. |g i ir studentams, 
labai trumpas, tačiani®^ 1 "
nepasakąs apie tyBikraščio, kurs labai su- 
„džiaugsmą”, kurio jėjęs^prof. Pakšto pa
tiek daug Lietuvoje,]! ~~ 
turn komunistų plen 
Laiške taip sakomijjetuvą angli

profeso- 
. Teko 

i ištrauką iš angliš

i. Turime žinių, kad 
Pakštas yra paruošęs 

lišką knygą, 
inčią žinias iš istori
ografijos, ūkio ir kul

kų”. Taigi, pianisto Bet ar susiras leidė- 
sidžiaugia, kad gyvea 
gerai, o kalba tik ajt 
blogumą”, apie gerinai 
kai nutyli.

sveikas. Darbo jarįjį 
Gyvenu neblogai.*^
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Lietuviškos Paskaitos Iš Vatikano

Vyskupas P. Būčys atsiun
tė ir prašo paskelbti tokį 
pranešimą:

Šventasis Tėvas yra ne
paprastai geras. Vatikano 
Radijo stotį jis pavedė var
toti tikybos paskaitoms į- 
vairiomis kalbomis. Dėl tų 
paskaitų daugybės ir skel
bėjų įvairybės lengva supras
ti, kad Apaštalų Sostas ne
ima ir negali imti už pa
skaitų turinį ir formą. Ne 
Apaštalų Sostas ir tvarko tas 
paskaitas, o Tėvų Jėzuitų 
Ordenas.

P. Girdvainio rūpesčiu 
leista Vatikano Radijo sto
tim naudotis lietuvių kalba 
paskaitoms dukart savaitėje, 
būtent trečiadieniais ir šeš
tadieniais. Tos paskaitos 
prasidės Romos vasariniu 
laiku 20 v. 15 m., tai ati
tinka 12 vai. 15 m. P. M. 
Standard time Chicago j e ir 
1 v. 15 m. P. M. Standard 
Time New Yorke. Bangų 
ilgis 19 metrų 84 santimet- 
rai. Trečiadienio paskaitas 
skirsime labiausiai Lietuvos 
klausytojams, o šeštadienio 
paskaitas Amerikos lietu
viams. Įdomu, kad šeštadie
nio paskaitos Amerikoje bus

rbininkai p a g r obtoje 
tvoję susilaukė tikros 

1 rėš”. Jie negalės gau- 
v paskelbus B kitokiu keliu, kaip 

d arbo biržas. Vadi- 
darbininkas tapo pa-

čiaus laišką, pridėtoji 
kad tėvas rūpinasi aū 
naus pianisto sugris [q daiktu, paprasta pre- 
Lietuvą, bet ar laiškui į^ją pardavinės kdmi- 
apie tai sakoma?štaii į tam, kam tik jis pa- 
ka iš laiško: i 5 Darbininkams gali

uždrausta persikelti iš 
)s dirbtuvės į kitą. Apie 

L negali 
Darbininkas su visa 

a, be jokio atsiklausimo 
sutikimo, gali būti iš
gamas iš vieno miesto

Lietuvą, bet ar laiškeli

ka iš laiško:
„Tikiuosi, kad jaus

vaš Amerikos kontineĄ J8 eurpruves 1 
turi pasilikti iki kam j j°Kiių kalbų 
Dabar galėtum grįžt tik 
Japoniją ir SSSR, bet 
reikėtų daug tūkstaną 
pastovaus darbo šuto, x __
tau ir Suvienytai į ;Ia™uollal gali būti

* i Imtirnvim vv-irYTii

se. Nieko nepadarys, 
vargti.”

Taigi, tėvas visiška i 
gina sūnaus grįžti į J5 te „rojus 
bet pataria pasitikti k — 
koje iki karo galo. Ik

iti ketverių metų pri
imam darbui į bet ku- 
Rusijos gilumą.
i, ar tai ne laisvė, ar

koje iki karo galo. « munistų spauda nesi- 
nimi tūkstančiai keM to ne tik su tiesa, bet 
gali būti baisūs, nesi paprasčiausiu padoru- 
konsulatas galėtų!e$> Jiems keiksmažodžiai— 
rūpinti kelionę ir dyk Niausi argumentai. Jie 
gi reiškia didžiajai S* laši ir švenčiausių daly- 
Sąjungai parsigabenti* [žvilgiu. Kiekvienam lie- 
žmogų, kurį komiui ii brangi tautinė 
bar net genijum vaM lė vėliava, bet šią 
tėvas gudresnis už ŠH „Laisvėje” apie 
keliais žodžiais moOę taip parašyta: 
sūnui gerą patarima^titi verkia, kad jau 
varki Amerikoje, Lietuvos vėliavos.

Lietuvą visainesimb^lnias, tą vėliavą!” 
Japoniją ir visą Rwa1

konsulatas galėtų te*®

tėvas gudresnis už^

tri- 
sa- 
tri-

nė- 
Tai 

grįžki į Lietuvą. Wnones tikri durniai. Mat

Japoniją ir visą vis dėlto yra lietuvių, 
atviras ten nėra s lenkiasi trispalvei vė- 
veiksmų, tad pakliūtu i, tačiau duoda savo 
lengva, bet į jį vyktiĖF įimus tam laikraščiui, 

” ‘ ‘ "1 spiaudo į viską, kas 
| viui brangu, šventa.

„Laisvės” čyfainen^i

Great Neckel >Dlunistai skelbia, kad 
x,~~ , - g liaudis susilaukė 

___ I ausios laisvės, bet jų
Kitą šeštadienį.

14 H R vol vsk.^ turėjimą, retkarčiais 
i--’ cu ' wt idžia ir tokius laiškus,

Lietuvos ”įr
Labanauskas ij-tįj 
redaktorius J. 1J 
Prakalbas rengiįj 
racijos skyrius. J 
tuviams pravarti^

salėje, Steamb^

nes kalbėtojai 
jausiu ir teisi® 
apie dabartinjf 
voje. Visiei/1 
vas. JI 1

.” įdėjo vie- 
ivo artinto bendradarbio 
I sesers/ laišką, kuria- 

■jjanešam£a, kad Lietuvos 
Jliuosea ir kaimuose ,,ne- 
iiam jkaunimui nebus 
ima rudJfcšti pramogas”, 
net ir į^naprastas pra- 
ldrauJ«us Pasilinks- 
iBs J- ruošti tik 
L- 
festai. w

Ir vis bus dar žmonių, ne- 
sivadinančių komu nistais, 
kurie tikės Maskvos papū
goms, rėkiančioms apie vi
sų Lietuvos gyventojų ly
gias teises, apie sąžinės ir 
tikybinių įsitikinimų lais
ves.

----4*-----
Buvęs prezidentas Hoover 

su artimais bendradarbiais 
mėgino surasti priemonių nu
siųsti maisto belgams, len
kams, olandams, prancūzams 
ir suomiams, kuriems gre
sia bado pavojus. Visa kliū
tis—Anglijos jūrų blokada. 
Anglijos vyriausybė prašy
ta praleisti maisto siuntas, 
kurias pavergtuose kraštuo
se būtų dalinusi visai neu
trali komisija, neprileisda- 
ma vokiečių įsikišimo. An
glijos vyriausybė amerikie
čių geraširdžių prašymą at
metė.

Belgai, prancūzai, lenkai ir 
olandai tik todėl kovojo 
prieš Vokietijos veržimąsi, 
nes juos drąsino Anglija. 
Šiandie, kai milijonams šių 
nelaimingųjų bado šmėkla 
žiūri į akis, anglai šalti, 
kaip tie biznieriai, kuriems 
rūpi tik savo pelnas.

Kuo kalti suomiai, kad jie 
turėjo gintis prieš įsiveržu- 
sį rusą ir šiandie, po kar
žygiško gynimosi vienerių 
metų sukakties, sunkiai tu
ri vargti, atstatydami savo 
kraštą? Ir karžygiški suo
miai turės alkį kęsti tik to
dėl, kad didžiosioms valsty
bėms nesvarbu joks žmoniš
kumas.

*4*

Brooklyn© Dariaus-Girėno 
paminklui statyti komitetas, 
girdėti, savo pramogos pro
gramai pildyti yra pakvie
tęs ir komunistinį (arba tik 
komunistams tarnaujantį) 
chorą. Šis choras dalyvauja 
visose pramogose, kuriose 
niekinama Lietuvos nepri
klausomybė, tyčiojamasi iš 
lietuvių patrijotų.

Kilniųjų Dariaus ir Girėno 
atminimas ne tam, kad iš 
jų būtų tyčiojamasi. Jie sa
vo skridimą aukojo laisvai, 
nepriklausomai Lietuvai, tad 
kam jų vardą niekinti. Ne
jau komitetas, kviesdamas 
k o m u n i stams tarnaujantį 
chorą, gali tikėtis lietuvių 
visuomenės paramos?

girdimos sekmadienio vaka
rais Chicagoje 8 vai., o New 
Yorke 9 vai. Standard time.

Kadangi daugelis Ameri
kos lietuvių turi Radijo 
klausytuvus be trumpųjų 
bangų, tai būtų naudinga 
Amerikoje sudaryti sutartį 
su kokia nors stipriąja 
skleidimo stotimi, kuri sek
madienio paskaitas pakeistų 
Amerikoje į plačiąsias pri
prastas bangas, Manau, kad 
A.L.K. Federacija galėtų su
sirūpinti tuomi.

Už lietuviškas paskaitas 
per Vatikano Radiją, kaip 
sakiau, neima atsakomybės 
nė šventasis Tėvas, nė Apaš
talų Sostas, nė stoties vedė
jai Tėvai Jėzuitai, tik imu 
atsakomybę aš pats vienas. 
Mano pareiga yra nesikišti į 
karo dalykus, nė į politiką, 
nes to viso aš neišmanau ir 
nežinau. Paskaitoms medžia
gą surinkti ir apdirbti man 
padeda penkių rimtų žmo
nių būrys.

Amerikos lietuviai labai 
gerai padarytų ir man už
davinį palengvintų, jei man 
praneštų savo pastabas ir 
sumanymus. Ne visas tas 
pastabas galėsiu sunaudoti, 
ne visus sumanymus įvykin
ti, nes šiais neramiais lai
kais daugelis dalykų negali 
eiti savo paprastu taku. Bet 
aš nepaniekinsiu nė vienos 
pastabos, neatstumsiu nė 
vieno nuoširdaus patarimo 
ar sumanvmo. Mano adre
sas yra: P. Bučys. via Cor
sica 1, Roma 137, Italy 
Europe. Geriausia yra ra- 
švti. oro paštu, nes papras
tieji laiškai užtrunka kelyje 
ir nraųuola.

Girdžiu, kad Amerikos lie
tuviu dvasia prislėgta. Tie
sa, kad Europos gyvenimas 
šiais laikais yra karo su- 
nurtintas, bet nė kultūrai 
negręsia pražūtis, nė Lie
tuvos ateitis nėra be vilties. 
Net ir seni žmonės Lietuvo
je dar grali susilaukti švie
siu, laimingų dienų. Juo 
sunkiau dabar, juo geriau 
bus rytoj.

Petras-Pranciškus Būčys,
M.I.C.

Kalėdųt Numeris 
Kitą Savaitę

„Amerikos” sekantis nu
meris skiriamas Kalėdij 
šventėms. Jis spausdinamas 
gruodžio 18 d., bet visi jam 
skiriami pranešimai, raštai 
ir skelbimai turi būti gauti 
gruodžio 17 d. Tikime, kad 
visi mūsų bendradarbiai tal
kininkaus.

Graikai Gauna 
Daug Paramos

Washington, — Preziden
tas Roosevelt iš savo kelia
vimo vietos pareiškė, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė pagelbės 
Graikijai, kiek tik ji galės. 
Prezidentas atsakė į graikų 
karaliaus Jurgio prašymą 
užtarimo ir paramos.

Yra sudarytas specialus 
komitetas, kurs siekia viso
je šalyje dešimties milijonų 
dolerių. Komitetui darbo 
pradžia labai gera ir mano
ma, kad jam pavyks reika
lingą sumą sukelti.

Anglai Nepraleis Haisto
KUN. IG. ALBAVIČIUS PERKELTAS
Chicago. — Dievo Apveiz- 

dos parapijos klebonas, kun. 
Ignas Albavičius, įžymusis 
visuomenininkas, praeitą sa
vaitę paskirtas Cicero šv. 
Antano parapijos klebonu, 
kurio pareigose per ilgą lai
ką buvo velionis kun. Jero
nimas Vaičiūnas. Į kun. Ig. 
Albavičiaus vietą paskirtas 
kun. A. Martinkus.

Kun. Ig. Albavičius ir ve
lionis kun. J. Vaičiūnas bu
vo artimi draugai, drauge 
dirbę įvairiose lietuvių ka
talikų draugijose, drauge 
buvę visuomeninio gyveni
mo priešakyje. Dievo Ap- 
veizdos parapija, kurioje per 
20 metų klebonavo kun. Al
bavičius, ką tik atšventė 40 
metų sukaktį. Jos parapi
jiečiai buvo labai prisirišę 
prie savo klebono, jie jo 
gaili, bet drauge ir džiau-

ITALAMS NESISEKA IR EGIPTE
Londonas. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur
chill tautos atstovų susirin
kime pranešė apie naujus 
anglų laimėjimus Egipte, kur 
vienoje dykumų dalyje ang
lų kariuomenė iš gynimosi 
pozicijų persimetė į puoli
mą, perskyrė vieną italų ka
riuomenę; phlnvti* _na npie 3 ,- 
000 italų karių nelaisvėn. 
Romoje italai pripažino, kad 
anglai turėjo pasisekimo mū
šyje vakarų dykumose ap
link Sidi Barrani, Lybijoje, 
tačiau italai gerai atsilai
kę. Anglų pranešimu, yra 
apsupta 30,000 italų kariuo
menė.

Pranešimai iš Egipto sa
ko, kad į nelaisvę anglai pa
ėmę per 6,000 italų ir daug 
ginklų. Italų pasprukimas 
pareisiąs nuo jų turėjimo 
gausių motorizuotų dalių. 
Anglams staiga pavykę pra
laužti italų frontą..Dideliame

mūšyje labai daug patarna
vo lėktuvai, kuriais anglai 
bombardavo ne tik italų ae
rodromus, bet ir jų divizi
jas.

MARŠALAS PETAIN LAN
KO KRAŠTU

Vichy. — Prancūzijos val
stybės galva, maršalas Pe
tain nuolat lanko įvairias 
valstybės dalis. Visur jis 
sutinkamas labai palankiai. 
Prancūzų spauda drąsiai 
reiškia mintį, kad Petain da
bar savo asmenyje atstovau
ja visai prancūzų tautai. Jis 
buvo nuvykęs ir į Tunisą, 
kur labai iškilmingai pri
imtas.

Manoma, kad šiomis die
nomis Petain turėsiąs svar
bius pasitarimus su Vokie
tijos • aukštais pareigūnais.

giasi, kad jų mylimas dva
sios vadas susilauks plat- 
tesnės dirvos darbui, nes Ci
cero parapija yra žymiai di
desnė.

Norvegu Karalius 
Buvo Sugrįžęs

Londonas. — Čia praneša
ma, kad Norvegijos karalius 
Haakon praeitą savaitę bu
vo atvykęs į Norvegiją an
glų karo laivu. Karalius bu
vo išlipęs į sausumą, pasi
matęs su apie 50 asmenų 
ir vėl išvykęs.

Norvegijos konstitucijoje 
yra pasakyta, kad karalius, 
nebuvęs Norvegijoje 6 mė
nesius, netenka valdžios ga
lios, netenka ir karaliaus 
vardo. Laikydamasis kon
stitucijos nuostatų, karalius 
Haakon ir buvo sugrįžęs, 
kad nacių valdoma Norve
gijos valdžia negalėtų turė
ti formalaus kabliuko atim
ti užsienyje gyvenančiam ka
raliui vardą ir teises.

— Sovietų revoliucijos pro
ga Kaune rengtos eisenos. 
Jų tvarkdariais, be kitų, 
paskirti šie: komunalinio 
ūkio—Pševodskis, odos pra
monės — šimkovičius Icikas, 
batsiuvių-siuvėjų—J. Šmilas, 
sveikatos komisariato ir me
dicinos darbuotojų profesi
nės sąjungos—Birgeris.

Washington. — Anglijos 
ambasadorius lordas Lothian 
pranešė, kad Anglijos vyriau
sybė nesutinka praleisti per 
savo jūrinę blokadą maisto, 
kurį buv. prezidento Hoove- 
rio vadovaujamas pašalpos 
komitetas norėjo siųsti Pran
cūzijai, Belgijai, Olandijai, 
Lenkijai ir Suomijai. Anglų 
vyriausybė sutinkanti pa
lengvinti įvežimą tik vaistų 
ir su gydymu surištos me
diciniškos medžiagos.

Lordas Lothian pranešė 
smulkiai informavęs savo 
vyriausybę apie geraširdžių 
amerikiečių pastangas pa
gelbėti didžiulio bado išva
karėse gyvenančioms tau
toms, tačiau Anglijos vyriau
sybė negalinti silpninti savo 
vedamos blokados. Anglai 
mano, kad Vokietija gero
kai pasinaudotų amerikiečių 
siunčiamu maistu ir tuomi 
sustiprintų savo padėtį prieš 
Angliją

Reiškiama abejonių, ar 
anglai praleis ir Raudonojo 
Kryžiaus norimus pasiųsti 
javus Ispanijai, kurioje gy
venimas kasdien darosi skur
desnis. Ispanijos vyriausy
bė prašė Amerikos pasko
los 100 mil. dolerių sumai, 
pažadėdama nestoti į dabar
tinį karą ir išlaikyti visišką 
neutralumą. Amerikos vy
riausybė atsisakė Ispanijos 
prašymą patenkinti, bet su
tiko, kad ispanams būtų pa
gelbėta per Raudonąjį Kry
žių.

NAUJOS BAUDŽIAVOS DARBAI

JAPONAI DIDINA SAVO 
REIKALAVIMUS

HITLERIS TIKI SAVO LAIMĖJIMU
Berlynas. — Gruodžio 10 d. 

Hitleris kalbėjo ginklų dirb-
tuvių darbininkams. Jo kal
ba tęsėsi per dvi valandas. 
Jis kartojo daug kartų aiš
kintas dabartinio karo prie
žastis. Nurodė, k ad Vokie
tija ir Italija valdė labai ma-

si neteisybė, kurią reikią 
pašalinti. Jis kaltino seno
vės vokiečių vidujinius ne
sutikimus, kuo kiti naudojo
si, kūrė imperijas. Pasau
lyje turįs įvykti teritorijų 
perdalinimas, kad neturin-
tieji gautų bent kiek, o per-

žus žeminius plotus, kai ma
žesnės tautos, kaip anglai 
ir prancūzai, valdė daug 
kartų didesnius plotus ir ge
ruoju nesutiko pasidalinti su 
vokiečiais ir italais. Jis pa
žymėjo, kad anglai pradėjo 
ruoštis karui nuo pat 1933 
metų pradžios, kai į valdžios 
priešakį atėjo Hitleris.

Savo kalbą daugiausiai ir 
beveik išimtinai Hitleris tai
kė darbininkams, kuriems 
jis žadėjo geresnį rytojų, jei 
Vokietija laimės karą, o lai
mėjimu jis neabejojąs, tik 
esąs laiko klausimas, o tin
kamą laiką parinks niekas 
kitas, kaip tik jis pats, 
Hitleris.

Jis pažymėjo, kad 46 mili
jonai anglų valdė 40 mil. 
kvadratinių kilometrų žemės 
ploto; 37 milijonai prancū
zų valdė 10 mil kvdr. kilo
metrų, 85 milijonai vokiečių 
— tik 600,000 kv. klm, ir 45 
milijonai italų — vos pusę 

i milijono k v. klm. Tai buvu-

daug turintieji — atsisakytų 
kitų naudai.

Hitleris savo kalboje puo
lė demokratinę santvarką; 
jis pažymėjo, kad masė 
žmonių savo nuomonės ne
turi, kad nuomonė jai tik iš 
šalies primetama. Tikrieji 
valdovai demokratinėse val
stybėse esą tik kapitalistai, 
kurie kontroliuoją spaudą ir 
kitas valdžiai reikalingas 
priemones.

Savo kalbos gale Hitleris 
reiškė pasitenkinimą, kad 
visa vokiečių tauta juo pa
sitiki, kad laimėjimas yra 
tikras ir netolimas.

— Vilniaus milicija pas 
buv. prekybininką Raudbor- 
tą padarė kratą ir rūsyje ra
do užmūrytų įvairių manu
faktūros prekių 100,000 li
tų vertės. Paslėptųjų pre
kių tarpe rasta 2,260 met
rų skalbiniams medžiagos, 
1,258 metrų bajaus ir kitų 
prekių, kuriuos jis sakė „už
miršęs”.

Londonas.—Anglijoje gau
ta žinių, kad japonai pastatė 
naujus reikalavimus Indoki
nijai, prancūzų valdomai. Ja
ponai dabar nori savo kari
nes bazes įsteigti ir Indoki- 
nijos sostinėje, Saigon mies
te. Iš šio miesto į Singapūrą 
tik 650 mylių, tad iš jo ja
ponai lengvai galėtų pakenk
ti amerikiečių laivams, gabe
nantiems Amerikai reikalin
gą guma ir kitokią medžia
gą iš Tolimųjų Rytų.

Iš Indokinijos japonai gali 
sėkmingiau užpuldinėti Kini
ją ir ruoštis tolimesnės savo 
valdymo įtakos plėtimui Azi
joje.

Kaunas. — Iš okupuotosios 
Lietuvos gaunama žinių, kad 
spalių m. buvo jau šalęiai. 
Vietomis temperatūra nukri
to iki 15 laipsnių. Tačiau 
dėl sovietiškosios netvarkos 
laukuose dar pasiliko nema
ža šakniavaisių. Pati „Ta
rybų Lietuva” šiomis dieno
mis paskelbė, kad vien Šiau
lių ir Biržų apskrityje dar 
liko apie 45% viso cukrinių 
runkelių derliaus laukuose.

Vis dar organizuojamos va
dinamos talkos bulvėms ir 
kitokioms daržovėms nukas
ti. Turint galvoje, kad di
džiausia netvarka viešpatau
ja naujai įsteigtuose sov- 
chozuose, tai miestelėnai 
prievarta siunčiami į laukų 
valymo darbus. Nei darbi
ninkams nei miestelėnams 
neleidžiama net pasilsėti sek
madienį. Jie verčiami paau
koti sekmadienį „socializmo” 
labui, o kas atsisako—tas 
skaitomas sabotažniku ir 
kenkėju. Tad darbininkai ir 
tarnautojai noromis nenoro
mis turi vykti į laukų dar
bus, nors neturi nei ma
žiausio įgudimo šiuos dar-

Komisarai Paskelbė Naujus Rinkimus

Kaunas. — Pavergtos Lie
tuvos komisarų taryba nu
tarė paskelbti „rinkimus” į 
Vyriausią Lietuvos Sovietą. 
Rinkimai įvyksią sausio 12 
d. Kandidatus galės statyti 
tik komunistų partija ir jos 
valdomos organizacijos.

Netrukus bus renkami ir 
teisėjai. Nereikės būti bai
gusiam teisių mokslus, kad 
galėtum tapti teisėju; už
teks būti uoliu komunistu 
arba komunistams pritarian-

čiu. Teisingumo komisaras 
Pakarklis aplankė keliose 
vietose teisininkų susirinki
mus ir patarė jiems būti 
„arti liaudies”, nes skyri
mų jau nebebūsią.

— Mariampolės c u k r a us 
fabriko direktorius yra 
„draugas” inž. A. Aizikovi- 
čius. Pasak ,Tarybų Lietu
vos”, tvarka cukrinius run
kelius priimant ir sveriant 
esanti „tik vidutiniška”.

bus dirbti, nei pagaliau dra
bužių bei avalynės. Čia juos 
sustato artelėmis ir _vad. bri- 
gadierių priežiūroje jie turi 
lenktyniauti kas daugiau 
bulvių ar runkelių iškas.
Savaime suprantama, kad 

bulves ir runkelius kasa lie
tuviai, o prižiūrėtojai-—bri- 
gadieriai yra žydukai. Štai 
600 Kauno darbininkų ir tar
nautojų sekmadienį buvo nu
vežti net į Kėdainių apskri
tį. Šioje vadinamoje talko
je, o tikrovėje prievartos 
darbuose brigadieriais buvo 
paskirti šie: Eigulski, Ben
deris, Daugelaickis, Šapiro, 
Knebolis, Kaplanas, Grosma- 
nas ir kt. Per šią „talką” 
per nelaimingą atsitikimą 
skaudžiai nukentėjo „Liet
ūkio” šoferis Veverskis.

Ukmergėje šiuos prievar
tos darbus organizavo darbo 
Buvo paimta 350 žmonių, 
kurie turėjo lenktyniauti, 
kas daugiau bulvių ir run
kelių prikas. Pietums buvo 
padaryta pertrauka tiktai 
pusė valandos.

Į nesugebančių tvarkytis 
sovehozų laukus bulvių ir 
runkelių kasti siunčiami net 
moksleiviai. Iš Panevėžio 
buvo pasiųsta 73 gimnazis
tai ir 8 mokytojai. Per vie
ną dieną 80 žmonių nenu
kasė nei vieno hektaro. Iš 
viso iš Panevėžio į šiuos 
darbus tik vieną sekmadienį 
buvo išvėžta apie 1,000 žmo
nių. Prie Kauno esančiame 
buv. Noreikiškių dvare dir
bo laikraščių bendradarbiai 
ir spaustuvininkai. Šiek tiek 
padirbėję ir tegavę pietums 
pasilsėti pusė valandos, to
kio darbo nepratę „talkinin
kai” jau apie 3 popiet pradė
jo skųstis nuovargiu ir ne
trukus išsiskirstė,
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DAUGIAU SVEČIŲ BELAUKIANT

Paskutiniu laiku sulaukiame vis daugiau svečių iš Lie
tuvos. Vieniems jų pavyko pasišalinti iš bolševikų okupa
cijos, kitiems okupacijos metu teko gyventi užsienyje. Įvai
rūs tie svečiai — žymesni ir paprastesni. Jų bus ir dau
giau. Patikrintos žinios iš Europos tvirtina, kad sausio 
mėnesį laisvos Jungtinių Valstybių žemės krantus pasieks 
ir Antanas Smetona, pirmasis Lietuvos prezidentas, kurio 
pareigose jis buvo ir bolševikams Lietuvą užimant. Euro
poje susidarė tokios sąlygos, kad p. Smetona turi iš ten iš
sikelti. Laisvoji Amerika suteikia prieglaudą visiems įžy
mesniems asmenims, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių ne
gali pasilikti savo tėvynėje bei neturi kitur apsistojimo 
vietos. Panašiai Amerika priglaudžia ir A. Smetoną.

Antano Smetonos adresu daug jau rašyta, dar daugiau 
kalbėta. Jo asmuo, dėl įvairių aplinkybių, kurių stambią 
dalį jis pats savo veiksmais yra sukūręs, nėra lietuvius 
jungianti ir cementuojanti jėga. Jis, tiesa, tikėjo į lietu
vių tautinės vienybės idealą ir jo siekė, tačiau jo ir jo ben
dradarbių pasirinktos priemonės skaldė tautą, mažino tau
tos atsparumą, neišugdė veiklaus lietuvio. Tai jo asmens 
ir valstybės tragedija, bet niekas negalės išbraukti Sme
tonos vardo iš lietuvių tautos istorijos, nežiūrint jo dau
gelio klaidų.

Turime atsiminti, kad A. Smetona pirmininkavo Lie
tuvos Tarybai, paskelbusiai Lietuvos nepriklausomybės at
statymą 1918 m. vasario 16 d. Jis drauge su kitais 19 tau
tos vyrų pasirašė nepriklausomybės aktą. Jis pirmasis Lie
tuvos respublikos prezidentas. Jam vadovaujant Lietuva 
susilaukė Steigiamojo Seimo, kuriam 1920 m. jis perleido 
Lietuvos tvarkymo reikalus. Pagaliau, nuo 1926 metų gruo
džio mėnesio iki šių metų birželio jis buvo prezidento pa
reigose be pertraukos.

Mūsų gyvenamos Amerikos šalies vyriausybė, kaip ir 
kelios kitos laisvos valstybės, nepripažįsta Lietuvos okupa
cijos. Jos laiko Lietuvos atstovus pilnateisiais nepriklauso- 
iitOs valstybės atstovais. Kadangi respublikos prezidentas 
neatsistatydino ir išliko gyvas, jis savo teisine galia, pre
zidento titulu, tinkamam momentui atėjus, gali atlikti svar
bius valstybinės reikšmės veiksmus. Tad ar tikslu būtų 
eiti talkon tiems, kurie neigia Lietuvos teisę būti nepriklau
soma?

Visa tai turint dėmesyje, reiktų A. Smetonos atvažia
vimo atžvilgiu rimtai nusiteikti. Suprantame ir šventai ti
kime, kad jis nebegali tautai vadovauti ir nebevadovaus. 
Būdamas didelis realistas, tikime, jis ir nebandys kištis į 
Amerikos lietuvių visuomenės veiklą. Jis čia gyventų, kaip 
svetimšalis, naudodamasis Amerikos vyriausybės gera va
lia ir garbinga pakanta užpuolimo aukoms. Jo atvykimas 
neturėtų būti priežastimi naujų tarpusaviu kivirčų, netu
rėtų būti proga Maskvos vergų pakalikams didinti savo 
pragaištingą veiklą.

Mūsų nuomone, Lietuvos nepriklausomybės idėjai iš
tikimi lietuviai gali rimtai, korektiškai priimti žinią apie 
p. Smetonos atvykimą. Jis galėtų būti tinkamai pasitiktas 
ir supažindintas su lietuvių amerikiečių pastangomis pa
dėti tėvų žemei atgauti laisvę. Taip pat atsakingi visuome
nės pareigūnai, turėdami dėmesyje jo tolimesnę veiklą, pri
valėtų turėti drąsos jam tiesos žodį pasakyti, kokios nuo
taikos mūsų išeivijoje vyrauja.

Šie žodžiai visu nuoširdumu parašyti, trokštant tautai 
gerovės. ,,Amerikos” vadovybė niekada nepritarė tautinin
kų valdžios vestos tautinės politikos klaidoms, bet ne šian
die mėsinėti praeitį, kai visa tauta gyvybės ir mirties kryž
kelėje. Drąsiai kviečiame visą lietuvišką visuomenę išlai
kyti prideramą rimtį, jei mūsų tarpe pasirodytų A. Sme
tona, pirmasis Lietuvos prezidentas, kurio pareigas jis ėjo 
ir šių metų tragiškąją birželio penkioliktą.
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Už aukas nuoširdžiai dėkojame

Tomas Čižauskas

MAŽIAU ŽINOMI DIDVYRIAI
(Tęsinys)

V.
Šv. Andrius Bobola gimė 

1590 m., Sandomiero vaiva
dijoje, Lenkijoje, garbingo
je Bobolų šeimoje. 1611 m. 
rugpiūčio 10 d. įstojo į jė
zuitų naujokyną Vilniuje. 
Praleidęs dvejis metus nau
jokyne ir trejis metus stu
dijuodamas filosofiją, An
drius Bobola paskui eina 
mokytojo pareigas Brauns- 
bergo ir Poltusko kolegijo
se. Sugrįžta į Lietuvą baig
ti teologijos mokslų ir 1622 
m. kovo 12 d. įšventintas 
kunigu. Paskirtas tada prie 
šv. Kazimiero parapijos Vil
niuje, tuo pat laiku mokyto
jaudamas Vilniaus universi
tete. 1630 m. pavesta jam 
atsakominga vyresniojo vie
ta Bobruiske. Čionai jis 
stebėtinai veikė žmones sa
vo pamokslais ir tikru pa
siaukojimu ypatingai maro 
metu.

1636 m. kun. Andrius Bo- 
bpla pradėjo savo apaštala
vimo darbą Lietuvos valsty
bės misijų kraštuose. Pins
ke, Alberto Radvilos įsteig
toje kolegijoje, jis mokė ne 
tik atsilankančius studentus, 
bet visą apylinkę. Ir dvi
dešimts metų paaukojo šiam

darbui, stiprindamas katali
kų tikėjimą ir naudingai 
vargdamas tarp schismatikų, 
paklydusių gudų ir silpnų 
unitų, kurie 1595 m. buvo 
metę schismą ir grįžę dar 
kartą prie Romos, pripažin
dami visą katalikų mokslą 
ir popiežiaus neklaidingumo 
dovaną dorovės ir tikėjimo 
reikaluose ir jo įgaliojimą 
valdyti visą Kristaus baž
nyčią. Savo pasišventimu ir 
atkaklumu jis šimtus ir tūks
tančius klajojančių avelių 
avedė į tą vieną tikrą avi
dę — šv. Katalikų Bažnyčią. 
Jėzaus žodžiai buvo šv. An
driaus šūkis: „Aš turiu ir 
kitų avių, kurios ne šitos 
avidės; man reikia ir jos 
atvesti: jos klausys mano 
balso ir bus viena avidė ir 
vienas ganytojas”. (Jono X, 
16). Schismatikai ypatingai 
stengėsi sulaikyti jo pasek
mingą darbą. Taip šie schis
matikų vadai šv. Andriaus 
apaštalavimo nekentė, kad jį 
vadino „duszochwat”, t. y. 
sielų vagiu.

< nau i
Šiame istorijos laikotar

pyje visa Europa buvo su
kama audrų sūkuryje. Įvai
rūs protestantų tikėjimai 
niekino, ardė, draskė katali
kybę, nors ir buvo Lietuvo
je šiuo metu jų veikimas

— Komunalinio ūkio komi
saras išleido įsakymą, ku
riuo vasarnamiai turi būti 
pertvarkyti ir pritaikinti gy
venimui žiemą. Tokiuose va
sarnamiuose r e i k a laujama 
pastatyti krosnį, pertvarkyti 
langus, apkalti patį namą. 
Taip pat nebaigti namai tu
rį būti skubiai baigti staty
ti.

— Taganroge (prie Azovo 
jūros) statomas paminklas 
rusų carui Petrui I.

— Sovietų Rusijos pašto į- 
staiga, kuri veikia ir oku
puotoje Lietuvoje, praneša, 
kad nuo lapkričio 1 d. val
dinių įstaigų, įmonių ir or
ganizacijų siuntos nebebus 
siunčiamos nemokamai arba 
atsiskaitytinai. Jos turi bū
ti apmokėtos bendru pašto 
tarifu.

— Panevėžio suaugusiųjų 
pradžios papildomosios mo
kyklos vedėju paskirtas Liu
das Špokevičius, o dėstyto
jais Bazė Melamedaitė, Šme- 
rekis Oreckis, Izr. Mejeravi- 
čius. E. Sorskis, Mira Cada- 
vičiūtė, Aršas Meilackis ir 
kt. To pat miesto antro
sios mokyklos vedėju pa
skirtas Mrt. Navickas, o dė
stytojais: Vulfas Gvintas, 
Galperaitė, A. Šoka, Bech- 
manas Leizeris, Leiba Fin- 
kelšteinas, SI. Judelis, P. Ju- 
delienė, Londonas Berelis ir 
kt.

— Karo Ligoninėje mirė 
pulk. Dr. L. Janulionis.

PAAUGO PAJĖGOS

Lietuvos skaudi nelaimė pareikalavo iš išeivijos dau
giau darbo, kuriam neteko ruoštis. Pajėgingų darbininkų 
skaičius labai ribotas, o darbo plotas neišmatuotas. Visuo- 
menęg gyvenimui paskyrę savo kuklias pajėgas asmenys — 
dauguma jų — smarkiai išsisėmę, net gerokai nusidėvėję. 
Daugeliui mūsų veikėjų tenka būti ir politikais, ir kultū
rininkais, ir net medžiaginių išteklių ieškotojais, kad būtų 
galima idėjai tarnauti. Reikėjo naujų pajėgų, laukta pa
pildymų. Tą visi jautėme, bet pagalbos nebuvo iš kur su
silaukti. Iš Lietuvos žmonių negalėjome gauti, nes juos bai
dė liūdnos mūsų visuomeninio - kultūrinio gyvenimo daly
vių - kūrėjų sąlygos.

Tačiau mūsų pajėgos dabar padidėjo, kai pradėjo at
vykti iš Europos lietuviai, išsigelbėję nuo komunistų vergo
vės. Turime dėmesyje ypač tris asmenis, kurie turėtų ir 
galėtų sustiprinti lietuvių katalikų visuomeninį - kultūrinį 
pajėgumą. Kiek anksčiaus susilaukėme Stasio Gabaliaus- 
ko, pasižymėjusio Lietuvoje politiniais - visuomeniniais ir 
prekybiniais sugebėjimais. Praeitą savaitę atvyko vienas 
įžymiausių jaunosios Lietuvos šviesuomenės asmenybių,

ypač stambi jėga spaudos darbe — kun. Juozas Prunskis. 
Šią savaitę susilaukėme labai vertingos literatūrinės figū
ros — rašytojo Antano Vaičiulaičio.

Visuomeninė, žurnalistinė ir literatūrinė sritys kiek
viena stokojo daugiau galios ir štai dabar turime turtingas 
pajėgas. Jomis pasinaudoti, jas tinkamai į darbą įtraukti— 
mūsų pareiga. Grynai visuomeninėje veikloje mums trūks
ta tikslesnių organizacinių ryšių, trūksta drausmingumo, 
tvarkos, darbo pasiskirstymo. Šiai sričiai pakelti dabar 
turime tinkamą žmogų — St. Gabaliauską.

Žurnalizme, laikraštininkystėje, jei taip galima išsi
reikšti, mums trūko šviežesnio žodžio, lankstesnės, patrauk
lesnės technikos, ilgiau pasiliekantį dėmesį patraukiančios 
dvasios. Kas šiai sričiai geriau galėtų'pasidarbuoti, jei ne 
kun. Juozas Prunskis. Juk tai asmuo, kurs prieš ketveris 
metus paėmė katalikų dienraštį tik su dviem tūkstančiais 
skaitytojų, o pernai, pasitraukdamas, paliko dvylika kar
tų gausesnį skaitytojų — prenumeratorių skaičių.

Literatūroj buvo bene didžiausia spraga. Ir kaip ne
sidžiaugti, kai atvyksta pas mus tokia literatūrinė pajėga, 
kaip Antanas Vaičiulaitis, gražiausio stiliaus meisteris, tur
tingos gyvosios kalbos tikras sandėlis. Jo asmenyje galima 
sukrauti gražiausių lūkesčių.

Negalime norėti tokios pavyzdingai suorganizuotos 
draugijos, kaip Ateitininkai; negalime norėti tokio plataus, 
įtakingo dienraščio, kaip „XX Amžius”; neprivalome ir sva
joti įsisteigti tokį visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo bei 
literatūros žurnalą, kaip „Židinys”, bet mūsų pareiga siekti 
panašių vertybių nors mažybiniame maštabe. O jei dar 
pajėgtume parsikviesti Dr. A. Maceiną, įžymųjį mintyto- 
ją—pedagogą, visai šviesiai galėtume svajoti apie pajėges
nę tarnybą tautos gyvybei plėsti.

Bet ar sunaudosime naujas pajėgas, ar pagelbėsime 
joms susidaryti sąlygas didžiam darbui? Statome šį klaus
tuką, nes prieš akis labai šalta, skaudi tikrovė. Pernai 
susilaukėme įžymiausios, gražiausios pajėgos, kai Ameri
kon atvyko prof. Kazys Pakštas. Tai ne tik pasižymėjęs 
mokslininkas, bet ir plataus masto valstybininkas, visuo
menininkas. Prieš dvejis metus Lietuvoje katalikai, liau
dininkai ir dešinieji socialistai žiūrėjo į jį, kaip į galintį būti 
dinamišką Lietuvos prezidentą. Tamsios jėgos sulaikė jo 
kandidatūrą, bet tautoje pagarba ir pasitikėjimas jam augo.

Žinome, kad prof. Pakštas dirba labi naudingą darbą 
tarp kitataučių, bet pirmoje eilėje jo pajėgingumas turėtų 
tiesioginiai būti sunaudojamas lietuviams. Turime žmogų, 
kurs gali daug gera padaryti visai tautai, bet nepasinaudo- 

I jame.

gerai apmalšintas tėvų jė
zuitų pastangomis. Lietuvos- 
Lenkijos karalystė irgi daug 
kentėjo nuo kazokų ir to
torių. Bet šv. Andriaus vei
kimo centras buvo Pinske, 
kurio apylinkėje didelė prob
lema buvo su atsiskyrėliais, 
schismatikais. O Pinskas, at
siminkime, dar ir po Liub
lino unijos (1569) liko Lie
tuvos. Todėl šv. Andrius 
netik iš jaunystės mokėsi ir 
dirbo Lietuvos sostinėje Vil
niuje, bet beveik visus ku-l 
nigavimo metus prakaitavo 
istorinėse Lietuvos ribose, 
tais krizės laikais sekdamas 
Kristaus patarimą: „Jūs pa
saulio šviesa. Negali būti 
paslėptas miestas pastatytas 
kalne. Taip pat nedegama 
žiburio ir nededama jo po 
saiku, bet į žibintuvą, kad 
šviestų visiems...” (Mato 
V, 14-15).

1657 m. gegužės mėn. ka
zokai apsupo Pinską ir su
imtus katalikus baisiai nu
kankino. Andrių Bobolą su
gavo Pinsko apylinkėje. Ap
daužė belaisvį, kazokai pri
rišo jį prie balno ir nuvilko 
į Jonavą. Čia šventasis griež
tai atsisakė priimti schis
matikų klaidas ir atsisaky
ti tikro tikėjimo. Ir tada 
prasidėjo neišvengiamos kan
čios. Plaktas. Dešinė akis 
perduota. Degintas. Galvos 
oda nuplėšta. Galutinai pri
rištas prie stalo ir į pirš
tų panages privaryta ske
veldrų. Vėl plaktas 
gintas. Nugaros oda 
ta ir žaizda prikišta 
kiai sutrintų šiaudų,
gale, išrauna liežuvį ir per
duria širdį. Į Jėzaus klau
simą: „Ar galite gerti tau
rę, kurią aš gersiu,” (Mato 
XX, 22), Andrius Bobola 
mirdamas atsakė: Taip!

Kankinio 
tas Pinske, 
perkeltas į 
tų karstas 
vonas dar
Stebuklų daugybė. Ir 1853 
m. spalių 10 d. Andrius Bo
bola paskelbtas palaimin
tuoju. 1937 m., per Velv- 
kas, Šventas Tėvas Piius XI 
oripažįsta Andrių Bobolą 
šventuoju... ir apsvaigusis 
pasaulis turi kitą užtarėja 
danguje, didvyrį,s dirbusį
Lietuvoje!

(Bus daugiau

— „Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad žmonės ne
skaito laikraščių. Nežiūrint 
to, kad spaudos kaina nupi
ginta, bet vis dėlto žmonės 
laikraščių purtosi. Lietuvos 
žmonės, patyrę susovietintos 
spaudos melagingumą ir ak
lą parsidavimą okupantams, 
kratosi sovietiškų laikraš
čių.

— Pagaliau, Kauno ir Vil
niaus laikraščiai tik iš var
do yra likę lietuviški. Ta
me pat „Tarybų Lietuvos” 
numeryje, kuriame skundžia
masi laikraščių neskaitymu, 
yra įdėti tokie ilgiausi 
straipsniai: „Garbė ir šlovė 
socialistinio darbo didvy
riams” — paimtas iš Mask
vos „Pravdos”, apie „Di
džiausiąją pasaulyje revo
liuciją” rašo rusas F. Vili- 
nas, per visą puslapį žyde
lis A. Piterskis rašo apie1 kuro. 
„Leniną ir Staliną spalių 
dienomis”, taip pat per vi
są puslapį kažkoks masko- 
lis L Sosenskis meluoja apie 
„žemdirbių būklę kapitalis
tinėse valstybės”, o visos ki
tos žinios yra paimtos iš 
Sovietų Rusijos telegramų 
agentūros „Tass”.

— Šiaulių apskrityje at
statytas Vaiguvos valsčius, 
kuris buvo panaikintas 1939 
m. sausio 1 d.

— Numatydami kitais me
tais maisto trūkumą, suso
vietintos Lietuvos vadovai 
skatina darbininkus, kad jie 
imtųsi dirbti daržus. Todėl 
darbininkai, tarnautojai ir 
technikai raginami užsira
šyti ir pareikšti, kiek jų no
rėtų gauti žemės daržams 
steigti. Kiekvienam asme
niui gali būti duodama ne 
daugiau, kaip dvidešimtoji 
hektaro dalis.

— Likviduotos šios, jau 
prie okupantų, įsteigtos pro
fesinės sąjungos: buv. arte
lės „Vaga”, sunkiųjų vežė
jų darbininkų ir įmonių 
tarnautojų profesinės sąjun
gos.

— Buvo sušauktas profe
sinių sąjungų, vadinamų ak- 
tivistų susirinkimas. Jame 
ypatingai buvo grasoma „se
nojo raugo” tarnautojams ir 
valdininkams. Priimtas nu
tarimas, kad būtų ruošia
mi „raudonojo raugo” kad
rai.

— Ukmergės apskrl 
perimtos šios labdarybei 
staigos: Ukmergės kriklj 
nių labdaros draugijos ji 
glauda, Kavarsko šv. Vii I 
to a Pauliaus prieglą I 
tos pat organizacijos I 
glaudos Kurkliuose, Li 
kiuose, Giedraičiuose 
Musninkuose, be to G 
nių krikščionių drauj 
prieglauda.

— Sovietų Rusijos ž( 
ūkio komisariato laikr į 
nurodo, kad kolchozai ir 
chozai turį auginti dau 
gyvulių, nes jau dabar 
toriai stovį be darbo 
benzino stokos. Ypač re 
laujama, kad būtų augii 
arkliai. Nors Rusija iš 
vergtojo Kaukazo ge 
daug naftos, bet tuo 
metu, bijodama užpyi 
Vokietiją, ji benziną s 
ašies valstybėms. O pat 
Rusijoje traktoriai nar „ . 
pajudėti, nes nėra skys ®e™°.s na'

Redaguoja Eleonor

įeimininl
JflOS

■yjngus ir gražus 
$ti Kūčias, šis 
įefciąs gilią seno

ms iš tolimos Lie- 
jjngės dar gyvai 

i jas lietuvių tarpe

— Netoli Vaiguvos mie
įsi prie baltai ap- 
010, nudėto Kūčių

džiaus 
namel 
rinim: 
mas 1 
— Šie 
tai p 
dų si 
verti

Ki< 
tetų 
šiant 
dėki: 
kinti 
kiųŠiaulių apskrityje, Pava 8 taikomais val- 

• - ’ • ~~ j pat, visi susto-
kovui su žmona išėjus i* trumpą maldelę, 
kų dirbti, namie pasilikt — bal- 
maži vaikai: 2 ir 5 n 
amžiaus. Tėvai išeidami c 
ti krosnyje paliko besik 
nančią ugnį, o kad va 
negalėtų išbėgti į lau 
namo duris iš lauko pi 
užrakino. Vaikai, bežaii 
mi su ugnimi, uždegė n 
vidų ir, užsiliepsnojus vi 
namui, kartu sudegė. G 
rą likvidavus, buvo rasti 
anglėj ę vaikų lavonai.

— Daugelyje didesni 
monių įtaisytos vad. „ 
dosios lentos”, kuriose v . in* • i i • uuuiiiiao ma/juiu"sai skelbiami labiau n „ v . . ismei darbiniofa?!lul naN° ’ 

juodąsias lėni* ateeJ°> UZS1" i

kos" ^ąsk^itos, ČT taip^us plotkelėnns, 
stengiamasi pakenkti tie ^iems siūlo Kūčių I 

socį, irdumynus. Ir iš tik- 
iekad tos silkės nėra 
skanios, kaip per' 
tas baltas ar rau

delius, tie baravy-

vio kaime, ūkininkui Ša

N 
apie 
nes 
nin 
čia

įotkeles, linkėdami, 
įiais metais prie to 
įlo tektų susitikti.

g ir kiti džiaugiam
ai šeimos nariai sė-Įsyt 
0; tyliai nurieda lo

įi ko nors iš arti- ras 
?Ma. Bet ir siel- tų 
gilgam. Reikia dė- ga 

" diui už tai, kas dar pa 
" savo džiaugsmui, sa- m 
, i Ir Kūčių vaka- m
II ciii būti liūdesio va- di 
’ nes už valandos — 

įminimas mažutė-
ti

žengę drausmei darbinin 
Per šias
dažnai suvedamos asme

Š 
t 
j 
į

kurie nedalyvauja 
tinėse lenktynėse”.

— „Tarybų Lietuvoje’ 
dėta straipsnis, kuriame 
siskundžiama, kad stude 
„nesusigyvena su nau. 
santvarka”. '____ ___
nio autorius siūlo, kad 
linant stipendijas t 
griežtai žiūrima, kad jos : 
patektų „reakcionieriau 
Girdi, dabar išeina tai, . v 
iš vienos pusės vedama slyžikai su aguo 
va su „liaudies priešais’^11. _ metini 
iš antros pusės jų gyn ^arienės valgis, 
šelpiami.

Todėl strai.obe ko Kūčios 
šiomis?—dažnai mus 
JO senutė.
slyžikų, be aguonų 
miežinio’. — vienbal- 
atsakydavome.

LIETUVOJE NUSAVINTI IR NAMAį

ir de- 
nulup- 
smul-
Galų

metrų, 
ir pra- 
170 kv. 
apskai-

kūnas palaido- 
o po kiek laiko 

Polocką. Už me- 
atidarytas, ir la- 
nesugedęs buvo!

Kaunas. — Privatinio tur
to nacionalizacija eina to
liau. Susovietintos Lietuvos 
valdžia paskelbė naujus į- 
sakymus turtui nacionalizuo
ti.

Pirmuoju įsakymu nacio
nalizuojami „stambieji” na
mai miestuose ir pramonės 
vietovėse. Faktiškai nacio
nalizuojami visi padoresnie
ji namai, nes pagal įsakymą 
„nacionalizuojami namai, ku
rių naudingasis plotas su 
esamais prie jų trobesiais 
viršija Vilniaus, Kauno, Pa
nevėžio ir Šiaulių .miestuo
se 220 ketvirtainių 
o kituose miestuose 
monės vietovėse — 
metrų”. Nesunku
čiuoti, kad pridėjus visus 
prie namų esančius trobesius 
bus nacionalizuojami kone 
visi namai.

Tuo pačiu įsakymu nacio
nalizuojami namai, nepri
klausomai nuo jų ploto di
dumo, tų visuomeniniai-po- 
litinių organizacijų, kurios 
likviduotos. Turint galvoje, 
kad okupantai likvidavo vi
sas Nepriklausomosios Lie
tuvos organizacijas, tai da
bar atimama ir paskutinė jų 
nuosavybė. Be to, naciona
lizuojami namai savininkų, 
kurie nuo bolševikų teroro 
pabėgo užsienin, taip pat 
namai, „sudarą visuomeni
niai istorinę ir meninę ver-lvien turi a

Skirtumai
ir sėdamės prie bai 
igto stalo, nukrai 
valgiais, taip, kai 

čia nėrtę”, ir užimti valstybinu '!e> ūėja, 
staigų. Iš šio įsakymo is šienelio pakloto p 
tyti, kad tikrovėje visi 
mai gali būti nacionalizu

Kitu įsakymu nacion; Jodavo šieno šapi 
zuojama: Visi privatiniai 
no teatrai, filmų nuoma 
mo kontoros su visu jų p gyvenusias, 
klausomu turtu, o taip 1 
kilnojami kino aparatai; 
si viešbučiai, turintieji 10 
daugiau kambarių, esant ^vo prakartėlėje. J 
ji Vilniaus, Kauno, Pane ^s, o gražiosios 
žio ir Šiaulių miestuose,1 
taip p at visuose apskrie 
miestuose; privatinės ligo 
nės, poliklinikos, vaistinės 
vaistų sandėliai, o taip p ®nės visi šeimos 
cheminės-farmacinės prant kratosi gautomis 
nės įmonės. knis, džiaugiasi jor

Nusavintųjų kino teat yrai didesnių^ ir j 
turtą, įrengimus, reklam 
medžiagą ir visą filmų fo 3n 
dą perima sovietų Rusij 
kino kontora „Glavkinopr ’.Kūčių šventimo 
kat”.

Visų nacionalizuotųjų kii 
teartų, ligoninių, vaistinių 
viešbučių buvusių savininl 
nacionalizuojamos taip p 
asmeninės bankinės sąsku 
tos, t.y. iš jų atimami ta^ 
pat pinigai. Tačiau tuop,?‘ 
metu nustatoma, \ kad pagj šveę/.tės tą rūp 
pasižadėjimus turi mokė^, 
buvusieji savininkai iš sa 5 
privatinių lėšų. Taigi, a 1 
mamas visas ty^rtas, pagrj 
biami pinigai, Z'o už ankst 
besnius pasižadėjimus 4 

"lakyti. r

8.
po Kūčių, kiekvii

Kas ištraukdavo i 
tas džiaugdavosi i 

. Vėli? 
į nelį nešdavo gyvul 

nes tą vakarą ir j 
būti pamiršti. N

pasakoja, kad 
gyvulėliai praka] 
kalba.
paprastai, po Kū

skirtumų, bet es 
i paprotys lieka 
Tikrai džiugu, kad

išlaiko gyvą.
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Ukmergės a 
tos šios labdarybės’’ 
>s: Ukmergės krikai 
bdaros draugijos priį I 
a, Kavarsko šv. Vincer 

Pauliaus prieghudJ 

iat organizacijos prie 
os Kurkliuose, Liduc 
e, Giedraičiuose 
.inkuose, be to Gelv< 
krikščionių draugiją-"' 

lauda.
Sovietų Rusijos 
komisariato laikrašt

do, kad kolchozai ir soi 
ai turį auginti 
ilių, nes jau dabartn 
ii stovį be darbo <ii KŪČIOS 
ino stokos. Ypač reiks 
ima, kad būtų auginari . .
lai. Nors Rusija iš n^3 ^an^Ys , !_r^. &razJĮs 
;tojo Kaukazo gaim3^5 švęsti Kūčias. Sis 
5 naftos, bet tuo gilių seno
li, bijodama užpy !-Jtve^as tolimos Lie- 
ietiją, ji benziną padanges dar gyvai 
s valstybėms. Opačidf^s^amas tarpe
i jo j e traktoriai 
įdėti, nes nėra 
o.
-Netoli Vaiguvosmi 
ilių apskrityje, Pavgj 
kaime, ūkininkui ša

Moterų Gyvenimo Aidai
dovanų, ar net tikisi 
brangesnių už duotą- 
Jei tas nepavyksta, 
nepatenkinti, gailisi, 

bereikalingas išlaidas

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaite

Šeimininkėms

šalyje,
iai taip pat šeimos na- 
nkasi prie baltai ap-

0 stalo, nudėto Kūčių 
ienei taikomais val- 

Taip pat, visi susto
ji su žmona išėjus laĮkalba trumpą maldelę, 

Dievo pyragą — bal- 
plotkeles, linkėdami,

džiaugsmo ji įneš į savo 
namelius. O valgių paįvai
rinimas, jų skonio pagerini
mas vers kiekvieną kartoti: 
— Šiemet Kūčios nepapras
tai puikios! Hm . . . Kalė
dų stalo gardumynai tikrai 
verti pagyrimo.

Kiekvienai šeimininkai ver
tėtų daugiau padirbėti ruo
šiant švenčių patiekalus, nes 
dėkingumą parodys paten
kinti šypsantys visų namiš
kių ir svečių veidai.

Saldūs valgiai: kisielius iš 
spanguolių; kisielius iš avi
žų; slyžikai su aguonų pie
nu ; džiovintų vaisių kom
potas; skryliukai su vaisių 
padažu; virtinėliai iš džio
vintų slyvų; virtinėliai iš 
aguonų mišinio; virtinėliai 
iš obuolių; aguonų pudingas.

Visų paminėtų patiekalų 
receptus 
dyti dėl 
daugiau 
kalų, juo
je reikia juos paruošti.

neįmanoma nuro- 
vietos stokos. Juo 
bus daroma patie- 
mažesniame kieky-

ŠIS TAS KALĖDOMS

DOVANOS

dirbti, namie pasilik 
ži vaikai: 2 ir 5 n
žiaus. Tėvai išeidamikitais metais prie to 

ūrį stalo tektų susitikti.
inėlė ir kiti džiaugia.- 
visi šeimos nariai sė- 
linkui; tyliai nurieda 

jei ko nors iš arti- 
trūksta. Bet ir siel- 
neilgam. Reikia dė- 

ievuliui už tai, kas dar

crosnyje paliko 
įčią ugnį, o kad 
;alėtų išbėgti į 
no duris iš lauko 
akino. Vaikai, bei 
su ugnimi, uždegė 

ų ir, užsiliepsnojusvi» 
nui, kartu sudegė, 
likvidavus, buvo rasti 
’’Įėję vaikų lavonai sav0 ^ziaJaA^mu^’ 1sa~ 
— Daugelyje didesnią') 
nių įtaisytos vai 
;ios lentos”, kuriose vi 

skelbiami labiau 
igę drausmei darbia 
r šias „juodąsias 1 
žnai suvedamos asmenį
S {

mgiamasi pakenkti tien 
rie nedalyvauja „sociali 
lėse lenktynėse”.

ei. Ir Kūčių vaka- 
Įegali būti liūdesio va- 
- nes už valandos — 
bus minimas mažutė- 

Įezaus, pasauliui naujo 
mo atnešėjo, užgi- 

s.
sąskaitos, o taip t Malinus p 1 o t kelėmis, 
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Kučiu Valgiai
Norisi daugiau pakalbėti 

apie Kūčių stalo valgius, 
nes tenka nugirsti šeimi
ninkes aimanuojant: — Ką 
čia dabar toms Kūčioms tai
syti? Tuo tarpu, Kūčių sta
lo valgiai galima būtų su
rašyti į atskirą knygą. Iš 
tų pačių pasninkinių valgių 
galima paruošti įvairiausi 
patiekalai. Tas priklauso 
nuo pačios šeimininkės su
manumo, noro daugiau pa
dirbėti, tuos pačius produk
tus kasmet paįvairinti.

Vaisių Pyragas
1 puodukas rudo cukraus, 

3% puoduko miltų,
5 kiaušiniai,
puodukas aliejaus,

1 šaukštukas druskos,
3 šaukštukai kep. miltelių,
1 puod. vaisių sunkos,

V2 puoduko medaus,
122

kitiems siūlo Kūčių 
gardumynus. Ir iš tik- 
niekad tos silkės nėra 

- „Tarybų Lietuj 1 s,kani°s’ kaiP Per 
ta straipsnis, kuriai \.tasr baltas ar rau’ 
įkundžiama, kad si* 1 klsiellus’ tie baravy~ 
esusigyvena su naują 
ntvarka”. Todėl strap- 
o autorius siūlo, kad d 
lant stipendijasi 
•iežtai žiūrima, kad jos n 
įtektų „reakcionieriaus 
irdi, dabar išeina tai, h 

vienos pusės vedama k 
i su „liaudies priešais",

Ha, o be ko gi Kūčios 
Kūčiomis?—dažnai mus 

javo senutė.
3Be slyžikų, be aguonų 
g-miešimo! — vienbal- 
Ijai atsakydavome.
■tikrai, slyžikai su aguo- 

niešiniu — tai metinis
i su p™ > vakarienės valgis,
i antros puses ją gynej &
elpiami. Skirtumai
TTvrrT td v i Ui ts ir sėdamės prie bal- UNTI IR JNAMA ždengto stalo, nukrau- 

| ilčių valgiais, taip, kaip 
.3 tvoję, deja, čia nėra

Pastaba Del Gėrimu
Šeimininkei verta prisimin
ti, kad Kūčių metu nevarto
jama jokie svaiginamieji gė
rimai, gėrimai — kuriuose 
yra nors kiek alkoholio. 
Vis tik randasi daugelis 
šeimų, kur brangi Kūčių va
karienė paverčiama į, tary
tum, kokią smuklės pramo
gą. Bažnyčioje per vidur
nakčio šventosios nakties 
mišias sklinda alkoholio kva
pas tai iš šen, tai ten. Nors 
tą vieną šventą vakarą ga
lima praleisti be alkoholinių 
gėrimų.

Pas mus per šventes, į- 
vairius minėjimus jau per
daug 
mai 
nai 
ma 
mą,

g”, ir užimti valstybini?f 11 . • 7 aus šienelio pakloto potaigų. Is šio Įsakymo M 1 1, _ i -• • • - -Su,yti, kad tikrovėje visi i 
aai gali būti nacionąliffl
Kitu įsakymu national 

uojama: Visi privatiniai! 
io teatrai, filmų nuoma1 
no 1

a, po Kūčių, kiekvie- 
Jtraukdavo šieno šapa- 
d Kas ištraukdavo il- 

lį, tas džiaugdavosi il- 
Vėliau 

ienelį nešdavo gyvulė- 
1. nes tą vakarą ir jie 

Nes

gera su 
sakoma, 
negeria, 
įkyriais,

1 . iai gyvenusias,no kontoros su vm Jj tael. nešdavo 
dausomu turtu, o taip į • , ^ikinoap^į---^?

ji viešbučiai, urin i j prakarteleje. Jė-
iaugiau kam anų, _ o gra^įosįos ie_

................ ,’Ds pasakoja, kad tą 
gyvulėliai prakalba

ii Vilniaus, Kauno, Panev 
šio ir Šiaulių miestuose, 
:aip p at visuose apskri,aip p dL VlbUUBC aę ■ kalba.
mestuose; privatines U?

poliklinikos, vaistinės' paprastai, po Kūčių
5. „n„asilo; n fuinJ ^nes visi šeimos na-les, 1 

žaistų sandėliai, o taip 
iheminės-farmacinės p® 
aės įmonės.

tie alkoholiniai gėri- 
vartojami. Labai daž- 
šeimininkė, gal norėda- 
parodyti savo nuoširdu- 
įkyriais prašymais prie

vartos siūlymais sugadina 
svečių, nemėgstančių gerti, 
nuotaiką. „Viskas 
saiku”, — paprastai 
Bet, jei žmogus 
kam jį apsunkinti
priverstinais siūlymais? To
kiam svečiui šeimininkė tuo 
neparodys jokio nuoširdumo.

Kūčioms daroma įvairios 
giros, kurios sveikos gerti 
ir neturi alkoholio. Jas ge
riausiai daryti porą, treje
tą dienų prieš Kūčias. Gi
ros daromos iš džiovintos 
duonos, spanguolių (cran
berries), džiovintų obuolių, 
džiovintų kriaušių ar kito
kių vaisių.

g skirstosi gautomis do- 
| lėmis, džiaugiasi jomis. 
? iug yra didesnių ir ma- 

Nusavintųjų kino tesi jį skirtumų, bet esmė- 
:urtą, įrengimus, rėkia® papr0ĮyS lieka tas 
medžiagą ir visą fil®P Tikrai džiugu, kad lie-
lą perima sovietų Ro< Kūčių šventimo 
cino kontora „GlavMJ išlaiko gyvą

Visų nacionalizuoti Šeimininkių 
eartų, ligoninių vaistinę _
iešbučių buvusi83 ■ KupfiStCl 
acionalizuojamos taip Pk kiek/ vienu 
smeninės bankinės sR. 
□s, t. y. is jų atimami % inkei rūpesčio, 
at pinigai. Ta'Č®u^3dą švejJtės tą rūpestėlį 
retu nustatoma,nėr s be kepsnių Ka- 
asizadėjimus tu' i 
uvusieji savinWn staibį 
nvatinių lėšų. rtĮLį 
lamas visas t 
iami pinigai j 
esnius pasilf 
ien turi atj®

pa-

švenčių 
hj paruošimas suteikia 
11 CPlTMivv? inlrni n 1 DPQO1" A , 

svaitės tą rūpestėlį

reikia paruošti ku-
Ne paslaptis, 

ė kuo daugiau 
pastangų į-

Jgiams
Llui ir

paga- 
Kalė- 
naujo

Kas Patartina
Šalti valgiai: marinuotos 

silkės; mirkytos silkės — ka
potos su daržovėmis, vai
siais; silkės alyvoje su mor
komis ir svogūnais; kepta 
žuvis be kaulų su mėlynais 
kopūstą is (troškintais)) ; 
kimšti svogūnai; žuvis su 
daržovėmis drebučiuose; sil
kė užkepta su rūgintais 
agurkais ir bulvėmis.

Šilti valgiai: burokėlių 
sriuba su baravykais; buro
kėlių buljonas su ausytėmis; 
žuvis troškinta su svogūnais 
ir krienais; šiupinys su ap
kepintomis bulvėmis; virti
nėliai iš baravykų; virtinė
liai iš rūgintų kopūstų; vir
tinėliai iš silkių; troškinti 
baravykai.

r.’ *

V211

puodukas obuolių košės, 
šaukštukai cinamono, 
šaukštukai maltų gvaiz- 

dikėlių,
1 puod. supiaustytų figų,
1 puodukas baltų razinkų,
1 puod. tarkuoto citrono,
1 puod. supiaustytų višnių, 

puod. cukruotų apelsinų
žievių,

citrinos žievė—tarkuota, 
puod. supiaustytų džiov.

slyvų,
3 puodukai maišytų riešutų 

branduolių,
2 stikliukai spirito,
1 stikliukas vyno,
2 šaukštukai vanilos.
Ištrinti kiaušinių trynius 

su cukrumi, po truputį su
pilant aliejų. Prieskonius, 
kepamus miltelius, miltus, 
druską — persijoti. Įmaišyti 
pusę visų miltų. Sudėti rie
šutus, vaisius ir obuolių ko
šę. Įmaišyti į tešlą likusie
ji miltai su vaisių sunka. 
Įmaišyti gerai išplaktus 
kiaušinių baltymus. Vėliau
siai supilti spiritą (degtinę) 
ir vyną. Kepti lengvoje 
temperatūroje 4 vai. Kepi
mo skardą iškloti vaškuotu 
popieriumi, arba išsviestuo- 
tu rudu popieriumi.

Pastaba: vaisių pyragas 
patartina kepti kelias savai
tes prieš Kalėdas. Kuo jis 
anksčiau iškeptas, tuo sko
nis geresnis. Iškepus, iki 
vartojimo, nereikia laikyti 
sausoje vietoje. Labai pa
gerina skonį pyrago, jei jis 
laikomas aklai uždarytoje 
dėžėje, o pats pyragas į- 
vyniojamas į švarią skepe
taitę — pamirkita vyne. Ske
petaitei apdžiuvus — vėl pa
mirkyti.

Šis vaisių pyragas tinka 
duoti kaip Kalėdų dovana.

Šalia visų kitų Kalėdų 
švenčių rūpesčių bene dau
giausia rūpesčio teikia do
vanų pirkimas, jų parinki
mas. Ypatingai, kada čia 
dovanų teikimas liečia pla
čiau, ne tik savo šeimą. 
Kiekvienas pasako, kad la
bai lengva yra duoti dova
nėlę tokiam asmeniui, kuris 
mažai ką turi, kuriam vis
ko trūksta. Bet gyva bėda 
su tokiais, kurie visko turi, 
arba gali geresnius daiktus 
nusipirkti, nei davėjas galėtų 
ir prie geresnių norų nupirk
ti, nes lėšų stoka labai daž
nai iškelia tą nesusipratimą.

Ir todėl dovanų klausi
mas liečia ne vien dovanų 
davėją, bet ir dovamj ga
vėją. Suteikti kam nors tik
ro malonumo dovanėle reikia 
mokėti. Čia jau reikia tu
rėti ne tiktai takto, skonio 
ir švelnumo, bet apsigalvo
jimo ir proto. Gal būt, kas 
nors pasijuoks ir pasakys: 
kam reikia to švelnumo, ap
sigalvojimo ir proto? Duo
kite man saujas pinigų ir 
aš visus patenkinsiu.

Kad dovana suteiktų 
džiaugsmo, reikia, kad ji 
būtų maloni. Dažnai žmo
nės dovanodami negalvoja 
visai nei apie pačią dovaną, 
nei apie tos dovanos gavė
ją. Tą visą daro beveik 
automatiškai, tik savo savi
meilei patenkinti, atvirai pa
sirodyti: štai ką aš galiu, 
nes 
kad 
bet 
mis 
nos
džiaugsmo, 
las ir yra 
mo. Kada 
tu bizniu, 
tikslo.

Kad duodamoji dovana su
teiktų tikro malonumo, rei
kia, kad ji atitiktų reikalus 
to asmens, kuriam tą dova
ną skiriame. Dažnai, norė
dami nusikratyti senais daik
tais, su kuriais nežinome ką 
daryti, duodame juos pa
žįstamiems, artimiems ir dar 
tikimės, kad už tai jie bus 
mums dėkingi! Bet žmogus 
tuo būdu apdovanotas jau
čiasi užgautas, net pyksta, 
nes jam reikia dėkoti už tą, 
kas jam nenaudinga, 
jam atrodo buvo duota 
gerbiant jo.

Dėlto, labai dažnai,
kas verčiau nieko neduoti, 
negu duoti tokiomis sąlygo
mis. Taip pat matome vi-

Vyras, arba jis 
dovanos, o daugiau- 
duoda, tai ir pa- 

atsisėdęs neapskai- 
ar tas jam daug

są eilę žmonių, kurie duoda 
dovanas tik tiems, iš kurių 
gavo 
gauti 
sias. 
lieka 
kam
padarė, kam jų duotosios 
dovanos neįvertino. ’ čia ir 
pasireiškia noras savimeilę 
patenkinti, o ne suteikti 
džiaugsmo, malonumo savo 
artimui, draugui. Ši išskai
čiavimo ir savimeilės yda 
daugiausiai pasireiškia pas 
moteris, 
neduoda 
šiai jei 
miršta, 
čiuoja,
nuostolių padarė, ar jam 
kas už tai atsilygins dova
nomis.

Norėdami ką padovanoti, 
gerai įsigilinkime į skonį ir 
pamėgimus to asmens, kurį 
trokštame apdovanoti. Iš 
tikrųjų, kaip kartais didžio 
džiaugsmo suteikia tinkamai 
parinktas ir apgalvotas 
smulkiausias daiktelis!

Mes dovanas galime su
teikti įvairiausiais būdais. 
Bet kaip reikia tas gau
tas dovanas priimti? Pri
ėmimo būdas yra vienas ir 
vienintelis. Tai yra dėkin
gumas. Turime būti dėkin
gi už viską, ką mes gauna
me, nors tai būtų pats ne
reikalingiausias, mažiausias 
daiktelis. Jei mes už gautą 
dovaną atsilyginsime vien 
pajuoka ar apšnekėjimu, nie
ko kito nepažeminsime, kaip 
tik save. Reikia savo šir
dyje išmokti surasti dėkin
gumo jausmų ir už men
kiausias dovanėles ir už tas, 
kurios kuriuo nors būdu 
mums yra teikiamos.

Tur būt, nėra nieko tiek 
žeminančio dovanų klausime, 
kaip gavus dovanėlę 
tis po krautuves jos 
ir vėliau iškalbėti, 
pigumo ar panašiai.

Duodamas dovanas reikia 
visuomet švariai, rūpestin
gai įrišti. Tas yra lengva 
padaryti, o vis dėlto randa
si tos smulkmenos neįverti- 
ninčių. Niekados negalima 
kitam dovanoti 
nos, kurią pati 
dovanomis.

Reikia labai 
vaikai, kad jie 
išmoktų būti
gautas dovanėles, kad nesi- 
raukytų, nesėdėtų nepaten
kinti dėl netinkamos ar men
kos dovanėlės, kad negirtų 
vien to asmens, kuris davė 
brangesnę, didesnę dovanė
lę. Vaikai linkę greitai tą 
n e p a s itenkinimą parodyti, 
todėl reikia kaip galima ati
džiau prižiūrėti, paaiškinti 
dėkingumo vertę ir reikalin
gumą.

Tegu mūsų duodamos do
vanėlės būna nuoširdžios, 
apgalvotos, o priėmimas jų— 
visuomet papuoštas dėkin
gumu ! L.

teirau- 
kainos, 
del jos

aš turiu pinigų; arba, 
ir neturiu tiek pinigų, 

nieko nesigailiu. Tokio- 
mintimis lydimos dova- 
nesuteiks davėjui jokio 

Dovanos tiks- 
suteikti džiaugs- 
tai virsta papras- 
neatsiekia savo

tos dova- 
esi gavusi

prižiūrėti 
iš mažens 

dėkingi už

kas
ne

kur

JUOKTIS SVEIKA

(Tęsinys)
Baigiant dalinti brošiūrė

les, ponas Butėnas prasislin- 
ko pro minią arčiau jos ir, 
jausdamas joje artimų idea
lų žmogų, brangino, įverti
no, žiūrėdamas į jos nenu
ilstančias akių ugnis, priėjo 
ir pareiškė:

— Ačiū, panele Kleopat
ra, už kooperavimą, — jaut
riai ir nuoširdžiai apkabino 
jos alkūnę, o širdis vienu 
bangavimu troško išsilieti, 
ir supynti vieną vainiką: 
„myliu . . . myliu tavąjį idea
lą dirbti ir atsiduoti šiai 
vargstančiai žmonijai, myliu 
kančių išraižytą žemę, ku
riai abu pašvęstume gyve
nimą. Myliu tave, dieviš
koji moterie, kuri visa savo 
esybe esi panaši skaisčiajam 
angelui, atsiųstam žmonių 
paguodai ir suraminimui.”

Kleopatra, pajutus jo ran
kos šilimą, suvirpėjo, per
metus brošiūrų pluoštą per 
tą pačią alkūnę, įsisuko į 
žmonių bangą; kai Julius 
Butėnas likosi kalbinamas 
apsuptos minios, jinai iš to
lo, protarpiais į jį pažvelg
dama, pamąstė:

— Gal būtų ir gera su
rišti širdį su tokiu vertin
gu žmogumi?... Kiek mes 
padarytume tėvynei, ir varg
stančiai žmonijai gero .. . 
Štai.. . koks jis nuoširdus, 
su tais prastais, eiliniais 
žmoneliais, koks jautrus ir 
pastabus, koks žmoniškai 
malonus, ir simpatingas, 
drauge koks išdidus, pilnas 
inteligencijos ir santūrumo.

— Sese, visai užtrokši to
kioj tirštoj bangoj. Leisk, 
pavaduosiu ... — pajuto šil
tą, lengvutį kvapą ant sa
vo kaklo, ir kai grįžtelėjo į 
tą pusę, stovėjo už jos pe
čių Eugenijus.

Jo veidas buvo liūdnas ir 
neramus, akių pilkumose 
blizgėjo dvasinių kovų šešė
liai. Pamačius tas despera
tiškų akių gelmes, susirūpi
no ir atidžiai į jas pažvel
gė.

Akys — akyse nuskendo. 
Be žodžių pasikeitė jausmu. 
Suprato viens kito neaiš
kias slapčias kovas ir, su
valdę jausmą į geležinę at
sparą, pasidalino brošiūro
mis ir pasklido po salę.

Suskambinus varpeliui, Eu
genijus užkviestas pasirodė 
estradoje ir, kaip stiprus 
jaunas Herkulesas, stovėjo 
gražus, aukštas ir elegan
tiškas, o švelnaus tembro 
balsas išsiliejo į minią.

— Mieloji, gyvoji jūra! 
Susikaupk į vieną bangą, į 
bangą tėvynės okeane, ir 
klausyk ... Klausyk pro stau- 
genčias rytų ir vakarų au
dras, iškylančių iš tamsos 
išsivadavimo simfonijų, ku
rias neša Tėvynės meilės
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Eglės Torteliai
% svaro svieto,
Va svaro miltų,
4 kiaušiniai,
1 puodukas pieno, 

šaukštukai kep. miltelių, 
citrinos sunka ir tarkuo

ta žievė,
šaukštukas cinamono.

Ištrinti sviestą su cukru
mi iki pabals. Įmaišyti kiau
šinių trynius, 1 citrinos nu- 
tarkuotą žievę ir išspaustą 
sunką. Persijoti miltus su 
kepamais milteliais. Įmaišy
ti miltus — pilant pieną. 
Viską suminkyti į tamprią 
tešlą, kurią reikia plonai iš
kočioti. Su stikleliu išspaus
ti mažus ritinėlius, 
nių kraštus 
nio baltymu, 
los padaryti

Ritinė- 
aptepti kiauši- 
Iš likusios teš- 
plonus rulionu-

kus (paišelio storumo), ku
riais apdėti ritinėlių kraštus. 
Pyragaičius sudėti ant svies
tu išteptos skardos ir kep
ti, kol pasidarys šviesiai gel
toni. Gatavų tortelių vidu- 
rėlius šiaip papuošti: Žem
uogių ar aviečių marmaladą 
— uogienę sumaišyti su tar
kuotais kokoso riešutais (co
coanuts), taip, kad daugiau 
būtų kokoso riešutų. Ta ma
se pripildyti torteliai. Nu
sunkti maža dėžutę konser
vuotų vyšnių. Į sunką pri
dėti valgiams dažyti žalių 
dažų. Vyšnias perpiauti pu
šiai, sumesti į nudažytą sun
ką. Vyšnioms gerai nusida
žius, jas supiaustyti juoste
lėmis ir papuošti pripildyti 
torteliai. Tortelius galima 
pripildyti prieš vartojant. 
Patys torteliai gali stovėti 
sausoje vietoje ilgesnį laiką.

Ačiū
Petras: — Brangioji aš ati

duodu tau savo širdį'.
Ona: — Labai ačiū! Aš 

ir taip daug turiu.
jų

Mokytoja: — Reikėjo savo 
draugų pasiklausti.

Pranukas: — Aš klausiau. 
Jie sakė, kad panelės mo
kytojos nebuvo.

Kartais
Kastė: — Ar tu plaukai, 

Stasy?
Stasys: — O taip, kartais.
Kastė: — Ką tai reiškia 

„kartais”?
Stasys: — Tai reiškia, kai 

aš esu vandenyje.

Nebuvo

Patvirtino
Jaunas vyrukas, įteikęs ap

likaciją darbui, buvo pa
kviestas pas banko direkto
rių, kuris tuojau užklausė.

— Ar tu turi užtektinai 
ambicijos?

— Ambicijos?—atsakė vy
rukas. „Aš nenurimsiu tol, 
kol neatsisėsiu Tamstos kė
dėje”.

Pranukas: — Panelė moky
toja, aš nemoku šiandie pa
mokas.

Mokytoja: — Prašau pa
aiškinti kodėl.

Pranukas: — Vakar klasėj 
nebuvau. Sirgau.

Atsakė
Ponas: — Kodėl vadinate 

tą valgį „Entuziazmu”?
Patarnautojas: — Dėlto, 

kad virėjas į jį sudėjo, ką 
tik turėjo.

laivas vis aiškiau. O ten, 
prie kultūros ir pažangos 
vairo, stovi mūsų visuome
nininkai, kurie išves Lietu
vos gyvenimą į šviesias, tur
tingas seklumas. Tad, turi
me jais pasitikėti, turime 
branginti, įvertinti ir di
džiuotis, kad ir mūsų šilu- 
jai susilaukė garbės turėti 
šiandien savo tarpe tautos 
stiprią jėgą pono Juliaus 
Butėno asmeny!

Suūžė entuziazmas, pasi
pylė aplodismentų jūrą ir, 
pasirodžius ponui Butėnui 
estradoje, pasipylė žiedų 
migla, apsnigo rožių ir as
trų lapais jo galva, apgu
lė visą pultą dievmedžių ir 
gladijolų puokštės, pro ku
rias matėsi sukauptas, rim
timi ir drąsa apgaubtas vei
das, kurs nemaž neparodė 
pasididžiavimo, tik kažko
dėl, tarp jų žiedų stovėda
mas, atrodė liūdesnis ir dar 
labiau santūresnis.

Kleopatra į jį žiūrėdama, 
negalėjo neįrašyti į savo 
širdį šio veido, bet ten pat 
estradoj stovintis Eugeni
jus buvo nepavaduojamai 
savas ir mielas.

Paskaitai prasidėjus, jis 
priėjo prie šoninės parterio 
eilės, kur sėdėjo Kleopatra 
ir, stovėdamas netoli jos, 
žymėjosi blanknotėly svar
besnes paskaitos šakas.

Žmonės klausė ir gilino
si. Sukaupti, tarytum mar
muriniai veidai, išdavė Ši- 
lujiškių dvasią; kuri arba 
triukšme vienodai banguoja, 
arba tyloje susikaupia. Tik 
vienas Zbignievas išėjęs už 
durų vaikščiojo aplink gim
nazijos namą, švilpavo, ne
ramiai laukė pabaigos, kad 
kaip nors galėtų prikibti 
prie Kleopatros, kad paly
dėtų ją į namus, ir vistiek, 
kad ji ir lūšnoje gyventų, 
jo intencija švari, siekianti 
parvesti ją į Atkalnių dva
rą, apvainikuoti pilnos šei
mininkės vainiku.

Paskaita baigėsi vėlokai 
duodama gražių vaisių, po 
kurios susikūrė „Savanorių 
Kūrėjų Draugija”, į kurią 
susirašė nemažas skaičius 
narių, tikrų Lietuvos vaikų, 
tarp kurių buvo ir Kleopat
ra.

Eugenijus įsirašė tik dėl 
parėmimo, nes artėjančios 
universiteto studijos reika
lavo pasiruošimo bei persi
kėlimo gyventi į laikinąją 
sostinę.

Po paskaitai, greitu laiku, 
ponas Butėnas ruošėsi išva
žiuoti, nes vakare turėjo su
spėti į ateitininkų konferen
ciją, kurioje turėjo skaityti 
svarbų referatą.

Iš salės išlydėtas gausios 
minios, užsuko į kleboniją 
skubios pavakarių arbatėlės, 
kur su vietiniais kunigais 
arčiau susipažino ir perda
vė visą suskurusios draugi
jos tinklą jų priežiūrai ir 
vadovybei.

Pas Garmus užsuko tik at
sisveikinti, pasiimti seseris 
ir lagaminą.

Jautė pareigą, be to, ir 
širdis masino, užsukti į 
Kanklių namus, kur -tiek 
pulsavo doros šeimos gyve
nimo trykštančių idealų šal
tinių, o jų versmė šilu jams 
beveik tik viena per skais
čią ir kilnią tų namų sielą, 
jaunutę ir kuklią Kleopatrą.

Rado ją bėginė j ančią apie 
neregį tėvą, tai priklumpan- 
čią prie lovos, tai nubėgan
čią į virtuvę, nes iš paskai
tos sugrįžus rado jį nega
luojantį.

(Bus daugiau)
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Kun. M. J. Urbono Sidabrinis 
Kunigystes Jubiliejus

Vietinės šv. Juozapo par. 
klebonas, kun. M. J. Urbo
nas, švęs savo sidabrinį ku
nigystės jubiliejų. Sekma
dienį, gruodžio 15 d., bus 
atnašaujamos šv. Mišios 10 
vai. Jas atnašaus pats 
gerb. jubiliatas kun. Urbo
nas. Jam asistuos kun. J. 
Misius iš Pittsburgh© kaipo 
arki-kunigas; kun. M. J. Ka
zėnas iš Pittsburgho—dija- 
konas; kun. C. J. Rakaus
kas iš Minersville, Pa.—sub- 
dijakonas. Kiti patarnauto
jai bus parinkti iš atvažia
vusiųjų kunigų. Pamokslus 
pasakys kun. Jonas Misius 
lietuviškai, o kun. Gerard 
Bridge, O.S.B., iš Latrobe, 
Pa., angliškai.

Sekmadienio vakarą, 6 vai. 
įvyks bankietas, kuriame da
lyvaus visi ištikimieji pa
rapijos nariai, atvykusieji 
kunigai ir kiti svečiai. Kal
bas pasakys kai kurie iš 
parapijos narių, atvažiavu
siųjų kunigų ir svečių.

Kunigas Urbonas įšven
tintas kunigu Jo Eks. Vys
kupo J. E. Fitzmaurice, D.D., 
Šv. Petro katedroje, Erie, 
Pa. 1915 metų gruodžio 18 
d. Tą pačią dieną, kas la
bai retai įvyksta, jis pa
skirtas vietinės lietuvių šv. 
Juozapo parapijos klebonu. 
Taigi, kun. Urbonas yra tiek 
metų klebonu, kiek kunigu, 
na, ir toje pačioje parapi
joje. Užtad kun. Urbonas da
bar sykiu švenčia net 
trigubą sidabrinį jubiliejų. 
Dėlto planuojama turėti net 
tris dienas, būtent, gruodžio 
Ta, 18^ 19. Visi nekantriai 
laukia tų taip nepaprastų iš
kilmių. Išrodo, kad tai bus 
pirmutinis toks įvykis Ame
rikos lietuvių parapijų isto
rijoje.

Duboisietis.

Atitaisymas
Šv. Kazimiero parapijoje 

Lietuvai Gelbėti Fondui au
kų surinkta ne $189.80, kaip 
praeitame numeryje paskelb
ta, bet 198.80.

Atlaidai
Šv. Kazimiero par. baž

nyčioje 40 valandų atlaidai 
bus gruodžio 15-17 d.d. Ku
nigai kviečia visus pasinau
doti atlaidų malonėmis. Pa
mokslus sakys kun. Aukšti
kalnis, jėzuitas.

Serga
Juozas Kriščiūnas, gyv. 

228 Reed St., cukraus dirb
tuvėje dirbąs jau 41 me
tus, serga trečia savaitė. 
Tai vienas seniausių lietu
vių, iki šiol nesirgęs, labai 
tylus, mandagus, visų myli
mas. Visi jo priežiūroje dir
bą darbininkai, lietuviai ir 
kitataučiai, apgailestauja ir 
linki, kad Dievas leistų vei
kiai jam išsveikti.

Labdarių veikla
Šv. Kazimiero par. šv. 

Vincento labdarių draugi
ja gerai gyvuoja, tik kai 
kurie nariai mažai lanko su
sirinkimus ir neužsimoka na
rio mokesčio — 10 centų per 
mėnesį. Ši draugija nori su
šelpti nepasiturinčius ypač 
per Kalėdas, tad svarbu, kad 
ji turėtų ko daugiausia na
rių. Susirinkimas būna kiek
vieno mėnesio ketvirtą sek
madienį. Draugija gruodžio 
29 d. turės savo vakarą par. 
salėje. Visi kviečiami pa
remti. Daiktų paaukojo V. 
Rupšienė, E. Kernagienė, A. 
Kundrotienė, S. Mažeika. 
Bus laimėjimų, o bilietėliai 
kaštuoja tik 5c.

K, D.

čioje. Linkime jam sėkmin
gos darbuotės Kristaus vy
nuogyne.

— Kun. Kaz. Losinskas, 
šv. Antano airių par. klebo
nas, stipriau susirgo širdies 
liga ir dabar jam paskirtos 
lengvesnės pareigos. Kun. 
Kazimieras buvo mūsų pa
rapijoje apie 8 metus, tad 
mums gerai pažįstamas. Lin
kime jam veikiai pasveikti.

— Gruodžio 5 d. netikėtai, 
staiga mirė M. Rutkus, at
letų klubo užveizda. Buvo 
tvirtas, važiuodavo medžio
ti į raistus. Jo staigi mir
tis visus nustebino. Priklau
sė dainininkų draugijai ir 
lietuvių salėje dažnai pa
dainuodavo.

— Staiga susirgo A. Ku- 
rielaitis, siuvėjų „preseris”. 
Jis naktį iškrito iš lovos ir 
išlaužė šonkaulius. Guli li
goninėje. Apgailestaujame jo 
nelaimę ir linkime išsveikti.

— Prieš prezidento rinki
mus siuvėjų darbai buvo vi
siškai sumažėję. Pas V. Drai- 
giną per du mėnesius tik 
pusė darbininkų dirbo. Nuo 
gruodžio 2 d. darbai padi
dėjo, vėl visi darbininkai 
galės dirbti. Kitur gavę dar
bus nebegrįžta. J. K.

Elizabeth, N. J.

Adv. Stasio Gabaliausko Prakalbos
Adv. Stasys Gabaliauskas, 

neseniai iš Lietuvos atvy
kęs, New Yorko apylinkėje 
Lietuvos reikalais kalbės šio
se vietose:

Gruodžio 14 d., 7:30 vai. 
vakare Kasmočiaus salėje, 
Steamboat Rd., Great Neck,

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 1ETOS

Great Neck, N. Y.

Bayonne, N. J.

Sodaliečių Priėmimas
Gruodžio 8 d. įvyko iš

kilmingas naujų sodaliečių 
priėmimas. Naujai priimtos: 
Darata Milvidaitė ir Rūta 
Sampel. Priėmimo apeigas 
atliko kleb. kun. S. Stonis. 
Apeigos visiems padarė gi
laus įspūdžio. Verkė ne tik 
moterys, bet ir v yrai. Pri
ėmimo metu žmonių buvo 
pilna bažnyčia.

Bayonnėje sodalietėsį 
trumpą laiką išaugo į dide
lę kuopą. Labai gražiai dar
buojasi bažnyčiai ir parapi
jai.

Garbė sodalietėms, o nau
jai įstojusias sveikiname ir 
linkime būti ištikimoms so
daliečių idealams.

Spaudos Platinimas
Prie bažnyčios kas sek

madienis pardavinėjama ka
talikiškoji spauda. Ypatin
gai visiems patinka apylin
kės laikraštis „Amerika”, 
kuris labai gabiai vedamas 
redaktoriaus, o moterims y- 
patingai patinka „Amerikos” 
Moterų Skyrius, kurį suma
niai ir gabiai veda p-lė E. 
Bartkevičiūtė. Tas padaro 
laikraščio įvairumą ir įdo
mumą. Tikimasi, kad „Ame
rika” plačiau pasklis Bayon
nėje.

Krikštas
Praeitą sekmadienį šv. My

kolo bažnyčioj apkrikštytas 
Juozas, sūnus Juozo ir Ag
nietės Novickaitės. Krikšto 
tėvais buvo Antanas Novic- 
kas ir Irena Zaleznik. Svei
kiname tėvelius sulaukus sū
nelio ir linkime jam svei
kam augti.

Šį šeštadienį, gruodžio 14 
d., Kasmočiaus salėje įvyk
sta labai svarbios prakalbos 
Lietuvos reikalais. Kalbės 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
adv. St. Gabaliauskas ir 
„Amerikos” redaktorius. 
Prakalbų pradžia 7:30 vai. 
vak. Visiems laisvas įėjimas. 
Visi kviečiami atsilankyti.

L. Vyčių metiniame susi
rinkime išrinkta nauja val
dyba: pirm. A. Vasiliaus
kas, vicepirm. S. Sauseris, 
rašt. E. Blažonytė, fin. rašt. 
M. Vasiliauskaitė, ižd. K. 
Budrys, marš. S. Bukantas. 
Išrinktos ir įvairios komisi
jos. Šiais metais kuopai va
dovavo pirm. M. Rusaitė.

Sausio 5 d. įvyks L. Vy
čių apskrities suvažiavimas. 
Komisijai su valdyba pa
vesta pasirūpinti atstovų pri
ėmimu. Lauksime gausaus 
dalyvių skaičiaus.

Vyčiai gražiai pasveikino 
savo organizacijos tėvą M. 
A. Norkūną jo 71 gimtadie
nio proga. Gautas padėkos 
laiškas. Kuopos raštininkė 
pasveikins kitas kuopas Ka
lėdų šventėmis. Kuopos krep
šinio komanda pradėjo ge
rai žaisti ir netrukus susi
tiks su įvairiomis komando
mis. Pažiūrėsime, kas stip
resnis.

Novena
Ryšium su Nekalto Prasi

dėjimo švente, mūsų baž
nyčioje buvo novena, kurią 
vedė kun. J. Švagždys. Pa
mokslininko turiningi pa
mokslai visus žavėjo.

Vyčių veikla
Vietinė vyčių 52 kuopa 

pradėjo ketvirtuosius darbo 
metus nuo persiorganizavi
mo. Nauja valdyba su pirm. 
A. Vaičiulevičium priešakyje 
atrodo darbšti ir yra užsi
mojusi daug darbų nuveik
ti. Susirinkimai būna kas 
antras antradienis.

Lapkričio mėnesio susirin
kime paminėta organizaci
jos diena. Ta proga sureng
ta vakarienė nariams, val
gius paruošė narių darbš
čios mamytės Oškutienė ir 
Pikūnienė. Viskas labai ska
niai padaryta, todėl dabar 
suprantame, kaip jos užau
gino tokius didelius sūnus. 
Mūsų sesė Vickie „užfundi- 
jo” sodą, o parengimų vedė
jas Jonas Oškutis—alų. Nors 
organizacijos diena yra gruo
džio 1 d.—organizacijos stei
gėjo M. A. Norkūno gimta
dienis, tačiau ją paminėjom 
anksčiau.

Vasario 22 d. kuopa turės 
didžiulius šokius, lietuvių 
Laisvės salėje, 269 Second 
St. Jaunimas kviečiamas 
gausiai atsilankyti, o sma
gus laikas visiems užtikrin
tas. „Jo”

Worcester, Mass.

Baltimore, Md.

— Gruodžio 8 d. bendrai 
prie komunijos ėjo šv. Var
do vyrai ir sodalietės, ku
rios buvo baltais velionais 
pasipuošusios.

— Gruodžio 8 d. sukako 
6 metai, kai kun. Jonas Men- 
delis įšventintas kunigu Ro
moje. Jis darbuojasi kita
taučių parapijoje, bet daž
nai matome ir mūsų bažny

Onos Katkauskaitės 
Koncertas

Gruodžio 1 d. vienoje di
džiausių Worcester salių— 
Mechanics Hall, kurioje tel
pa arti 2,000 žmonių, įvy
ko panelės Onos Katkauskai- 
tės-Kaskas koncertas. Salė 
buvo pilna.

Koncertinė dalis buvo pil
nas pasisekimas. Metropoli
tan operos žvaigždė panelė 
Ona Katkauskaitė dainavo 
taip, kaip garbingai operos 
artistei dera. Publika buvo 
sužavėta; šaukė dainininkę 
po keletą kartų. Panelė ar
tistė dainavo įvairiomis kal
bomis: lietuvių, anglų, pran
cūzų ir italų. Kadangi pub
likoje buvo įvairių tautų, 
tai koncerto turinys visus 
patenkino.

Koncerto pelnas buvo skir
tas Marianapolio kolegijai. 
Panelė Ona Katkauskaitė ne
ėmė jokio honoraro, visa 
pavesdama kalegijai. Žino
ma, Marianapolio kolegijos

pro- 
šiaip 
prie-

vadovybė už tai artistei la
bai giliai dėkinga.

Šalia paprastų bilietų, ku
rie buvo įvairios vertės, su
sidarė labai didelis rėmėjų 
būrys; kai kurie rėmėjai 
mokėjo brangiai už bilietus. 
Rėmėjų tarpe buvo labai di
delis skaičius kunigų, 
fesijonalų, biznierių ir 
Marianapolio kolegijos 
telių.

Ne tik tai Worcesterio, bet 
ir visos apylinkės kaip lie
tuviai, taip ir kitataučiai iš 
koncerto išsinešė gražiausių 
įspūdžių. Tai buvo tartum 
lietuvių šventė, kurioje lie
tuviška daina žavėjo tūks
tantinę žmonių minią, pasi
reiškusi visame save gro
žyje. Šalia gražaus talento 
lietuvius žavėjo panelės dai
nininkės O. Katkauskaitės 
tikra, graži lietuviška dva
sia, kuri dvelkė ne tiktai iš 
josios dainų, bet taipgi ir 
iš jos kalbų, nes po kon
certo Bancroft viešbutyje 
buvo suruoštas panelei dai
nininkei priėmimas. Čia da
lyvavo per šimtas žmonių, 
rinktinos lietuvių publikos.

Prie koncerto ruošimo dau
giausia prisidėjo p. advoka
tas Antanas Mileris su žmo
na, p.p. Čižauskai, p. J. 
Žemaitis ir visa eilė Wor
cesterio žymių pajėgų ir vei- 

rūpėjo, 
pilnas 
paten- 
pasise-

kėjų, nes visiems 
kad koncertas būtų 
pasisekimas. Ir visi 
kinti, nes koncerto 
kimas pralenkė visus rengė
jų lūkesčius. Daugiau tokių 
koncertų ir lietuvių šviesuo
menės dvasia gyvuos ir tau
tiniai stiprės.

VIEŠA PADĖKA

M.

Metropolitan operos žvaig
ždė panelė Ona- JKaskas da
vė koncertą gruodžio 1 d., 
1940, Mechanics Hall, Wor
cester, Mass., Marianapolio 
Kolegijos naudai. Garbingo
ji ir gražioji Lietuvaitė jau
tė savo širdyje, jog ir ji 
nori prisidėti prie lietuvių 
katalikų tautinio darbo 
Amerikoje.

Josios kilnų sumanymą 
tuojau parėmė p.p. A. Mi- 
leriai ir visa eilė garbingų 
rėmėjų, kurie visomis savo 
jėgomis prisidėjo prie šio 
koncerto pasisekimo.

Šiuomi noriu pareikšti 
Gerbiamai Panelei Onai Kas- 
kas visos Marianapolio Ko
legijos vardu savo gilų ir 
nuoširdų dėkingumą už jo
sios tą kilnų ir taurų mos
tą, kuris kaip paprastai yra 
supintas su nemažu vargu ir 
pasiaukojimu.

Lygiai labai nuoširdžiai 
dėkoju dvasios vadams, p.p. 
A. Mileriams ir visam bū
riui panelės Onos Kaskas 
gerbėjų ir Marianapolio rė
mėjų, kurie įdėjo daug dar
bo ir savo gražios širdies 
į tikrai pasisekusį lietuvių 
koncertą.

Visi dirbantieji tautinį dar
bą gerai supranta panašų 
reiškinį ir giliai įvertina. 
Nenuostabu todėl, kad Ame
rikos lietuvių katalikų vi
suomenė žavisi ne tiktai 
gerbiamos panelės Onos Kas
kas talentu, bet ir ta gra
žia lietuviška dvasia. Taigi 
prašau priimti, Didžiai Ger
biamoji Panele, mano tikrą 
nuoširdų lietuvišką ačiū!
Kun. Dr. J. K. Navickas, MIC.

Marianapolio Kolegijos
Rektorius.

Bridgeport, Conn

Visiems lietuviams žinoti
na, kad šį sekmadienį, gruo
džio 15 d., tuojau po miš
parų, 3:30 vai. įvyksta la
bai svarbios prakalbos Lie
tuvos reikalais. Kalbės ką 
tik atvykęs iš Lietuvos kun. 
Juozas Prunskis ir „Ame-

Gruodžio 15 d., sekmadie
nį, 3:30 vai. popiet, švč. 
Trejybės lietuvių par. salė
je, Adams St., Newark, N.

Gruodžio 15 d., sekmadie
nį, 5 vai. popiet, šv. Petro 
ir Povilo par. salėje, Rip
ley Pl., Elizabeth, N. J.

Gruodžio 16 d., pirmadie
nį, 8 vai. vak., šv. Jurgio 
par. salėje, 207 York St., 
Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 17 d., antradienį, 
8 vai. vak., šv. Onos par. sa
lėje, Manning St., Jersey 
City, N. J.

Gruodžio 18 d., trečiadie
nį, 8 vai. vak., šv. Kazimie
ro par. salėje, Montgomery 
Pl., Paterson, N. J.

Šeštadienį, gruodžio 21 d., 
šv. Kazimiero par. salėje, 
Amsterdam, N. Y.

Gruodžio 22 d., sekmadie
nį, 7 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th St„ 
Brooklyne.

rikos” redaktorius J. B. 
Laučka. Visi dalyvaukite ir 
išgirskite iš Lietuvos sve- 

svarbių žinių apie mū- 
pavergtą tėvynę Lietu- 
Įžangos nebus, tad sa- 

turėtų būti pripildyta.

&

KIEKVIENAM LIETUVIUI $ KUN. JONAS 
gVAGŽDYS

savaitės pradžioje 
os” įstaigoje lankė- 

Jonas Švagždys, t

&

S Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą malo- ono liet, parapijos kie
mai nudžiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri L. r 
kiekvieną savaitę primins jos davėją.

M „AMERIKA” — tiksliausia Kalėdų dovana. Kiek
vienam prieinama įvairiais atžvilgiais — i 
nedidelė, ir verta didžiausio dėmesio.

H „AMERIKA” dabar duoda labai daug žinių iš pa
vergtos Lietuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius 
visame pasaulyje.

„AMERIKA” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su vi
somis jėgomis, siekiančiomis Lietuvai nepriklau- ^^^ateilankymą 
somybės ir jos žmonėms šviesios gerovės. ** ’

„AMERIKA” metams kaštuoja tik 2 dol., tad ar 
rasi tinkamesnę dovaną savo artimiesiems?

Paskubėki. — KALĖDOS čia pat. — Draugai lau
kia — Laukia ir „AMERIKA”.

LpS centro ilgame-

irys narys.

ir kaina 0is svečias domė’ 
įnierikos” gyvavimu, 
į spaustuve. Apžiū- 
jf neseniai nupirktą 
iutertypą, kurio fon- 

J. švagždys paau-

girdus, ačiū kun.

■
■

Kreipkis:

] 
i

į 
t
1
i 
t

aktą paramą.
5ge su kun. Švagždžiu 

' j jo sesutė p. Budrec- 
. su vyru Ig. Budrec- 

yv, Elizabethe.

PARAMA

; Yorko Aušros Var
mų parapijos steigė- 
rganizatorių pirmose 
buvo p. Elena Vai- 

ienė, gyvenanti Bronxe.

PRIPAŽĮSTA ČEKISTŲ SIAUTIMI 'ev“rtJ" 
----------  į katalikų spauda, 
kankinant lietuvių švies šio 10 d. ji atsilankė 

ikos” naujose patalpo- 
pasidalino įdomiomis

222 South Ninth Street,

Kaunas. — „Tarybų Lietu
va” pirmą kartą oficiališkai 
pripažino, kad pavergtojoje 
Lietuvoje veikia čekistai. Ta
me laikraštyje įdėtas toks 
pranešimas: „Lietuvos TSR 
vidaus reikalų liaudies komi
sariatas praneša apie tra
gišką nepartinio bolševiko— 
čekisto Fabijono Stanislavi- 
čiaus mintį 1940 m. spalių 
29 d. ir reiškia gilią užuo
jautą jo tėvams, žmonai ir 
giminėms”. Tame pat laik
raštyje įdėta visa eilė už- 
uajautų, kuriose žuvęs vi-

čio
SU 
vą. 
lė 
Prakalbos įvyks bažnyt. sa
lėje, kur gali tilpti tūks
tantis žmonių. Visi daly
vaukite 3:30 po pietų. Tai 
reta proga turėti tokias 
svarbias prakalbas.

Dabar visi tik kalba ir 
laukia garsaus artistės J. 
Žukauskaitės koncerto, ku
ris įvyks sausio 5 d. par. 
salėj. Dalyvaus ir parapi- daus reikalų komisariato tar- 
jos choras ir solistai. Bus nautojas vadinamas čekis- 
ir labai juokinga komedija j tu. Viena jo bendradarbių 

grupė sako: „Mes—čekistai 
užtikrinam partiją ir vy
riausybę, kad vesime ryžtin
giausią kovą su visais ir 
visokiais liaudies priešais, 
kokiomis kaukėmis jie besi- 
dangstytų”.

Tenka patirti, kad šis če
kistas žuvo naktį „Čekos 
agentams” einant tarnybines 
pareigas”, t.y. suiminėjant ir

„Aš Numiriau”, kur galėsit 
visi daug pasijuokti. Daly
vauki! ir savo dalyvavimu 
paremsit parapiją.

Daug jaunimo atvyksta iš 
Pennsylvanijos ir darbus 
gauna. Keli Scranton, Pa., 
parapijos choro choristai at
vyko ir į chorą net įstojo: 
Girdžiūnas, Matusevičius ir 
Burevičius. Bridgeport© cho
ro jaunimas linki jiems ge
riausios darbuotės parapijos 
chore. Būtų gerai, kad ir 
kiti tą patį padarytų.

Jau visos draugijos pra
deda vis daugiaus prie sa
vo parengimų rengtis; po 
Kalėdų bus daug kas nau
jo.

Parapijos choras jau turi 
savo svarbias pamokas pa
sirengti Kalėdų švenčių gra
žiam giedojimui.

Waterburio ir apylinkės 
lietuvių visuomenę nuošir
džiai kviečiame gausiai at
silankyti, apie mūsų tautie
čių vargus Lietuvoje nau
jausių žinių išgirsti ir Ad
ventų sekmadienio laikotar
pį savųjų tarpe gražiai pra
leisti. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga tik 15 centų.

Federacijos Skyriaus
Valdyba.

O.

Waterbury, Conn

Įdomus Prakalbų Vakaras
Sekmadienį, gruodžio 15 d. 

šv. Juozapo parap. mokyklos 
auditorijoje, Federacijos 22 
skyrius rengia įdomų bei 
rimtą prakalbų programą. 
Kalbės tik šiomis dienomis 
iš Europos atvykęs, buvęs 
„XX Amžiaus” dienraščio re
daktorius kun. Juozas Prun- 
skis ir „Amerikos” redak
torius J. B. Laučka iš Broo
klyn, N. Y.

Tel.: S -4747

Dr. M. J. C O L N E Y 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saules Spindulius, 
Diathermy, ir kitus moderniš
kus išradimus nuo aukšto ir 
žemo kraujo spaudimo, vidurių 
ir širdies ligų. Reumatismo, 
Tonsils Ir odos ligų, su gerom 

pasekmėm.

Studentų Pramoga
Liet. Kat. Studentų ir Pro- 

fesijonalų kuopa lapkr. 30 d. 
Hotel Elton suruošė „Din- 
ner-dance”.

Buvo transliuojama per ra
diją programą, kuriai vado
vavo Antanas Kateiva. Ed
vardas, Ona, Sofija ir Jad
vyga Stulginskai padainavo 
kvartetą. Natalija Palangai- 
tė-Colney ir Sofija Stulgins- 
kaitė dainavo solo. Kalbėjo 
kleb. kun. J. Valantiejus, 
kongresmanas J. Smith, ma- 
yoras V. Scully, senatorius 
Blansfield. Svečių tarpe bu
vo kun. Lunskis, kun. Čeba- 
torius, adv. ir ponia Balan
da, Dr. ir ponia Steponai
tis, Dr. ir ponia Colney; 
adv. Monchun ir Dr. Kriščiū
nas iš Hartford, Conn.

Antanas Kateiva buvo ko
miteto pirmininkas; jam pa
dėjo J. Stulginskaitė, D. Gu- 
diškaitė, J. Raugalis, A. Sta- 
seliūnaitė, E. Gvazdauskaitė, 
A. Mikėnaitė, J. Vilčiauskas, 
V. Jakštaitė. Pirm.

Brooklyn, N. Y.

menę. Žuvęs čekistas 
profesijos yra stalius, 
okupantams atėjus į LiJs apie New Yorko 
vą, jis buvo patrauktai i veiklą. 
Čekos tarnybą.

Amerikai” 
i, p. EI. Vainauskie- 
nerikos” Naujo Inter- 
’ondui paaukojo $10. 
ikią stambią auką EI.

— Socialinio aprūpini 
komisariatas paskyrė si 
atstovus provincijos miest Pienei esame nuošir- 
se ir apskrityse. Pane 
žio miesto skyriaus ved^TT----- TT
paskirtas Garba Leiba, ------ --------------------
rasų apskrities skyriaus —;------
šininkas Mačinovas Jefin r? Sąjungos 24 kuo- 
o Kauno apskrities skyri §ia jubiliejinę vaka- 
vedėju Kacas Iser-Beras.

— Susovietintoje Lietu

IEJINĖ VAKARIENĖ

yvavimo 25 metų su- 
paminėti. Vakarie- 

je trūksta sunkvežin 31941 m. vasario 9 
dabar prie kiekvieno ai ma^eni> Angelų Ka- 
sunkvežimio paskirtas ko: 
sąrąs. Komunalinio ūkio 
misaro įsakyme įsakmiai 
sakyta, kad reikia skirti 
vieną komisarą kiekvieni 
eksploatuojamam autosu: 
vežimiui.

— „Maistas” oficiališ 
praneša, kad jis superka ai 
liūs, kurie bus siunčiam 
kitas sovietiškas respul 
kas. Turint galvoje, kad 
vietų respublikose jaučiai3 26 d. paskirtose 
nepaprastai didelė arklių s 
ka, tai iš Lietuvos veža 
bet kokie arkliai.

— Pašvitinio

parapijos salėje.
6 vai. vakare. Ei

sima gauti pas kuo- 
res. Visi kviečiami 
|yti.

Rengėjos.

NEPILIEČIŲ 
AISTRA VIM AS

vyriausybė pakar- 
primena, kad iki

privalo įsiregistruo- 
svetimšaliai-nepilie- 

jau įsiregistravo 
apylinki milijonų, bet dar 

ūkininkai jau išsikūlė do ® skaičius nepilie- 
... ............  “ gildžiusių įstatymo.

neatsiranda nė vie-
lūs. Vidutiniškai iš 1 
gaunama 10 centnerių gi 
dų. Toks geras derlius 1 Mo nepiliečio, kurs 
sitaiko retai. ktų su šio įstatymo

imais.

tikos” įstaiga mielai 
WHOLESALE & RETAI! ‘ patarnaus visiems 

BEER, WINES & LIQUO nepiliečiams už- 
tikalingas blankas. 
®oti, kad registra
vus pratęstas po 

26 d., tad reikia 
tis dabar, tuojau, 

Kalėdų.

LICENSES

NOTICE is hereby Riven that License 
GB 2632 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2-12 Pntchen Ave., Borough of BrooK 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM SOFFER 
242 Patchen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 11835 has been issued to the undersig <• 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
260-1 Church Ave., Borough of BrooK 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
ANDREW F. REECK & JOHN STA1 

260-1 Church Ave., Brooklyn. N.

I SAVININKAMS

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHA^BHIS
(Ašakūnfes)

GRABORIiąS — 
BALZAMUOTįOJAS

Laisniuotas Ne 
ir New Jersey/1 vaisi

310 John £ dgtreet,
Harrisor^W n’. J. 1

Yorl

1 New Yorko lie- 
savininkų orga- 

s 1 šaukiamas svar
umas ir prakal
bi penktadienį, gruo- 

P;/:30 vai. vak., 
|ty)O salėje, 28C 

■f ^Brooklyn, N. Y, 
,|\kj savininkai is 
Ifjo New Yorke 
Bra kviečiami at 
f minėtas prakal 
Be lietuviai ir ki 
Kalbėtojai aiškini 
W|Ls namų savinin 
M įžangos ir jo 
M -bus.
Iii ll Valdyba,



Pavergtoj LietuvojARTISTES SVEIKINIMAI«

■■■■■■■■■■I
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NEVIETOS ŽINIOS s
M LIETUVIUI

NKESI KUN. JONAS 
ŠVAGŽDYS

Maspetlio Žinios

k h03 savaitės pradžioje
1 X"‘H| įerikos” įstaigoje lankė-

: kun. Jonas Švagždys, 
ikdamas tokią dovani^ Mono liet, parapijos kie
mus jos davėją. LDS centro il^ame’ 

wmininkas, Lietuvai Gel-

ę, pažįstamą, draugą

ausia Kalėdų dovana. Tarys narys, 
iriais atžvilgiais — ir kaįta 
iausio dėmesio. [onusis svečias domė- 

,Amerikos” gyvavimu, 
luoda labai daug žinių irinta spaustuve. Apžiū- 
nešinė j a įdomiausius Įvjį^ ir neseniai nupirktą 

ą intertypą, kurio fon- 
Jkun. J. švagždys paau- 

žiai, gyvai eina išvien $8.00.
nčiomis Lietuvai nep 
ms šviesios gerovės.

oširdus ačiū kun. J. 
džiui už atsilankymą 

s kaštuoja tik 2 dol, J“4 Paramą- 
ną savo artimiesiems? | ■augę su kun. Švagždžiu 

v. 1 ėsi jo sesutė p. Budrec-
DOS čia pat. — Draugai^ g su VyyU jg. Budrec- 
ERIKA”. 1 gyy Elizabethe.ERIKA”.

reipkis: VAINAUSKIENĖS
PARAMA

>w Yorko Aušros Var-
Brooklyn,Ji, etuvių parapijos steigė-

• organizatorių pirmose

fl/ICTII CUIffll kie"ė, gyvenanti Bronxe. 
LKlollJ 31AU1H ians veikusi įvairiose 

gijose. Jai arti širdies 
“ . j rių katalikų spauda.

kankinant lietuvių jį |jjį0 jį atsilankė 
menę. Žuvęs čekig* erikos” naujose patalpo-

U- 
ai 
je 
i- 
:s 
R 
i- 
i-

profesijos yra stalių r pasidalino įdomiomis 
okupantams atėjus j] mįs apie New Yorko 
vą, jis buvo patreįj ^ų veiklą. 
Čekos tarnybą.

Sušelps vargšus
Kalėdoms ruošiasi sušelpti 

biednuosius Moterų šv. Onos 
sodalicija ir Šv. Vincento 
Pauliečio draugija. Kurie no
ri gauti Kalėdoms drabužių, 
avalinės, valgio ir net pi
niginės pašalpos, turi kreip
tis ir užsirašyti klebonijoje. 
Bus sušelpti parapijos nariai 
ir nenariai, lietuviai i r ki
tataučiai. Kreiptis galima li
gi gruodžio 24 d.

Žinutės
— Kun. J. Prunskis 

ko į Naująją Angliją,
latinai gyvens Chicagoje.

— Mokyklėlės vaikučiai 
ruošiasi Kalėdų vakarėliui 
gruodžio 26 d.

— Automobilio užgauti Po
vilas Kubilius ir J. Laury- 
naitis.

— Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius auga. Įsirašė narių 
per 60. Maspethas sieks pen
kių šimtų.

— Penktadieniais krepši
ninkai pliekiasi su kitų ko
mandomis. Dažniausiai mū
siškiai laimi.

išvy- 
Nuo-

TYRINĖJAMA KOMUNIS
TŲ VEIKLA MOKYKLOSE

Artistė Jonė Žukauskaitė, 
artima „Amerikos” bendra
darbė, šiomis dienomis ap
silankė naujose „Amerikos” 
patalpose, pareiškė nuošir
daus pasitenkinimo „Ameri
kos” įstaigos pažanga, pa
sveikino „Amerikos” plėti
mąsi ir neužmiršo „Ameri
kos” Naujo Intertypo Fondo. 
Maloniajai artistei nuošir
dus ačiū už sveikinimus 
suteiktą paramą.

MERGINŲ ŠOKIAI

ir

Long Island Birutės mer
ginų klubas rengia šokius 
sausio 11 d.• Klasčiaus sa
lėje, Maspethe. Mes prašo
me, kad malonėtų kiti klu
bai nerengti parengimų tą 
dieną.

„Birutės” kviečia visus at
silankyti ir tikrina, kad vi
si bus patenkinti ir gerai1 
pasilinksmins. Turėsime ge
rą muziką ir gražią šokikę, 
Mildred Schaffer, kuri ki
tais kartais prisidėjo prie 
mūsų programų; ji vėl mums 
pašoks. Turėsime ir kitų 
pamarginimų.

Bilietai kaštuoja 55c. ir 
mes garantuojam, kad nesi
gailėsite tuos pinigus pra
leidę.

Neužmirškite atsilankyti 
ir atsiveskite draugus ir pa
žįstamus.

„Birutes” Klubas.

Kalėdų Šventėms Dovanos

Algimantas arba Lietuviai 13-ame šimtmetyje.
Aušrininko Dr. V. Pietario istoriška 
apysaka. Penki tomai, 488 pusi............................

Amerikos Lietuvių Pirmieji Profesionalai ir
Kronika (Kun. A. Miluko paskaitos) tomas I.....

” ” ” ” tomas II
Amerikos Lietuvių Kronika (Kun. A. Miluko) .........
’’Aušros” 40 Metų Sukaktuvėse, 262 pusi...................
Anima Vilis — J. Montvilos vertimas........................
30 Metų Spaudą Atgavus T. I. ’’Aušros” fotografijos 
30 Metų Spaudą Atgavus T. II Lietuvos Atbudimas 

ir Jos Budintojai ..........................................
’’Aušros” 50 metų Sukaktuvės....................................
Iš Kelionės po Europą ir Aziją (Pranaičių Julės) .....
Laisvosios Lietuvos Atlankytų (Pranaičių Julės) .....
Lietuvių Tautos Istorija. (Kun. A. Jusaičio) .............
Ne Mieste Laimė. (Pranaičių Julės vertimas) ...........
Laiškai iš Ispanijos (Pranaičių Julės) ........................
’’Spaudos Laisvės ir Amerikos Lietuvių Organizuotės 

Sukaktuvės” (su daugybe iliustracijų ir doku
mentų fotografijų) 782 pusi......... .................

Viešnagė šeštokuose (Pranaičių Julės) ....................
’’žvaigždės” ir jos leidinių paminėjimas....................
Mūsų Spaudos Darbininkų Vargai ..............................
Amerikos Lietuviai XIX šimtmetyje T. I...................

Šio laikraščio prenumeratoriams ir moksleiviams 
nuolaida 50%.

$3.50

$2.50 
$2.00 
$3.00 
$2.00 
$ .75 
$4.50

$1.50 
$ .50 
$3.00 
$2.50 
$ .75 
$1.00 
$1.00

$6.00 
$2.00 
$ .50 
$ .75 
$3.50

Adresas užsakymams:

A. MILUKAS & CO.,
3654 Richmond Street, Philadelphia, Penna.

KUN. JUOZO PRUNSKIO SVEČIAVIMAS

— Darbo komisaras pa
skelbė įsakymą, pagal kurį, 
bedarbiai gali būti regis
truojami ir aprūpinami dar
bu tiktai per darbo biržas, 
o kur jų nėra — per vietos 
savivaldybių bedarbių regis
tracijos biurus. Įmonės, į- 
staigos ir pavieniai asme
nys samdo darbininkus ir 
tarnautojus tik per darbo 
biržas. Kas pasamdys dar
bininką ar tarnautoją kito
kiu būdu, bus traukiamas 
atsakomybėn. Valstybinių ir 
savivaldybinių įstaigų tar
nautojai gali būti samdomi 
netarpiškai, nesikreipiant į 
darbo biržas. Profesinės są
jungos turi teisę tikrinti 
darbo biržų ir vietos savi
valdybių organų vykdomą 
bedarbių registraciją ir jų 
aprūpinimą darbu.

— Nusavintų dvarų admi
nistratoriams įsakyta, 
be kultūros paminklų 
saugos įstaigos leidimo 
kam negalima leisti iš
rų išvežti istorinės svarbos 
daiktų. Pradėjus vykdyti že
mės reformą ir nusavinus 
visą žemę, daug kultūros pa
minklų bolševikiškoje anar
chijoje žuvo.

— Kaune buvo f u d b o 1 o 
rungtynės tarp Kauno ir 
Minsko komandų. Kaunie
čiai nugalėjo 4:1.

— Tarpmiestinės Kaunas - 
Ryga moterų krepšininkų 
rungtynės baigėsi lietuvai
čių pergale 27:14 (11:5).

kad
ap- 

nie- 
dva-

— Obelių valsčiuje dėl 
dažno lietaus susitrukdė lau
kų valymas. Todėl valstie
čiai rinko bulves ir rovė bu
rokus naktį mėnesienoje.

— Noragėlių kaime, Aly
taus apskr. įsteigtas vad. 
kultūros židinys. Pirmas jo 
„kultūros” darbas pasireiš
kė rusų kalbos kursų suren
gimu.

— Kūno Kultūros rūmai 
jau likviduoti, jų vietoje 
steigiamas, Maskvos įsaky
mu, fizinės kultūros ir spor
to komitetas. Visos sporti
nės organizacijos likviduo
tos. Sporto klubus gali 
steigti tiktai profesinės są
jungos. Vadinamų „laisvų”, 
nepriklausančių profesinėms 
sąjungoms, bus tiktai trys 
klubai: Dinamo, Spartak ir 
CDK (centralinis darbinin
kų klubas). Maskvos pirštas 
jau taip toli siekia, kad net 
sporto klubai gauna visoje 
Rusijoje įvestus vienodus 
pavadinimus.

— Kražių valsčiuje buv. 
Akmenių, Daustorių ir Ado- 
siškių dvarai sujungti į vie
ną ir iš jų padarytas sov- 
chozas 600 ha. didumo.

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
1

Praeitą savaitę iš Europos 
atvykęs kun. Juozas Pruns
kis, buvęs Lietuvos katali
kų „XX Amžiaus” dienraš
čio redaktorius, buvo apsi
stojęs Maspethe pas kun. J. 
Balkūną. Aplankė vietinius 
klebonus, „Amerikos” įstai
gą, Lietuvos generalinį kon
sulatą, svarbiuosius muzie
jus. Gruodžio 6 d., penkta
dienį, kalbėjo Maspetho par. 
salėje, o gruodžio 9 d., pir
madienį, Angelų Karalienės 
par. salėje. Jo kalbos, gy- 
su nuoširdumu pasakytos, 
klausytojams labai patiko. 
Visiems buvo įdomu patirti 
tokio pastabaus asmens per
gyvenimai, gauti teisingų ži
nių apie lietuvių padėtį Lie
tuvoje, apie Lietuvos pabė
gėlių gyvenimą užsienyje.

Gruodžio 10 d. kun. J. 
Prunskis drauge su ką tik 
iš Romos atvykusiu rašyto-

j u Antanu Vaičiulaičiu išvy
ko į Marianapolio kolegiją. 
Su jais drauge vyko kun. J. 
Švagždys, viešėjęs šioje apy
linkėje. Svečių parsivežti 
buvo atvykęs Marianapolio 
kolegijos mokytojas kun. P. 
Malinauskas. Gruodžio 11 d. 
kun. J. Prunskis jau buvo 
Brocktone, Mass., kur jam 
teko kalbėti vietiniams lie
tuviams.

Kun. J. Prunskiui gruo
džio 15 d. teks kalbėti du 
kartu: 3 vai. popiet, Bridge
port, Conn, o vakare—Water
bury, Conn. Pirmadienį, 16 
d., jis kalbės Brooklyne, šv. 
Jurgio par. salėje. Gruodžio 
17 d. jis išvyks į Mt. Car
mel, Pa., kur aplankys ke
lias vietas ir per Kūčias jau 
bus Chicagoje pas prel. M. 
Krušą, kurs svečią yra pa
sikvietęs.

Įvairios Žinios
Kalėdų eglaitės jau atvež

tos į Brooklyną. Čia gauta 
336,000

New Yorko valstybės le
gislatures speciali komisi
ja pradėjo platų New Yor
ko miesto viešųjų mokyklų 
veiklos tyrinėjimą, kurio 
tikslas sužinoti, kaip giliai 
komunizmas yra įleidęs šak
nis į jaunuomenės auklėji
mą. Tyrinėjimai yra vieši. 
Pirmiausia apklausinėjami 
miesto kolegijų profesoriai 
ir vadovybės.

Brooklyno kolegijos anglų 
kalbos profesorius Bernard 
Grebanier komisijos posė
dyje prisipažino buvęs ko
munistų partijos nariu ir 
nurodė, kurie profesoriai pri
klauso komunistų partijai. 
Grebanier pareiškė, kad kas
met jam komunistų partija 
kaštuodavusi 500 dolerių ir 
papasakojo, kaip komunis
tai mokytojai veikia kolegi
jose ir vidurinėse mokyklo
se. Apie komunistų veiklą 
liudijo ir Brooklyno kolegi
jos prez. prof. Gideonse.

Brooklyno Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

*■

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA ir

Graborius—Balsamuotojas

pa-

i
Tel. Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius) 

Laidotuvių Direktorius

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)
335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

STEPHEN AROMISKIS 
(Annakauskas)

į 337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

į Namas tas pats, tik miesto 
Į tvarkymu pamainytas numeris 
’ buvusio 107 Union Avenue.

•J. — M—*U— U — ------u M

Tel. NEwtown 9-4464
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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

JOSEPH LEVANDA
Laisniuotas Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

„Amerikai” 
mti, p. EI. Vainauskie- 
Amerikos” Naujo Inter- 
Fondui paaukojo $10.
tokią stambią auką EI. 
Juškienei esame nuošir- 
dėkingi.

eglaičių.

— Socialinio apriip 
komisariatas pastyrii 
atstovus provincijos 
se ir apskrityse, M 

{r|žio miesto skyriaus 
paskirtas Garba Leiit 
rasų apskrities skyrių 
šininkas Mačinovas J»erų Sąjungos 24 kuo- 
o Kauno apskritiessn sngia jubiliejinę vaka- 
vedėju Kacas Iser-Bei

— Susovietintoje Ii paminėti.
je trūksta sunk 1941 m- vasario 9 
dabar prie kiekvieno 
sunkvežimio paskirtas 
sąrąs. Komunalinio^ 
misaro įsakyme įsakui 
sakyta, kad reikia skiri 
vieną komisarą kieta an ^t1’ 
eksploatuojamam 
vežimiui.
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JEJINŪ vakariene

gyvavimo 25 metų su-
Vakarie-

lekmadienį, Angelų Ka
sės parapijos salėje. 
Ižia 6 vai. vakare. Bi- 
3 galima gauti pas kuo- 
nares. Visi kviečiami

praneša, kad jis supefr 
liūs, kurie bus šiuša

Rengėjos.

NEPILIEČIŲ 
REGISTRAVIMAS

= !A. ’ ■ v’i, l*es vyriausybė pakar-- kitas sovietiskas kaį iki
kas Turint ffiop26 d. ’ paskirtose 
vietų respubli ose ji nri-va -]n isirpp-iHtriin_ 
nepaprastai didele® 
ką, tai iš Lietuvos t 
bet kokie arkliai.

— Pašvitinio 
ūkininkai jau išsik® 
lūs. Vidutiniškai i! 
gaunama 10 centneri 
dų. Toks geras to-3 
sitaiko retai.

kės 
šir- 
at- 
tie- 
au- 
Ad- 
:ar- 
>ra- 
va- 
itų. 
aus 
ba.

*ro- 
) d. 
)in-

LICENSESWHOLESALE i
BEER, WINES &

ai primena, kad iki

se privalo įsiregistruo
ji svetimšaliai-nepilie- 
Nors jau įsiregistravo 
trijų milijonų, bet dar 
žymus skaičius nepilie- 
neišpildžiusių įstatymo, 
gu neatsiranda nė vie- 
ietuvio nepiliečio, kurs 
Įlenktų su šio įstatymo

JULIAUS BANIULIO
LINKĖJIMAI

Yorke, tarp 41 ir 42
8 ir 9 Avės., bus

New 
gatvių, 
statoma autobusų stotis, ku
ri kaštuos apie 5,000,000 dol.

Lėktuvų b-vė New Yorke 
paieško pirmutinio lėktuvais 
iš vieno miesto į kitą ke
liauninko.

Amerikos kariuomenė irgi 
turės Kalėdų atostogas. Vi
si senesni kareiviai bus at
leisti atostogų nuo gruodžio 
21 iki sausio 2 dienos. Jau 
nesni kareiviai turės trum
pesnes atostogas.

Laivyno lėktuvų stotis, 
Floyd Bennett Field, Brook
lyne jau prirengta.

East New York, Brookly
no miesto dalis, pradėjo rei
kalauti, kad miestas panai
kintų gatvekarius ir jų vie
ton leistų autobusus.

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.
—i

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Mitchel Field, L. I., Ko
lumbo Vyčiai atidarė Klubui 
namą būsimiems ir esamiems 
nariams.

Kelis mė- 
darbo ne- 
stiprėjo;
mėnesius

Denny-Lie-

La Scala Opera Co. atsi
darys žiemos sezoną. Vaidi
nimai vyks Academy of 
Music, Brooklyne.

erikos” įstaiga mielai 
kai patarnaus visiems 
iams nepiliečiams už- 
i reikalingas blankas, 

bu žinoti, kad registra- 
nebus pratęstas po 

žio 26 d., tad reikia 
ruotis dabar, tuojau, 
iant Kalėdų.

AMŲ SAVININKAMS

NOTICE is hereby gir® t* 
GB 2632 has been issued toj; 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverap 
242 Pntchen Ave., Boras’,, 
County of Kings, to be Kts^ 
premises. ABRAHAM SOĄJL 
242 Patchen Ave.,

NOTICE is hereby giro 
GB 11835 has been isswl 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic BevertR "J.------------------
2604 Church Ave., BonsPj.
County of Kings, to be ^JUŽIO]0 NeW Yorko 116- 
andrew f. reeck t namų savininku orga- 

2604 Church Ave., •• v .įjos saukiamas svar- 
susirinkimas ir prakal- 
jvyks penktadienį, gruo- 
13 d. ^7:30 val. vak., 

šių klulpo salėje, 280 
i Ave., '{Brooklyn, N. Y. 
i narnai savininkai iš 

io? j o New Yorko
į>. ra kviečiami at

minėtas prakal- 
jfoKe lietuviai ir ki
ni ilbėtojai aiškins 

4Ws namų savinin- 
u Įžangos ir jo- 

bus.
Valdyba.

ra- 
do- 
Ed- 
ad- 
ivo 
ai
ris- 
S "in premises. 
'J I ANDRE' 
1S, 

a-

sveikatai

savaitės 
„Ameri-

310 John 
Harriso

GRABORin
balzamuo

Laisniuotas

Rašytojas Julius Baniu
lis, anksčiau dirbęs „Ameri
kos” įstaigoje, ilgą laiką ne- 
sveikavo ir todėl turėjo pa
sitraukti iš darbo, 
nesiūs visai jokio 
dirbo, tik gydėsi, 
paskutinius tris 
buvo Lietuvos
tuva” laivo sargybos tarny
boje. Šiuo metu ruošiasi iš
važiuoti į pietus 
sustiprinti.

J. Baniulis šios 
pradžioj atsilankė
kos” įstaigoje, pasidžiaugė, 
kad įsigytas naujas interty- 
pas, kurio Fondui jis pa
aukojo $3.00. Suteikdamas 
savo auką, p. Baniulis pa
reiškė tokius linkėjimus: 
„Šiais metais galėjau dirb
ti tik tris mėnesius, tad au
koju 3 dol. — po vieną do
lerį nuo mėnesio. Linkiu, 
kad visi „Amerikos” skaity
tojai paaukotų po vieną do
lerį nuo vieno dirbto mėne
sio”.

Jei J. Baniulio linkėjimas 
išsipildytų, Naujo Intertypo 
Fondui tuojau būtų sukelta 
reikalinga suma. Nuoširdus 
ačiū p. Baniuliui už paramą 
ir malonius linkėjimus. Čia 
pat tenka pasakyti, kad p. 
Ona Baniulienė neseniai pa
aukojo intertypui 5 dol.

Jūrininkams k a t alikams 
planuojamas statyti namas. 
Jis bus d viejų aukštų, Hicks 
ir Rapelye Sts., Brooklyne. 
Namo pastatymas kaštuosiąs 
apie 106,000 dol. Statys 
Catholic Seamen institutas.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. 
visose J.A.V. katalikų baž
nyčiose bus duodami paža
dai nelankyti nepadorių ju- 
domų paveikslų.

New Yorko miestui gra
sina, senai buvusi influenza. 
Gyventojams patariama sau
gotis persišaldymo ir būti 
pasirengusiais sutikti bet 
kokį šaltį su daktaro prie
žiūra ir patarimu.

REIKALINGAS

Dženitorius, 401 Suydam 
St., Brooklyne. Teirautis pas 
V. Pūką, 87-26 — 92nd St., 
Woodhaven, N. Y.; čia bus 
suteikta reikalingų žinių.

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

Manhattan liquor Store
N264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

m

ĮOĮOlOlCįOlOlOl

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGS Al

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDĮJ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENĖ IR SUNAI
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Tel. Stagg 2-4409

402

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

------ $150 ------
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

““———“
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“MALŪNININKAS IR KAMINKRĖTIS”
LINKSMA, JUOKINGA OPERETE 
STATO V. J. ATSIMAINYMO PAR. CHORAS 

Vadovauja Muz. A. Visminas

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO-DEC. 29,1940
PARAPIJOS SALEJE

64-25 Perry Avenue

Pradžia 7 vai. vak.

Maspeth, N. Y.

Bilietas 50 centų

LABAI SVARBIOS PRAKALBOS
Šį pirmadienį, gruodžio 16 

d., 8 vai. vak., šv. Jurgio par. 
salėje, 207 York St., Brook- 
lyne, ruošiamos labai svar
bios Lietuvos reikalais pra
kalbos. Kalbės praeitą sa
vaitę iš Europos atvykęs kun. 
Juozas Prunskis, buvęs ka
talikų „XX Amžiaus” dien
raščio redaktorius ir adv. 
Stasys Gabaliauskas, nese
niai išvykęs iš Lietuvos. Vi
si prašomi pasinaudoti šia 
nepaprasta proga išgirsti 
naujausių, teisingiausių žinių 
apie Lietuvą, apie Lietuvos 
tremtinių gyvenimą.

Ateinantį sekmad., gruo
džio 22 d., 7 vai. vak., ruošia
mos taip pat labai svarbios 
prakalbos Apreiškimo par. 
salėje, No. 5th St., Brookly- 
ne. Kalbės adv. Stasys Ga- 
baliauskas, šiuo metu lan
kąs įvairias lietuvių koloni
jas ir supažindinąs lietuvius 
su tiesa apie dabartinę žmo
nių padėtį Lietuvoje.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami šiomis pra
kalbomis pasinaudoti

ir koncertas bus gruodžio 
22 d. Bilietų nebus, dėlto, 
kurie norės gauti vietas, tu
rės ateiti į bažnyčią anksti.

Parapijos jaunuolių klu
bo krepšinis įvyksta kiek
vieną antradienio vakarą, 
Grand Paradise salėje. (Ha
vemeyer ir Grand Sts.). Vi
si lietuviai kviečiami atsi
lankyti ir duoti daugiau drą
sos mūsų jaunuoliams pasi
rodyti veikliais žaidime.

Fondui prijaučiama
Gruodžio 9 d., pirmadie

nį, par. salėje įvyko pra
kalbos Lietuvos reikalais. 
Kalbėjo svečias kun. Juozas 
Prunskis, kun. J. Aleksiū- 
nas ir „Amerikos” redakto
rius. Sudarytas Lietuvai Gel
bėti Fondo Angelų Karalie
nės par. komitetas iš kun. 
J. Aleksiūno, V. Žemantaus- 
ko, A. Pažereckienės, B. Ado
maitienės, J. Mikolaičio, S. 
Pusvaškio. Prakalbų pasi
klausyti buvo susirinkę arti 
200 lietuvių. Fondui aukų 
sudėta per 40 dol.

draugus į parengimą 
vestų.

Be to, kalbėta apie 
mą Rytinių valstybių ! 
vių katalikų seimelį, į 
džio 29 d. Maspethe. 
rinkta atstovai: V. Žeman- 
tauskas, J.
Mykolaitis, 
Jakaitis, A.

Taip pat 
palikta sekantiems metams 
draugijos valdyba: Dvasios 
Vadas—kun. J. Laurynaitis, 
V. Žemantauskas — pirm.; 
S. Pusvaškis—vicepirm.; J. 
Tumasonis — fin. sekr.; J. 
Mykolaitis — užrašų sekret.; 
M. Dailydėnas — iždininkas. 
Ši valdyba jau keleri me
tai sėkmingai darbuojasi.

Nutarta ir išrinkta pasto
vi parengimams komisija iš 
6 asmenų. Jos užduotimi bus 
surasti laiką ir būdus pa
rengimams draugijos labui.

Dvasios vadas kun. J. 
Laurynaitis ragino visus 
darbuotis, dalyvauti atsto
vams būsimam katalikų sei
meliui, praplatinti baliaus bi
lietų. Jis taip pat ragino 
narius dalyvauti rengiamose 
antradienių vakarais para
pijos jaunimo klubo pramo
gose Grand Paradise salėje. 
Jis davė visiems nariams dy
kai įžangos bilietų. Nariai 
pažadėjo dalyvauti.

atsi-

būsi- 
lietu- 
gruo- 

. Iš-

Tumasonis, 
Ant. Zupka, 
Plioplys.
perbalsuota ir

Parapijos sodaliečių drau
gijos bendra šv. Komunija 
bus šį sekmadienį, 9 vai. 
Mišių metų. Visos parapijos 
mergaitės kviečiamos daly
vauti kartu prie Dievo Sta
lo.

ATVYKO RAŠYTOJAS 
ANT. VAIČIULAITIS

__ Gruodžio 9 d., pirmadie
nį, „Exeter” laivu iš Ro
mos atvyko rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis,- Lietuvos pa
siuntinybės Vatikane sekre
torius. Jis yra pakviestas 
literatūros dėstytoju į Ma- 
rianapolio kolegiją. A. Vai
čiulaitis literatūrą yra dėstęs 
Vytauto Didžiojo universi
tete. Yra parašęs aukštos 
vertės knygų, kurių tarpe 
p a ž y m ė tina „Valentinos” 
apysaka, parašyta nepapras
tai gyva, sklandžia, grakš
čia lietuvių kalba, menišku 
stiliumi.

A. Vaičiulaitis netrukus 
atvyks į Brooklyną aplan
kyti savo artimos giminai
tės A. Jasvinienės, „Ameri
kos” skaitytojos.

Gruodžio 10 d. mūsų jau
nuoliai puikiai pasirodė. Jau
nesnieji žaidė su Ridgewood 
Tigers gyvai ir lengvai per
galėjo 44-26.

Vyresnieji ėmėsi su St. 
Aloysius komanda iš Green- 
point. šių žaidimas buvo la
bai gyvas ir įdomus. Mūsiš
kiai dėjo pastangų laimėti, 
bet svečiai buvo didesnio 
ūgio ir vyresnio amžiaus; 
mūsiškiai pralaimėjo 41 : 46.

Šį kartą žmonių daugiau 
atsilankė. Buvo ko pažiū
rėti, kai abi komandi prieš 
pabaigą nenorėjo pasiduoti.

Sekantį antradienį' mūsiš
kiai, toje pat salėje, žais su 
komanda net iš Staten Is
land. Lietuviai turėtų ne
pamiršti savųjų ir atsilan
kyti.

APYLINKES SEIMELIO REIKALU
New Yorko Apylinkės Lie

tuvių Katalikų Seimelis šie
met šaukiamas gruodžio 29 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo parapijos salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

Atstovų ir svečių regis
tracija bus pradėta 1:30 vai. 
popiet, seimelio posėdis tu
ri būti pradėtas 2 vai. po
piet. 6 vai. vak. bažnyčioje 
įvyks atitinkamos pamaldos, 
o 7 vai. vak. par. salėje 
bus turtinga ir turininga 
vakarienė su koncertine pro
grama.

Visos draugijos prašomos 
nelaukti atskirų pakvietimų, 
bet tuojau išrinkti bent po 
5 atstovus ir aprūpinti juos 
reikalingais įgaliojimais. 
Kiekviena apylinkės lietu
vių katalikų draugija siun
čia po 5 atstovus. Laukia
mi ir malonūs svečiai.

Seimelio d a r b otvarkėje 
svarbūs tautos ir mūsų apy
linkės veiklos klausimai, ku
riems referuoti pakviesti 
atitinkami pranešėjai. Visos 
draugijos privalo pasirūpin
ti, kad seimelyje būtų tin
kamai joms atstovaujama.

Feder. Apskrities Valdyba

Anglų kalbos ir pilietybės 
pamokos įvyksta kiekvieną 
ketvirtadienį parapijos salė
je, 8 vai. Visi, kurie nori 
pasimokyti anglų kalbos ir 
apie pilietybę, prašomi 
ti. Pamokos dykai.

atei-

kadTėvai nepamirškite, 
parapijos salėje vaikučiams 
lietuvių kalbos ir tikybos 
pamokos įvyksta antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
4 iki 6 vai. popiet 
dienį nuo 
ną. Moko 
kietės.

9 iki 12 
sesutės

ir šešta- 
val die- 
pranciš-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Šv. Jurgio Parapija

AI KAIP

Angelui Karalienes 
Parapija

Parapijos naujų vargonų į- 
taisymo darbas eina smar
kiai. Vargonų pašventinimas

Šv. Vardo draugija perei
tą sekmadienį po bendros šv. 
Komunijos turėjo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame apkal
bėta būsimo sausio 24 d. 
baliaus reikalai. Išdalinta 
nariams baliaus bilietai ir 
raginta, kad nariai ne tik 
patys dalyvautų, bet ir savo

už pamokas
Aš labai mėgstu mokytis 

par. anglų kalbos ir pilie
tybės pamokose, kuriose mo
ko seselės pranciškietės. At
silanko vyrai ir moterys. 
Kunigai ragina pamokomis 
naudotis. Sesutės labai gra
žiai aiškina. Vieną vakarą 
kun. Laurynaitis parodė ju- 
domuosius paveikslus. Vi
si esame dėkingi kunigams 
už kvietimą mokytis, o se
sutėms už mokymą. Širdy
je tikras džiaugsmas, kad 
galima nors kiek pasimoky
ti, Jei galėčiau, dėkočiau vi
sų mokinių vardu.

Viena iš mokinių.

Ačiū

gt

Naujas Kalėdų ir Nauju Metui g

S P
Visi manė, kad kvortoj supilta 32 ouncai skystimo. Lietuviškas Monopolis surado, 
buteliuose, kuriuos jis

neseniai iš Lietuvos atvykęs. 
Prakalbų pradžia 7 vai. vak. 
Visi lietuviai kviečiami gau
siai atsilankyti.

UŽKANDŽIŲ VAKARĖLIS

Apreiškimo par. Gyvojo 
Rožančiaus draugija rengia 
linksmą užkandžių vakarėlį 
kuris įvyks Apreiškimo par. 
salėje, sekmadienį, gruodžio 
15 d. Pradžia 4:30 vai. 
Įžanga tik 35 centai.

Prie skanių užkandžių 
šiama įdomi programa,
ir visos nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti. Smagus lai
kas užtikrintas visiems.

Rengėjos.

p.p.

ruo-
Visi

Praeitą sekmadienį sąjun- 
gietės turėjo metinį susirin
kimą, kurin atsilankė kleb. 
kun. Paulionis, pasakė kal
bą ir buvo visą laiką susi
rinkime, už ką sąjungietės 
labai dėkingos. Išklausyti 
valdybos pranešimai, kurie 
parodė, kad šiemet gražiai 
darbuotasi.

Naujon valdybon išrink
tos: pirm. M. Brangaitienė, 
vicepirm. M. Kučinskienė, fin. 
rašt. A. Sartauskaitė, ižd. 
P. Staškienė, nutar. rašt. T. 
Jekupčionienė_- Atsisakė il
gametė fin. rašt. A. Kaz
lauskienė, kuri ilgai ir pa
vyzdingai ėjo savo parei
gas. Nutarta surengti va
karą „Amerikos” naudai. Į 
Apylinkės Seimelį atstovė
mis išrinktos M. Kučinskie
nė, P. Staškienė, R. Gudzins- 
kienė, M. Fogelmanienė ir 
pirmininkė M. Brangaitienė. 
Tegyvuoja 35 kuopa!

Sąjungietė.

Apreiškimo 
Parapija

DOMISI PRAKALBOMIS

Paskutiniu laiku pastebė
tas didesnis domėjimasis pra
kalbomis Lietuvos reikalais. 
Labai skubomis, nežinant iš 
anksto, ar svečias atvyks, 
suruoštos prakalbos kun. J. 
Prunskiui Maspethe ir An
gelų Karalienės par. salėje; 
abiejose vietose pavyko.

Gruodžio 6 d. Grand Pa
radise salėje prakalbas su
ruošė vietiniai tautininkai. 
Kalbėjo dr. Vencius, adv. K. 
Jurgėla, J. Tūbelienė, J. 
Tysliava, D. Klinga. Trum
pai pasveikino susirinkusius 
pulk. Al. Valušis. Daugiau
sia publikos ėjo pamatyti M. 
Smetonaitės-Valušienės, bet 
prakalbų vadovai net nesu
pažindino publikos su nau
ja viešnia iš Lietuvos. Pub
likos buvo pilna salė. Lietu
vos pabėgėliams šelpti su
rinkta per 80 dol.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Automobilių savininkai ra

ginami pradėti išsiimti lei
dimus automobiliams, nes 
sausio pirmose dienose bus 
perdaug susikimšę ir reikės 
laukti gatvėse eilėje.

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 
šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-«868

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel.

o 
o 
o 
p

Salisbury, N. C., buvo vie
šas arklių pardavimas. Vie
no arklio niekas nenorėjo 
pirkti, tai publika pasiūlė 
prisegti jam dolerinę. Vis- 
tiek, tas arklys su dolerine 
buvo parduotas tik už 
centų.

90

smų Švenčių!
į skirtumas.
s atsiminti.
inasi vaikais.
lijos balsas.

EVergreen 4-7142SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias

s šių žodžių skaity- 
visus „Amerikos” ar
ias, visus lietuvius 
iziai sveikiname Ka- 
rentėmis siųsdami ge-

- į linkėjimų kupiniau-
— lėbius. Visiems linki

mos ir Ramybės Kū- 
i gausios palaimos, 
isdami dešinę, drąsiai 
imi kiekvienam į akis, 
jne gilų dėkingumo 
Įsiems, kurie buvo ar- 
-erikos”, kurie rūpi- 

■ sielojosi jos geres- 
uitimi. Visiems, vi- 
linksmų Kalėdų šven- 
laimingiausių Naujų

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, XlUs"^"^ ® Odinėje laidoje, 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: skiltyje, taip bUVO pa-

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. mą kartą po dauge-

— Kėdainių apskrityje ne
toli Dotnuvos Nepriklauso
mosios Lietuvos laikais bu
vo išlaikomas garsus veisli
nių arklių žirgynas. Atėjus 
bolševikams, okupantai di
džiąją dalį žirgyno žemės 
nusavino rusų aerodromo 
reikalams. Dabar žirgynas 
atsidūrė kritiškoje padėtyje. 
Nors į arkliams skirtų tro
besių statybą įdėti dideli pi
nigai, nes buvo įrengtas van
dentiekis, elektros apšvieti
mas ir kiti patogumai, bet 
okupantai viso to nepaisė. 
Prie žirgyno beliko 60 ha., 
be to, 106 ha. Nevėžio lan
kų, bet iš šio ploto žirgyno 
nebegalima išlaikyti. Šiose 
patalpose galima būtų su 
prieaugliu laikyti iki 200 
žirgų, bet bolševikai bepaliko 

'112 arklių: 10 eržilų, 42 ku
meles, 5 treigius, 16 dveigių, 
17 mitulių ir 22 žindukus. 
Dabar kėdainiečiai susirū
pinę, kas pasidarys su šiuo 
žirgynu. Buvo projektas per

skelti jį į Vokios dvarą pa
lei Vilnių, bet tas projektas 
dėl kažkokių kliūčių buvo at
mestas.

laužys plotkeles sa
los narių būryje, ne- 

las, kad už lietu- 
iodj jis gali būti su
it po pūdinančius ka- 
tampomas”.

žmoniškumu sov ai džiaugėsi lietuviai 
ai, sulaukę laisvės, o 
ir jie drauge su vi- 

v , v 1 ituvos lietuviais neša 
“LPT tik dau?skau-

Tūkstančiai lietuvių

.teisinu D0S 
irklis iami

— Sovietiškojo 
mo” komisaras Pakarklis 
šaukė Mariampolėje teisė; 
ir jiems nupiešė, koks tu 
būti sovietiškas teisėjas. I 
sak jo, 
tiški teismai turės laikyti 
liberališką, švelnų elgesį 
nusikaltėliais, bet nusika

tarpo.” Kaip žinoma, so\ 
tų Rusijoje nusikaltimai j
„šalinami” tuo būdu, kai1’; j.
vestos bausmės, kurių ie [štus rusų išgabentų, 
viausia norma—mirties ba ^uv^° širdgėlą.
mė. *

lietuvio širdgėlą.

pat vietoje kalėdi-
— Tauragės miesto mil brikos” laidoje bu- 

ja suėmė mėsos prekiaifežodžiai parašyti;
ir galės būti ramūs 

amerikiečiai, 
kr nei cento neda- 

200 centnerių lašinių ir pečiams sušelpti?”
odžiai labai tinka ir 
ietuviams, kurie dar 
j cento davę lietu-

jus Saliauską ir Lipčie

nių atsargas. Padarius 
bute ir rūsyje kratą, ra

rių dešrų, tame skaičiuje 
680 kg. lašinių ir 150 
dešrų jau sugedusių ir 
kiam vartojimui netinklieintiniams sušelpti, 
čių. iai daliai užsienyje

— Bartininkuose komui Kalėdų proga 
tinis jaunimas ir profesii 
sąjungos įsikūrė parapi 
salėje.

parduoda, nėra skystimo, tik:
8 ouncai šilumos
8 ouncai draugiškumo
8 ouncai gyvumo
8 ouncai linksmumo

Whiskey A Blend 
ALL iTHAlCHT WHIHILS

Kaledui ir Nauju Metui
Šventės Yra Linksmos
Suteik pačiam, šeimai ir savo drau
gams linksmas šventes pirkdamas bu
telį geros degtinės, skanaus vyno, im
portuoto konjako arba Lietuvos Val

stybinės.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS

.S finch ■ Ci.iH

VIENINTELIS
REPUBLIC LIQUOR STORE, Ine

415 Keap Street
Tel. EVergreen 7 - 2089

(arti Grand Street)
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Jaunimo vakaras
Gruodžio 10 d., antradienį, 

par. salėje CYA dramos gru
pė, K. Marmai vadovaujant, 
pastatė trijų veiksmų far
są. Vaidinimas pavyko įvai
riais atžvilgiais—ir vaidin
tojai gerai pasirodė, ir pub
lika gausiai atsilankė.

Susivienymo kuopoje
L. K. Susivienymo 135 kp. 

metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 8 d. Nariai gau
siai atsilankė. Pasidžiaugta 
gerai pavykusia pramoga, 
kuri kuopai davė keliolika 
dolerių pelno. Pramogos pa
sisekimui daug pasidarbavo 
Milukienė, Karušaitienė, Pū
kas. Buvo narių, kurie pra
mogoje nedalyvavo, bet pil
nai užsimokėjo. Kuopos val
dybon išrinkti: pirm. V. Pū
kas, vicepirm. A. Kuzmic
kas, fin. sekr. A. Sniečkus. 
Išrinkti atstovai į seimelį, į 
federacijos apskritį.

Kalėdų pramoga
CYA jaunimas šiemet Ka

lėdų šokius ruošia Grand 
Paradise salėje. Laukiama 
didžiulės publikos, nes jau
nimas visada lanko CYA pra
mogas. Šokiai įvyks pirmą 
Kalėdų dieną.

Svarbios prakalbos
Kitą sekmadienį, gruodžio 

22 d., par. auditoriume ren
giamos svarbios prakalbos 
Lietuvos klausimais. Kalbės 
adv. Stasys Gabaliauskas,

Smarkuoliai graikai 
sus, italų svarbuosius 
nerolus suvarė į gurbą. Da
bar pats Benito nori tų 
barščių paragauti.

vi- 
ge-

p tuviai turėtų prisi- 
. irstančius tremti- 
1: šeimas ir paauko- 

kiek. Katalikai sa-
= s kviečiami siųsti per

BASKETBALL IR ŠOKIAI
Kiekvieną Antradienį

Michigan valstybėje ūki
ninkai šiemet surinko 5,500,- 
000 maišų šabelbonų-beans. 
Kadangi kariuomenė didina
ma ir jai daug vartojama 
„šepkių” tai ūkininkai žada 
kitais metais jų daugiau 
prisėti.

— Šiaulių tekstilės įmonių 
darbininkams, tarnautojams 
ir inžinieriams bei techni
kams suorganizuota estafe
tė. Prieš rusų komunistų 
revoliucijos sukaktuves lie
tuviai darbininkai, tarnauto
jai ir inžinieriai su techni
kais turėjo iš Šiaulių bėgti 
į Kauną su raportu. Esta
fetės pravedimą prižiūrėjo iš 
profesinių sąjungų centro 
biuro „draugas” Šapiro, o 
iš tekstilininkų profesinės 
sąjungos — „draugas” K. 
Dinokuras. Tad lietuviai 
bėgo, o prižiūrėjo Šapiro su 
Dinokuru.

RESTORANAS
Pardavimui. Geras išdirbtas biz
nis per 12 metų. Atdaras dieną 
ir naktį, nes visuomet yra užtek
tinai valgytojų. Parduodama ir 
alus. Labai geras pirkinys, nes, 
mirus vyrui, našlė negali išlaiky
ti — jai persunku. Vieta randasi:
216 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(kampas Roebling Street)

GRAND PARADISE SALEJE
Grand ir Havemeyer Streets Brooklyn, N.

ap- 
nu-

Šokiai nuo 8 vai. vak. — 9 vai. įvyksta įdomus’vaik 

ir merginų komandų žaidimai. Ruošia Angelų Karalie 

Parapijos Jaunimo Klubas.

Pirkdami Pas Mus
Mokate Tik Už

Perkamąją Prekę

Nuoširdžiai kviečiam visus pirktis Lietuvių ’’Over Globe” Ga
mybos avalynę; lietuvių krautuvėse gausite įvairios rūšies! 
geros kokybės minkštos skuros batų, batelių su Arch Suppori 
ir be .. . Taipgi—vaikučiam juodų, rudų ir baltų batelių.

’ Mes nežadam ko negalim ištesėti, bet užtikrinam, kad pif‘
kiniu ir jo kaina būsite patenkinti. Avalynę gausite stipriąja 4* — 
patogią, Jūsų kojoms pritaikyta.

Už Jūsų malonų palankumą iš anksto didžiai dėlkingas.

MILCHUS SHOE SlIOlKiJ
Stasys Milčius, sav. \

munistai Lietuvoje 
Hurtingesniųjų že- 
tai puikiai atsako 

leno skaitytojo 
gyvenąs Biržų 
Šis komunistų 

įsis taip rašo:
avo žemės ture j o- 
pusketvirto hekta- 

dabar iš mūsų atė- 
tavo paskyrę kitur 

_ ha.,- bet kadangi 
“ Oometrų nuo mūsų 
2 prasta žemė, vien 

hdangi ant tokios 
7enti ubagystė, tai 
s nuo tokio sklypo, 
iraščio iš Ameri- 
seniai nebegaunam, 
los spaudos pas 
neliko; turim skai- 
n pakišama”.
linksmos bus Ka- 
Snistų apiplėštiems 
i kuriems atimta 
[savybė, bet drau- 
Mvasinis penas?

365 Grand Street, (cor. Marcy Ave.) Brookf Jyn, N<
56-27 Clermont Avenue, Ma^Zpefhi
69-21 Grand Avenue, / .. |>,Aaspeth,|

r> „Laisvė” gruo- 
■b paskelbė vieną 
fttuvos, kuriame 
■bias skundžiasi 
■ui, komunistų 
f prenumeratoriui, 
lis:
a nebūtų, bet kad 
L.j ir tikybą pra- 
[L be kitko tiky- 
įjj^išmetė ... Tik 
|l® 'elos nenori- 
jfll ris tiek ant
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