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— „Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad darbininkai ir 
tarnautojai nelanko komu
nistinių paskaitų. Plačiai į- 
sivyravęs toks paprotys: 
klausytojai į paskaitą atei
na, užsiregistruoja, o pa
skum tuojau pat — ,,išga
ruoja”. „Tarybų Lietuva” pa
ti pripažįsta, kad darbinin
kai ir tarnautojai prievarta 
verčiami į komunistines pa
skaitas vaikščioti, nes klau
sytojai registruojami. Ta
čiau klausytojai tuojau pat 
„išgaruoja”.

— „Tarybų Lietuvoje” į- 
dėtas pranešimas, kad so
vietų Lietuvoje pradedami 
steigti vad. kultūros namai 
— socialistinės s e k 1 y č ios- 
skaityklos. Pranešimas bai
giamas šiais žodžiais: „Vi
sa Tarybų Lietuva turi pra
žysti brangiais kultūros žie
dais!” Bet įdomiausia, kad 
po šiuo pranešimu yra pa
dėta tokia „brangios kultū
ros žiedo” pavardė: D. Le
vinas . . . Levinų „kultūros” 
žiedai sovietų Lietuvoje tik
rai gražiai žydi!

— Nepriklausomosios Lie
tuvos laikais neturtingų šei
mų nariai, kurių rūpintojas 
buvo paimtas į kariuomenę, 
buvo šelpiami iš valstybės 
iždo. Dabar tas šelpimas nuo 
lapkričio 1 d. sustabdvtas.

— Aero Klubo sklandy
mo mokykla Aukštagiryje 
baigė sezoną. Ligišiol mo
kyklą baigė ir gavo sklan
dymo piloto A ir B laips
nius 150 jaunuolių.

— Iš Pasvalio pranešama:
Prieš keletą metų miesto numatytos ir jau pritaiko- 

------------------------ — mos patalpos Mykolo gat
vėje 10. Kada rūmų remon
tas bus baigtas, nebeskelbia
ma, nes pirmą kartą, prieš 
kelias savaites, buvo jau pa
skirta diena, kada komisa
riatas turėjo būti Vilniun 
perkeltas. Tačiau remonto 
darbai vyko „stachanoviš- 
kai”, tad, suprantama, lai
ku nebuvo pabaigti.

— Sovietų Lietuvos vy
riausybė, vykdydama Mask
vos įsakymą, nutarė likvi
duoti Lietuvos karininkų Ra
movę, kuri buvo pastatyta 
Kaune prieš ketveris metus. 
Ramovė perduota okupaci
nei raudonajai armijai.

— Iš Kauno pranešama, 
kad miesto gyventojų nusi
stebėjimą kelia laikas nuo 
laiko gatvėse pasirodanti 
okupacinės raudonosios ar
mijos artilerija. Tiktai la
bai retai tenka matyti pa
būklą vežantį arklį, pakin
kytą normaliniais ordiniais 
pakinktais. Beveik visi ark
liai traukia sunkųjį pabūk
lą, pririšti storomis virvė
mis.

— Iš Marseille, Prancūzi
joje, gauta žinių, kad ten 
pasilikę lietuviai studentai, 
besirūpindami pavergtosios 
Lietuvos likimu, sudarė lie
tuviams pabėgėliams globo
ti komitetą. Komitetą glo
boja Nepriklausomosios Lie
tuvos garbės konsulas p. H. 
Mallet.

— Grenoble universitete, 
Prancūzijoje, mokslus baigė 
vienas žymiausių jaunųjų 
lietuvių poetų, Jonas Kossu- 
Aleksandravičius, 1938 m. 
laimėjęs už savo poeziją 
Lietuvos valstybinę literatū
ros premiją. Poetas buvo 
pasiųstas studijuoti prancū
zų literatūros Nepriklauso
mosios Lietuvos Švietimo 
ministerijos, kuri ’ jam buvo 
suteikusi stipendiją. Dabar
tinė 
timo 
diją

inkime Laimingų Naujų Metu
Mažesne Laida

Kadangi Kalėdų šventė 
šiemet buvo trečiadienį, „A- 
merikos” spausdinimo 
ną, todėl šis numeris 
džiamas sumažintas, 
lonu, kad ištesėjome
pažaduose — „Amerika” šie
met išleista kiekvieną savai
tę. Taip turės būti ir 1941 
metais.

Administracija.

Daugiau Vokiečiui 
Rumunijon

Žemes „Reformos” Daviniai Lietuvoje
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karo baisumai vis dėl- 

liepajėgia artimo meilės 
i ikinti.

aoniškumo dar daug pa- 
yje. Imkime, rodos, ma- 
pa vyzdžius:
ancūzija parblokšta, su
losi. Daugeliui prancūzų 
ibadas į akis, bet pran- 
li neužmiršta ir už sa- 
lelaimingesnių. Prancūzų 
msybė dvylikai lietuvių 
ntų paskyrė stipendi-
kurioms gauti tarpinin- 
Lietuvos ministeris Kli-

die- 
išlei- 
Ma- 

savo

Anglijai Duota 1,500
Lėktuvu

Washington. —■ Jungtinės 
Amerikos Valstybės šiais 
1940 metais suteikė Anglijai 
1,500 lėktuvų. Kanadai par
duota 500 lėktuvų. Ateinan
čiais metais lėktuvų gamy
bą ir pristatymą norima pa
didinti kelis kartus.

sovietų Liętuvos švie-. 
vadovybė iš jo stipen- 
atėmė.
Švietimo komisariatas

antrą kartą skelbia netru
kus išsikelsiąs į Vilnių. Cen
trinės komisariato įstaigos 
įsikurs remontuojamuose rū
muose Volano gatvėje, o su
augusiųjų švietimo valdybai

gyventojai paaukojo vietos 
savivaldybei 15 ha. smėly
no žemės ant Levens upės 
kranto miesto sodui-parkui 
įrengti. Savivaldybės, vie
tos moksleivijos ir visuome
nės rūpesčiu toje vietoje jau 
buvo užvestas parkas. Bet 
šią vasarą, įsiviešpatavus 
bolševikiškoms laisvėms, kai 
kurie palaidi žmonės pradė
jo į parką gyvulius leisti, 
rišti bei ganyti, dėl ko da
bar jau nemaža medelių iš
minta ar išganyta.

ŠEIMŲ DYDIS VIS 
MAŽĖJA

New Yorko mieste šeimų 
dydis nuo 1920 metų nuo
lat mažėja. Manhattano da
lyje 1920 m. šeimos dydžio 
vidurkis buvo 4.35 asmenys, 
1930 m. — 3.95,; o 1940 — 
3.43. Queens apskrityje šei
mos truputėlį didesnės.

Budapeštas. —Gruodžio 26 
d. ištisos eilės traukinių su 
Vokietijos kareiviais lėkė ir 
lėkė per Vengriją į Rumu
niją. Apskaičiuojama, kad 
Vokietijos vyriausybė į Ru
muniją siunčianti papildomai 
300,000 karių. Iki šiol Ru
munijoj buvę apie 100,000 
vokiečių karių. Vengrų trau
kinių judėjimas labai suma
žintas.

Naujas vokiečių kariuome
nės pasijudinimas įvairiai 
aiškinamas. Pagal vieną nuo
monę, artėjąs nesusiprati
mas su Rusija, tad vokiečiai 
norį būti pasiruošę arčiau 
Rusijos. Pagal antrą, vo
kiečiai pulsią Graikiją ir 
Turkiją. Yra ir kitokia nuo
monė — bandoma įrodyti, 
kad vokiečiai savo naujais 
judėjimais Balkanuose norį 
atitraukti anglų dėmesį nuo 
tvirtesnės sargybos savo pa
kraščiuose.

Anglijoje šios savaitės vi
duryje pakraščių sargyba 
sustiprinta ir ginklais ir 
žmonėmis. Anglai prisiminė 
per Kūčias vokiečių kariuo
menės vado žodžius, ku
riuose jis pareiškė pasiilgi
mą veržimosi į Angliją.

Taryba
Sudaryta Gynimo

Washington. —Prez. Roo
sevelt sudarė Gynimo Tary
bą, kurios direktorium pa
skyrė Wm. S. Knudsen, o 
nariais — Sidney Hillman, 
karo sekretorių Stimson ir 
laivyno sekretorių Knox. Ši 
taryba rūpinsis reikalinga 
gamyba šalies gynimo tiks
lams. Iki šiol buvusi tary
ba buvo tik patariamoji į- 
staiga, o dabar jai suteikta 
vykdomoji galia.

Knudsen rūpinsis,
ginklų dirbtuvės savo dar
bus atliktų daug sparčiau.

kad

LIETUVIŠKOS SRITYS „PRIJUNGTOS”

partijos centro komi- 
ir susovietintos Lie- 
komisarų taryba pra- 
kad „žemės pertvar- 

baigtas. Iš vi- 
fondą buvę pa- 
hektarų žemės, 
reforma palie-

Kaunas. — Lietuvos komu
nistų 
tetas 
tuvos 
neša,
kymas” esąs 
viso į žemės 
imta 586,000 
Ši bolševikų
tė 27,000 žemės savininkų. 
Oficialiniame pranešime sa
koma, kad žemė esanti pa
imta iš „dvarininkų, vienuo
lynų, bažnyčių ir stambių 
žemvaldžių”. Iš dvarininkų 
ir stambesnių žemės savi
ninkų esą paimta 388,000 

iš ūkininkų, turėjusių 
30 ha., paimta 137,500 
iš bažnyčių ir vienuo- 
— 185,000 ha., iš val-

ha., 
virš 
ha., 
lynų
stybės ir visuomenės žemių 
— 16,500 ha. ir iš kitų že
mių — 15,500 ha. Paėmę vi
są nusavintos žemės plotą 
ir jį padalinę iš savininkų 
skaičiaus, išeina, kad kiek
vienas savininkas turėjo ne-

— 5 respublikonės Pilnus 22 hektarus. Tai to
kie yra „dvarininkai ir stam
bieji žemvaldžiai”, iš kurių 
žemė atimta.

DAUGIAU MOTERŲ 
KONGRESE

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių Kon
greso narių tarpe ateinan
čiais metais bus aštuonios 
moterys 
ir 3 demokratės. Atstovių 
tarpe yra Jeannette Rankin, 
respublikonė iš Montanos. 
Ji yra pirmoji amerikietė 
moteris, išrinkta į Kongre
są. Ji nebuvo kongrese per 
22 metus, bet šiemet vėl iš
rinkta. Šalyje 29 valstybė
se j atstovų rūmus yra iš
rinkta 140 moterų, kai per
nai buvo 130.

U PAL0C1US
SIOS RŪŠIES
Ava, Arbata, Hot Chocolate
FilENE Geriausias 
iš geriausios Smetonos, 
priimami užsakymai

S GINKUS
Brooklyn.

kieti joje irgi sunkios 
s, tačiau vokiečiai, ypač 
ikai, parodė Lietuvos 
iniams ypatingo palan- 
, Vokiečių vyskupų rū- 

S, keli lietuviai studen- 
kunigai yra gavę sti- 

jas lankyti universite-

k«met per Kalėdas oras 
nepaprastai gražus, šil- 
beveik pavasariškas, 

ė negailėjo spindulių 
Žmonių

pirktis Lietuvių ’’Over Gl^ 
'autuvėse gausite laukams. %
ros batų, batelių su Archaika atrodė pakilusi.
juodų, rudų ir baltų j 
ištesėti, bet užtikrhan^ 

?nkinti. Avalynę gsšte 
:yta.

lą iš ankšto didžiai $$

JS SHOE SH
Stasys Milčius, sav.

darcy Ave.) gr,

kaip kovoti. Jis suras prie
monių išlikti gyvu. Tikėji
mas į Betliejaus Kūdikėlį 
suteiks jam jėgų.

Lietuvos gyventojai išva
karėse ne tik bado ir visiš
ko skurdo. Jie ir šaltį kęs. 
Okupantai, kurie giriasi mil
žiniškais miškų plotais ir 
neišsenkančiomis žibalo vers
mėmis, nustatė aptiekoriš- 
kas taisykles net ir malkoms 
vartoti.

Pavergtoje Lietuvoje ko
misarai nustatė, kiek gy
ventojai galės malkų varto
ti, 
sarų 
maži 
rins 
pas,
būtų sunaudota pečiui pa
kurti kad ir vienu 
daugiau, nei leista.

Trūksta maisto, 
kuro, trūksta butų,
tai Kaune turi miegoti uni- 
ant sujauktų čiužinių, išti- 
versiteto rūmų koridoriuose 
somis dienomis negali pri
eiti eilės, kada galėtų nusi
prausti.

Tokią tai laimę atnešė 
okupantai. Tai tik pradžia, 
„laimėjimų”, o kas bus, jei

Nustatyti, pačių komi- 
prisipažinimu, labai 

kiekiai. Komisijos tik- 
visus butus ir patal- 
pečius, kad niekur ne-

pagaliult... viską drumstė pra- 
nai iš Europos. Lietu- 
nuotaika: negalėjo būti

| i, kai t|’k teko prisi- 
1 i Lietum. Juk ten lie- 
1 ir K/ilėdų negalėjo 
.*i. Kalėd os, didžioji Kris- 
'Igimimr, šventė, ten bu- 
iilinė d arbo diena. Taip 
|o okupYintas komisaras, 

.ApaskeJbl^ jo pakalikas 
jmvėli8 f Paleckis. Ar 
bjjie bus J»otūs lietuvill 
Imtis? W vis žino ne okupantai dar kiek pašei- 
ĮlaŠaras ^tuvis žino! mininkaus ?
r K ' . .

trūksta
Studen-

Kaunas. — Lietuvos gy
ventojams pradėjus garsiai 
kelti balsą dėl Švenčionių 
apskrities neprijungimo prie 
sovietų Lietuvos, nors pra
ėjo jau daug mėnesių, kai 
nutarimas buvo priimtas, 
pagaliau nustatytos naujo
sios sienos tarp sov. Lietu
vos ir sovietų Gudijos.

Prie sovietų Lietuvos pri
skirtos šios vietos: dalis 
Vydžių rajono su 4,767 gy
ventojais, dalis Adutiškio 
rajono su 19,170 gyventojų,

Švenčionių rajonas su 28,- 
803 gyventojais, dalis Svy
rių rajono su 135 gyvento
jais, dalis Varanavo rajono 
su 13,345 gyventojais, dalis 
Rodūnės rajono su 4,441 
gyventojų, dalis Poriečės ra
jono su 11,449 gyventojais. 
Viso prijungta teritorija su 
82,100 gyventojų. Tad prie

ATSIMINĖ GERADARIUS

Dallas, Texas. — Šio mie
sto neturtingieji per Kalė
das susilaukė nepaprastai 
gausios dovanos drabužiais 
ir apavu. Juos atsiminė 
austras T. Rude, kurs pri°š 
44 metus buvo neturtingas, 
be draugų, be maisto. Daliasv 1 be draugų, be maisto, uaua 

sovietų Lietuvos prijungtos gyventojai tada jį sušelpė.

LIETUVOS TURTAS SOV. BANKAMS
Kaunas. — Susovietintos 

Lietuvos komisarų taryba 
išleido įsakymą, kuriuo vi
sos įmonės turi kasdien ati
davinėti savo gaunamus pi- 

Į nigus SSSR valstybinio ban
ko skyriams Lietuvoje. Įsa
kymas liečia šias įmones: 
visas valstybines ir koope
ratines prekybines ir ūkines 
įmones, geležinkelius, prie
plaukas, pašto telegrafo į- 
staigas, ūkines ir visuome
nines organizacijas, turin
čias pajamų už prekes ir 
patarnavimus.

Okupuotoje Lietuvoje lik
vidavus lietuves Banką, jo 
pareigas perėmė Sovietų Są
jungos valstybinis bankas, 
kuris Lietuvoje atidarė sky
rius. Tad visi Lietuvos į- 
staigų ir įmonių pinigai tu
ri būti kasdien sunešami į 
SSSR valstybinio banko sky
rius. Kaip sovietų Rusijos 
bankas naudos iš Lietuvos 
gyventojų gautus pinigus, į- 
sakyme nieko nepasakyta. 
Jis gali Lietuvos surinktus 
pinigus siųsti kur nori, 
naudoti kaip nori.

Įstaigos ir įmonės gali pa
silaikyti savo žinioje tiktai 
tokią gaunamų kasdien pa
jamų dalį:

Miestuose: a. viešbučiai, 
pirtys, kirpyklos, autotres- 
tai, visuomeninės organiza
cijos, spektaklinės įmonės 
(kinai, teatrai ir kt.), gy
ventojų aptarnavimo dirb
tuvės ir kitos organizacijos 
— 3%; b. įmonės, prekiau
jančios pramonės prekėmis— 
5%; c. įmonės, prekiaujan
čios maisto prekėmis — 7%; 
d. įmonės, varančios mišrią 
prekybą — 6%; e. gamybi
nės įmonės — pagal susita
rimą su Sovietų banku; f. 
geležinkelių ir vandens ke
lių bufetai ir restoranai — 
20%, kitos visuomeninio mai
tinimo įmonės — 20%, lom
bardai — pagal susitarimą 
su sovietų banku.

aiškiai lietuviškos Švenčio- 
nių, Melagėnų, Tverečiaus, 
Adutiškio, Dieveniškio, Mar
cinkonių, Rudnios ir Ratny- 
čio - Druskininkų sričiij da
lys.

Kitokiomis aplinkybėmis 
lietuvių tauta būtų galėju
si džiaugtis, kad prie jos 
valstybės prisijungė kai ku
rios lietuviškos sritys (nors 
dar ne visos). Tačiau da
bar, kada pati nepriklauso
moji Lietuva yra maskolių 
okupacijoje, lietuviai jokio 
džiaugsmo nereiškia. Ne vel
tui pernai, kai sostinė Vil
nius grįžo prie Lietuvos, o 
rusų kariuomenė įkūrė įgu
las Lietuvoje, buvo sakoma: 
Vilnius, Lietuvai, o Lietu
va sovietų Rusijai! Dabar 
tas liūdnas pranašavimas, 
deja, išsipildė. Ar prie oku
puotosios Lietuvos prisi
jungė lietuviškosios Šven
čionių apskrities dalis ir 
Druskininkai, esminio daly
ko jau nebepakeičia: Lietu
vos nepriklausomybė yra pa- 

o Lietuvoje įsi- 
lizdus pravoslaviški 

dabar vadina-

Šiandie Rude gyvena Los 
Angeles ir turi ištisą eilę 
drabužių krautuvių. Dalias 
neturtėliams jis, tarp kitko, 
atsiuntė 100 tuzinų sukne
lių moterims, 500 tuzinų mer
ginoms, 25 tuzinus suknelių 
mažoms mergaitėms, 25 tu
zinus drabužėlių vaikams, 
250 tuzinų kelinių, šimtus 
porų batų ir t.t.

Nusavintoji žemė buvo pa
dalinta taip: 56,500 hektarų 
palikti sovchozams, kuriuose 
laukų darbininkai bernaus 
sovietinei valstybei. 98,000 
ha. nusavintų miškų taip 
pat perduota sovietinei val
stybei. 3,500 hektarų palik
ta įvairiems vietiniams rei
kalams, 6,000 ha. komunis
tinėms organizacijoms ir mo
kykloms, 8,000 ha. palikta 
miestams ir miesteliams pra
plėsti. Kaip oficialiniame 
pranešime sakoma, „beže
miams, mažažemiams ir ku
mečiams išdalinta 384.000 
ha.” Vidutiniškai, kiekvie
nai šeimai neišeina net po 
penkis su puse hektaro. Jei
gu net atsiskaitysime, kad 
daliai mažažemių neduota 
daugiau kaip po kelis hek
tarus, ir tai vargu ar be
žemių ir kumečių 
eis daugiau kaip 
hektarus.

šeimai iš- 
po 7 ar 8

ir

Londone per Kalėdas bu
vo iškelta iškaba su tokiu 
parašu: „Kalėdos 1940 me
tų senumo, gi Hitleris vos 
51 metų senumo. Jis nega
li mūsų Kalėdų sugadinti!”

ŠVENČIŲ AUKOS

Per Kalėdas visoje šalyje 
automobilių nelaimėse 
252 asmenys.

PASAULYJE ESAMA
KARINIŲ LAIVŲ

žuvo

1,600

Paėmę pieštuką 
čiavę visas išdalintas žemes, 
gauname 556,000 hektarų, 
tuo tarpu į žemės fondą pa
imta 586,000 hektarų. Bet 
kur dingo 30,000 hektarų, 
apie kurių panaudojimą ne
pasakyta? Ar juose rau
donarmiečių okupantams į- 
taisyti aerodromai, šaudy
mo aikštės, ar ši žemė pa
imta kareivinėms? Iš ofi- 
cialinių pranešimų taip nie
ko ir nesužinome.

ir suskai-

naikinta, 
kūrė 
obrusiteliai, 
mi Stalino bernais.

Japonijoje leidžiama vie
šose vietose persirengti. Daž
nai gatvekariuose matoma 
persirengiant visais drabu
žiais.

Washington. — A p s k a i- 
čiuojama, kad šiuo metu pa
saulyje karinių laivų esama 
apie 1,600. Įvairių rūšių lai
vų valstybės turi tokius skai
čius:

Jungt. Amerikos Valstybės 
— 645, Anglijos imperija — 
415, Japonija — 306, Prancū
zija —192, Italija — 292, Vo
kietija — 370, Rusija — 276. 
Abejojama dėl Vokietijos ir 
Rusijos laivų skaičiaus tik
rumo. Visiškai tikra, kad Vo
kietija yra turtingiausia po
vandeniniais laivais, kurie 
dabar anglams daro labai 
didelius nuostolius.

VOKIEČIAI IR ANGLAI
PAGERBĖ KALĖDAS

Per Kalėdas vokiečių lėk
tuvai nebombardavo Angli
jos miestų, o anglų lėktu
vai — Vokietijos miestų. Ki
taip elgėsi italai. Jų 
vai ir per Kalėdas 
Korfu salos graikai 
užpulti per Kalėdas
lėktuvų. 15 žmonių užmušta, 
daug sužeistų.

Graikai ir toliau stumia 
italus iš Albanijos, nors ita
lai jau pradėjo tvirčiau lai
kytis,

lėktu- 
dirbo.
buvo 
italų
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
flaštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PRIE NAUJŲ METŲ SLENKSČIO

Baigiasi 1940-tieji metai, kad nė vienai tautai pasau- 
atnešusieji lietuvių tautai lyje, taigi ir mums, lietu-
didelį skausmą bei nusivy- viams, svetimųjų okupacija
limą dėl savo Nepriklauso
mos Valstybės praradimo. 
Stovėdami ant slenksčio 1941
metų, palinkėkime vieni ki
tiems laimingesnių Naujųjų 
Metų. Praėjusieji metai kiek
vienam lietuviui, ypač bu
vusiam gyvu liudininku tos 
didžiosios tautos tragedijos, 
tai didelio skausmo ir šird
gėlos metai, kurie niekad ne
išdils iš atminties. Žengda
mi per Naujųjų Metų slenks
tį, užslopinkime savo širdies 
skausmus ir sužadinkime vil
tis atgauti prarastą Nepri
klausomybę

A.L.R.K. Federacijos pa
kviestas, jau du mėnesiai, 
kai lankau lietuvių koloni
jas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Per tą laiką jau 
aplankiau apie 40 lietuvių 
kolonijų su pranešimais apie 
pavergtą Lietuvą. Dideliam 
mūsų tautiečių džiaugsmui 
galiu pranešti, kad Ameri
kos lietuvių nuotaika taiso
si ir viltys iškovoti Lietu
vai nepriklausomybę stiprė
ja. Dflr tuo tarpu lietuvių 
visuomenės vieningumą ar
do ir nuotaiką kiek drums
čia bolševikų propaganda. 
Bet ' jau netolimas laikas, 
kada bolševikų propaganda 
Amerikos lietuvių tarpe ne
beturės jokio pasisekimo.

Šiandieną jau visiems lie
tuviams aiškū darosi, kad 
rusiškasis bolševizmas ne
gali atnešti Lietuvai laimės. 
Mūsų tautiečių naktiniai 
areštai Lietuvoje, ištrėmi
mai, slopinimas tautinės 
minties ir varžymas religi
nio bei visokio kultūrinio 
gyvenimo, atidaro akis kiek
vienam geros valios lietu
viui. Bolševizmo vartojami 
lietuvių tautos spaudimo ir 
naikinimo metodai Lietuvo
je, sukelia Amerikoje pasi
piktinimą pavergėjais ir už
uojautą savo kenčiantiems 
broliams.

Lietuvos bolševikų val
džios noras maskuoti tą 
priespaudą ir per savo sam
domus agentus čia, Ameri
koje, perstatyti dabartinį 
Lietuvos žmonių gyvenimą 
bolševikams palankioje švie
soje, neduoda pageidauja
mų rezultatų. Bolševikų val
džios žiaurumus Lietuvoje 
ir visokius trūkumus, kokius 
kenčia dabar mūsų tautie
čiai, jokia propaganda ne- 
bepridengsi. Reta dar vieta, 
kur bolševikų propagandos 
suklaidinti žmonės neban
dytų pradėti diskusijas Lie
tuvos klausimais. Papras
tai, tokios diskusijos bai
giasi visiems lietuviams nau
dingu išaiškinimu ir įvyk
sta ne vienas atsivertimas. 
Todėl šia proga maloniai 
prašau visus lietuvius skait
lingiausiai lankytis į mano 
prakalbas ir dalyvauti dis
kusijose, nes po tokių dis
kusijų lietuvių vieningumas 
padidėja ir m ūsų pavergėjų 
pozicijos silpnėja. Kiekvie
nas bent šiek tiek apsi
švietęs lietuvis supranta,

nėra atnešusi laimės. Vi
sais amžiais ir visais atve
jais tik laisvos ir nepriklau-
somos tautos yra atsieku
sios aukštesnio kultūros ir 
civilizacijos laipsnio, todėl 
visur ir visuomet tautos 
stengiasi nusikratyti sveti
mųjų jungo

Šimtmečius išgyvenusios 
nepriklausomu g y v e n imu 
tautos, kaip šveicarai (700 
m.), olandai, belgai, švedai, 
danai ir kitos, yra pasieku
sios labai aukšto ir net pa
vydėtino civilizacijos ir kul
tūros laipsnio. Tegul bolše
vizmo apaštalai nurodo bent 
vieną tautą, kuri, svetimųjų 
jungą vilkdama, būtų pada
riusi tokį progresą ir atsie
kusi aukštesnės gerovės!

Tik labai didelis tamsuo
lis arba bolševikų samdinys 
gali džiaugtis mūsų tautos 
nelaime.

Visais laikais, kaip skai
tome tautų istorijoje, pa
vergėjai rasdavo už pinigus 
sau pakalikų, bet nė vienas 
istorikas nenurodo atsitiki
mo, kad toks pavergėjų pa
kalikas vėliau būtų garbina
mas, kaip prispaustos tau
tos didvyris. Negerbia to
kių agentų, dirbančių už pi
nigus savo tautiečių išdavi
mo darbą, nė pats samdy
tojas — darbdavys. Dažniau
siai, toks uždarbiautojas, po 
to, kai jis atlieka jam pa
vestą darbą, mandagiai ta
riant, yra „sulikviduojamas”, 
kad neišduotų tų paslapčių, 
kurias jis žino ir savo darb
daviui nesudarytų nereika
lingų nemalonumų. •

e

Todėl visai suprantama 
Amerikos lietuvių bolševikų 
baimė vykti į dabartinę 
bolševikų okupuotą Lietuvą, 
nes ne vienas ,,didelių nuo
pelnų” vokiečių, prancūzų, 
ispanų ir net lietuvių bolše
vikų agentas, savo laiku Ru
sijoje buvo sušaudytas kaip 
nepageidaujamų p a s 1 a pčių 
nešiotojas.

Geriau tad, broliai lietu
viai, būti ištikimiems savo 
tautai ir dirbti visų mūsų 
tautiečių vienybei bei gero
vei ! Šių brangių švenčių 
proga padarykime patikri
nimą savo sąžinėje ir atsi
žadėkime netinkamų, kaip 
krikščionims ir lietuviams 
darbų.

Ženkime į naujus 1941 me
tus gryna sąžine ir tvirtu 
pasiryžimu pasidarbuoti sa
vo tautiečių gerovei ir bran
gios tėvynės Lietuvos lais
vei atsteigti.

Nuoširdus pasveikinimas 
visiems broliams ir sesėms 
Amerikos lietuviams didžio
siomis šventėmis. Garbė Die
vui aukštybėse ir ramybė 
geros valios žmonėms že
mėje.

Stasys Gabaliauskas.

Meksikos katalikai tikisi, 
kad naujasis prezidentas ir 
jo naujoji valdžia bus pa
lankūs katalikams.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
Šią savaitę aukojo:

J. Vaitkevičius, Blissville, N. Y.........................................  $3.00
M. Vizbarienė, Brooklyn, N. Y.............................................  $3.00
P. J. Šlapikas, Maspeth, N. Y.............................................. $2.00
M. Karaktynas, Woodhaven, N. Y..................................... $2.00
K. Galčius, Maspeth, N. Y................................................... $2.00
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.......................................... $1.00
A. Sniečkus, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00
A. Kaulis, New York, N. Y.................................................. $1.00
J. Stravinskienė, Brooklyn, N. Y......................................... $1.00
J. Daukšis, Port Washington, N. Y..................................... $1.00
M. Jasiulaitienė, St. Albans, N. Y..................................... $1.00
V. Urbonas, Maspeth, N. Y.................................................. $1.00
Vincas Trainis, Fort McClellan, Alabama ..................... $1.00
Em. Raulusienė, So. Boston, Mass..................................... $1.00
Ant. Daukantas, Brooklyn, N. Y......................................... $1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

L G. FONDO VAJAUS EIGA
Mass, valstybės ir Phila- 

delphijos rajonai jau išpil
dė savo kvotos pusę. Viso 
ligšiol sukelta $1,300.00. Va
jus pratęsiamas iki 1941 m. 
kovo 4 d. Lietuvos pabėgė
lių šelpimui išsiųsta $900. 
Kalėdų dovana didiesiems 
tautos reikalams.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus ALRK Federacijos 
Tarybos nutarimu pradėtas 
lapkričio mėnesį. Lietuvių 
kolonijos padalintos į dešim
tį rajonų. Užsimota surink
ti svarbiems tautos reika
lams $10,000.00. Rajonams 
paskirstytos kvotos. Ligšiol 
į fondą aukų yra gauta iš 
penkių rajonų. Smagu kon
statuoti, kad Mass, valsty
bės ir Philadelphia, Pa., ra
jonai jau daugiau negu pu
sę jiems paskirtos kvotos 
surinko.

Mass, valstybės rajonas 
jau prisiuntė į Fondą $553.75 
o Philadelphia, Pa., — 309 
dol. 52 centus; Chicagos — 
$275.19; New Yorko — $58; 
Pittsburgh© — $11.70. Iš vi
so ligšiol prisiųsta $1,308.16. 
Laukiame žinių iš kitų ra
jonų.

Stambi pinigų suma gau
ta iš Naujosios Anglijos Fe
deracijos apskrities per gerb. 
kun. Pr. Virmauskį, So Bos
tono lietuvių par. kleboną. 
Apskrities pastangomis bu
vo surengtas koncertas Me
tropolitan Operos artistei 
Onai Katkauskaitei. Kon
certo pelnas — $500.00 — 
paskirtas Lietuvai Gelbėti 
Fondui. Nuoširdžiai ačiū 
rengėjams ir artistei! Jūsų 
pavyzdys šviečia ir kitų ko
lonijų tautiečiams ir aksti
ną išnaudoti visas galimas 
priemones kelti kapitalą 
svarbiems tautos reikalams.

Kitą gražų, tiesiog jaudi
nantį duosnumą tautos rei
kalams parodė Stasio Ūse
lio šeima iš Sioux City, 
Iowa, ši patrijotiška 10 na
rių šeima sudėjo Lietuvai 
Gelbėti Fondui po dolerį, 
prisiųsdama $10. Be to, už 
LRKS kuopą į Federaciją 
prisiuntė mokestį — $1.00.

Kitos aukos prisiųstos iš 
šių kolonijų: Rochester, N. 
Y. — $44; Niagara Falls, N. 
Y. — $13; Chicago (Bridge
port) Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius $55; Chester, Pa., lie
tuvių par., $50; N. N., West
ville, Ill. — $3; Elmira N. Y.
— Mikas ir Matas Mizeriai
— $2.00; Rockford, Ill., Ant. 
Kairys — $1; Rochester, N. 
Y., M. Urmelaitė — $1.

Į Federaciją metines duok
les užsimokėjo: šv. Vincen
to par. dr-j os, Pittsburgh, 
Pa., — $9; Cicero, Ill., — $8; 
L.R.K.S.A. 103 kp., Roches
ter, N. Y. — $1.

Rajonų vadams prašant, 
Federacijos centras nutarė 
pratęsti Lietuvai Gelbėti 
Fondo Vajų iki 1941 metų 
kovo 4-tos dienos. Tai duos 
galimybės visiems rajonams 
ir visoms kolonijoms išpil
dyti su kaupu paskirtąsias 
kvotas. Išsiuntinėta į kolo
nijas kvitų knygelės, drau
gijoms laiškai, rengiami

„MOTINĖLĖS” DRAUGIJAI 40 METŲ

gražus „Motinėlės

SVEIKINAME

prakalbų maršrutai. Cen
tras kiek galėdamas gelb
sti rajonams ir kolonijoms.

Į Federacijos centrą yra 
suplaukę daugybė visokiau
sių prašymų. šaukiasi į 
mus Lietuvos pabėgėliai į 
Vokietiją, į Švediją, į Pran
cūziją. Prašo finansinės pa
ramos lietuvių informacijų 
biurai, Vyriausias Tautos 
Komitetas, lietuviai studen
tai ir t.t. Tuo tarpu visų 
prašymų jokiu būdu nega
lime patenkinti, nes fonde 
nėra pakankamai pinigų. 
Anuo kart Lietuvos pabė
gėliams į Berlyną pasiųsta 
$600, šiomis dienomis iš
siųsta kaipo Kalėdų dova
nėlė $200. Be to, siunčia
ma $100 badaujantiems lie
tuviams studentams Prancū
zijoje.

Atsižvelgdami į pabėgėlių 
šelpimo ir didžiuosius tau
tos reikalus, brangūs tau
tiečiai, būkime duosnesni, 
negu ligšiol buvome. Lie
tuvai Gelbėti Fondas tik 
$10,000 nustatė surinkti, 
kas toli gražu dar nepaden
gia visų šiandieninių tautos 
reikalų, bet ir tos, palygin
ti, nedidelės sumos dar ne
surinkome. Sukruskime!

Artinasi Kalėdų šventės. 
Daugelis iš mūsų čia, šia
me krašte, gyvendami per
tekliuje, dažnai visai berei
kalingai išmėtome pinigus 
dovanoms, kurios nevisada 
yra tinkamai įvertinamos. 
Pirkdami tas dovanas saviš
kiams, pirma apsisvarsty- 
kime. Neužmirškime į sa
vo sąrašą įtraukti didžiųjų 
ir gyvųjų tautos reikalų. 
Tikrai nusikalstume, jei ga
lėdami, neskirtume tautos 
reikalams bent vieną dolerį, 
kaipo Kalėdų dovanėlę. Mū
sų dovanėlės laukia daugy
bė Lietuvos nelaimingųjų 
pabėgėlių, laukia ir Lietu
vos žmonės. Tad, tuojau 
išrašykime čekutį Lietuvai 
Gelbėti Fondo iždininko kun. 
Pr. Juro vardu ir siųski- 
me Kalėdų dovaną svarbie
siems tautos reikalams sek
retoriaus adresu: 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, HI.

Nereikia užmiršti ir to, 
kad nelaimingieji bolševikų 
pavergti tikintieji žmonės ir 
dvasiniu atžvilgiu yra skau
džiai prispausti. Jiems ir Ka
lėdų šventes švęsti Mask
vos ukazu — įsakymu yra 
uždrausta. Dėl to neturime 
užmiršti savo brolių ir se
sučių, kurie sunkų vergijos 
jungą kenčia, turime iš vi
sų savo jėgų darbuotis ir 
duosniai aukoti, kad kuo- 
greičiausia juos iš tos bai
sios ir kruvinos vergijos iš
laisvintume. Tas nebūtų lie
tuvis ir net nebūtų krikščio
nis, jei kuris šiandien nesi
rūpintų savo tautos likimu, 
jei nedirbtų ir neaukotų.

Linksmų Kalėdų visiems, 
išpildžiusiems savo tautinę 
pareigą, visiems Federacijos 
ir Lietuvai Gelbėti Fondo 
veikėjams, valdybų nariams!

Leonardas Šimutis, 
Feder. Sekretorius. 

2334 S. Oakley Ave., Chicago.

mokslo

Draugijos pradžia

Prieš 40 metų keli kilnios 
sielos ir gražių idėjų lietu
viai kunigai amerikiečiai, 
supratę šventą reikalą pa
gelbėti nepasiturintiems fi
nansiškai jaunuoliams, sie
kiantiems mokslo viršūnių, 
nutarė įsteigti draugiją, ku
rios tikslas būtų dvasiniai 
ir medžiaginiai paremti pa
galbos reikalingą lietuvių 
moksleiviją. Tie kilniašir
džiai matė apverktiną lietu
vių padėtį tiek maskolių pa
vergtoje Lietuvoje, tiek į- 
vairiose pasaulio dalyse. Nu
tartai steigti moksleiviams 
šelpti draugijai parinktas 
labai
vardas, kurs puikiai atitiko 
draugijos paskirtį. Kaip mo
tina globoja savo vaikus, 
taip ir „Motinėlė” pasirin
ko globoti, remti
siekiančius lietuvius jaunuo
lius, kuriems kelią į įtiksią 
kliudo medžiaginiai neištek
liai.

Jubiliejiniai metai
„Motinėlės” draugija į- 

steigta 1900 m. svarbiame 
pasitarime, kuriame dalyva
vo kunigai: J. Žilinskas, J. 
Kaulakis, M. Šedvydis, A. 
Kaupas, J. Kuras, J. Kudir
ka, S. Pautienius, B. žin
džius, V. Matulaitis, A. Var- 
nagiris, A. Milukas. Iš jų 
tik kun. Milukas gyvena. 
Pirmą „Motinėlės” valdybą 
sudarė pirm. kun. J. Žilins
kas, sekr. kun. A. Kaupas, 
ižd. kun. M. Šedvydis, val
dybos nariai — kun. A. Kau
pas ir kun. V. Matulaitis. 
Draugija inkorporuota Penn. 
valstybėje 1901 m. sausio 28 
d. Nuo tos dienos ir pra
dėta „Motinėlės” veikla. Tai
gi, 1941 m. sausio menesį su
kanka lygiai 40 metų nuo 
„Motinėlės dr-jos veiklos 
pradžios ir todėl „Motinė
lės” valdyba skelbia jubilie
jinį „Motinėlės” vajų nuo 
1941 m. sausio 28 d. Visi 
maloniai prašomi atsiminti, 
kad 1941 metai yra jubilie
jiniai „Motinėlės” metai, ku
riais bus laukiama iš atski
rų geraširdžių asmenų ir 
draugijų didelės paramos.

Pirmas Seimas
Pirmutinis „M o t i n ė lės” 

oficialus seimas įvyko 1901 
m. rugsėjo 24 d. kun. A. 
Kaupo klebonijoje, Scranton, 
Pa. Jame dalyvavo kunigai 
Kaupas, Žilinskas, žindžius, 
Matulaitis, Milukas, Šedvy
dis, Kuras, Pautienius, Var- 
nagiris, Kudirka. Tais lai
kais toks dalyvių skaičius 
laikytas labai dideliu, nes 
tada buvo mažai lietuvių 
kunigų ir tik po vieną pa
rapijose, tad nelengva bu-

Pirmi Stipendininkai
Iš pat pirmųjų veiklos 

metų „M o t i n ė 1 ė” remia 
moksleivius. Surastuose už
rašuose matome, kad pirmu 
stipendininku buvo Graužas, 
kurio asmenybė dabar ne
bežinoma. Antras stipendi
ninkas — kun. A. Civinskas, 
kuriam „Motinėlė” pagelbė
jo baigti mokslus Fribur
ge; baigęs mokslus jis bu
vo labai naudingas lietuvių 
tautai, sėkmingai redaguo
damas „Šaltinį”.

Nuo veiklos pradžios iki 
šiol „Motinėlės” draugija 
yra turėjusi 28 seimus. Pa
skutinis seimas įvyko 1940 
m. spalių 26 d. šv. Andrie
jaus par. klebonijoje, Phila
delphia, Pa. Centro valdy- 
bon išrinkti: pirm. kun. Dr. 
J. B. Končius, vicepirm. kun. 
Ig. Valančiūnas, sekr. — kun. 
P. Lekešis, ižd. kun. N..Pa
kalnis, iždo globėjai — kun. 
A. Petraitis ir kun. J. Simo
naitis.

Visuose seimuose rūpinta
si kelti kapitalą mokslei
viams, skirstytos stipendi
jos, ieškota priemonių di
desniam narių skaičiui gau
ti. Pradžioje gyvavimo dau
giausia paremti moksleiviai, 
studijavę Europoje, vėliau 
daugiausia remti lietuviai, 
vykę mokytis į Lietuvą. 
Paskutiniu laiku, remtos se
selės vienuolės (kazimierie- 
tės, pranciškietės ir Nukry- 
žiuto Jėzaus), siųstos į Vy
tauto Didž. universitetą stu
dijuoti lituanistikos ir peda
gogikos, 
remtos 
šiandie 
vertingą
mokyklose, skiepydamos ma
žutėliuose lietuvių kalbos 
dvasią, lietuviškus papro
čius, mokydamos vaikučius 
lietuviškų

Buvę
Minint 

skaičiuoti
vardai žinomi, gavusius di
desnę ar mažesnę „Motinė
lės” paramą. Štai jų sąra
šas tokia eilės tvarka, ko
kia jie „Motinėlės” paremti:

Graužas (matyt, tai sla- 
pyvardė kokio nors asmens, 
studijavusio 1902 m. Švei
carijoje), Petrulis, kun. A. 
Civinskas, A. Daniliauskas, 
agr. V. Totoraitis, rašyto
ja M. Pečkauskaitė, adv. J. 
Lopatto (pirmas lietuvis a- 
merikietis, gavęs „Motinėlės” 
stipendiją), prof. Pranas Do
vydaitis, kompozitorius Al. 
Kačanauskas, Dr. Ad. Dam
brauskas, A. Karmauskiutė, 
adv. K. česnulevičius-česnu- 
lis, J. Migauskas, kompozi
torius Stasys Šimkus, kun.

pa- 
vienuolės

„Motinėlės 
seselės
dirba nepaprastai
darbą parapinėse

Džiaugsminga K r i s t aus 
Gimimo Šventė mūsų gerą

IŠ TO
brangius Geradarius!

Kalėdose besimelsdamos
Betliejaus Vaikelį, dėkingo 
mis širdimis Jam minėjo a0džio 19 d. į 
me Jus,' mylimos Rėmėjos jtis minėjo k 
Rėmėjai ir brangūs Gera 35 metų sukak 

trisdešimts im 
raugavau su g(

Worcester, M
A. Petraičio

dariai. Maldavome Ramy 
bės Karalių savo maloni: 
palaima lydėti Jūsų Nauju u jjs visuom< 
Metus gausiomis dangau a linksmo ir m 
dovanomis.

Jūsų intencija Kalėdų i 
Naujųjų Metų antrą dieni 
Seselių koplyčioje atlaik< ’ j0 Jalyvavim; 
mos šv. Mišios. Jums g 
liai dėkingos ir Jums ats 
davusios,

Šv. Kazimiero seseryi

Kur jis yra, 
et yra linksmu: 
, malonumo ir

daujamas.
dentu būdamas

Jis buvo pirm
Rymo Katalikų 
organizacijos 
m.). Jos vai

dainų.

Stipendininkai
sukaktį, tikslu iš-

asmenis, kurių'

vių tautų laikais labai re
.kalinga. Nemažas skaičii Igus metus dar' 
lietuvių jaunuomenės yr -os metu per ate 
pasišalinęs iš Lietuvos į ui įkalbomis važiu 
sienį, kur kenčia skurd: is vieną dieną ] 
alkį. Yra keliolika jų : g kalbėdavo. . 
Amerikoje, atskirtų nuo t Ibomis visur ki 
vynės Lietuvos ir reikalii ;abai gražiai ir 
gų pagalbos rankos.

Ateities darbai
„M o t i n ė 1 ė s” vadovyb 

skelbdama 1941 metus j 
biliejiniais „Motinėlės” M 
tais, kreipiasi į geraširdžii Jį jį^per ianglį 
lietuvių visuomenės vadu šokinėti 
— kunigus, prašydama pi 
rodyti susidomėjimo „Mot 
neles” ’ "■ ......................
galimos paramos. Visi ki 
nigai kviečiami tapti „M į, 
tinėlės” nuolatiniais naria 
Kunigai prašomi supaži 
dinti savo žinioje esanči 
draugijas su „Motinėlė 
naudinga veikla, kviečia 
jas tapti „Motinėlės” rėn 
jomis. Kunigai maloniai pi 
šomi papasakoti tinkai 
proga savo parapijiečiai“^.™^ 
apie reikalą paremti pinų .. , 
ne auka „Motinėlę”, ki 
atliko, atlieka ir atliks 8 
vo tautos švietimo dari 
Būtų pageidautina tikint: 
siems priminti, kad lai 
naudinga savo testamentiū*’, .0 . ,. ,, .. „ kumse atsiminti „Motinėlę .

Lietuvą užgrobę bolše' 
kai nori išnaikinti lietui; 
šviesuomenę, kad tauta Ii 
tų be galvos, be vadovyb 
Mūsų visų pareiga stipri ,, .... --
pasijudinti, kad lietuvių ti ® oai;,ai !r azny 
ta kasmet susilauktų di.P*, Pu: 
giau kilnios šviesuomen *?’ lrenSe kleboi 
Kiekvienas paramos reiP vlsą isi

is mokėdavo tų 
istams bei Jais 
tiesos žodį pas 
atsitiko, kad

e jam kalbant, 
is taip karšta p

Prai 
1 padėdavo jo di 

jai P. Virmauskis 
veikla ir suteikti j & praka!bų t 

dažniausiai s 
Į lą L.R.K. Moks 

zacijai bei jos 
mėnesiniam • žui 
leiviui” palaikyti 
rikas Petraitis 
i ne tik prakalb 
kaipo geras v: 

ipektakliuose. A1 
mokslo metu r:

Mol 
įpuoštas.
m. gruodžio 19 < 

įgai baigė dvasini 
lo (Rochesteryje) 
ją, ir įšventintas 
__ipai darbavos 

,iv. Kazimiero pai 
Jorcestery ir Gili 
tfass., pas airius. 
Jaskirtas kleboni 
Mass. Čia atėjęs

lingas jaunuolis moksleiv ° ^ePaPra^a® 
gavęs geraširdžių pagal 
per „Motinėlę’, tikiu, j 
liks visada dėkingas liet 
vių katalikų visuomenei. T

uolumas, meilė I 
sielų pastatė šią 
pavyzdžiu visoms 
jelietuvių parapijoj

gi, visi išgirskime „MotiiDa Pamiršti ir j 
lės” balsą ir stokime jos i & °1 Par- klebi
rių garbingosna eilėsna.

Kun. Pijus A. Lekešis ( pad-j0

c Meškausko, ki
Asiniai labai tvi:

Sekretori
vo išvažiuoti į seimus. Šia
me seime išrinkta pirma pa
stovi valdyba: pirm. kun. 
J. Kuras, sekr. kun. A. Kau
pas, ižd. kun. M. Šedvydis. 
Europon vykti rengęsis kun. 
A. Milukas įgaliotas paieš
koti ir įrašyti ten naujų na
rių „Motinėlei”.

Naujų narių Europoje ras
ta tik šveicarų Friburge, 
kur buvo lietuvių studentų. 
„Motinėlės” nariais čia pir
maisiais veiklos metais įsi
rašė Jurgis Matulevičius 
(velionis arkivyskupas), J. 
Naujokas (Vilkaviškio ku
nigų seminarijos profeso
rius, Jonas Totoraitis (ma
rijonas, profesorius, istori
kas), Antanas Civinskas 
(buvęs „Šaltinio” redakto
rius, kunigas), Motiejus Gus
taitis (velionis kunigas, poe
tas), A. Jasaitis (kunigas, 
Lietuvos istorijos anglų kal
bos autorius, jau miręs).

M. Šlikas, Dr. Al. Račkus, 
L. Šimutis, (visuomeninin
kas, publicistas, poetas), 
prof. Vincas Mykolaitis-Pu
tinas, O. Vasilaitė, kun. J. 
Žilevičius, kun. Pr. Borise- 
vičius (dabartinis Telšių vys
kupas pagelbininkas), Feli
cija Rogalskytė (dabar vie
nuolė, pabėgusi iš Lietuvos), 
J. P. Pautienius, Ant. Re- 
vukas (mokęsis gydytoju), 
An. Krikštonaitė, J. B. Lauč- 
ka (dirbąs dabar žurnalis
tinėje dirvoje), stud. Leonar
das Šimutis, Jr., stud. Pet
ras Kupraitis, stud. Alb. Re- 
neckis, stud. Povilas Baltinis. 
Taipgi dail. J. Subačius, se
selės kazimierietės, pranciš
konės ir Nukryžiuoto Jėzaus.

Nuo 1926 m. iki 1932 m. 
„Motinėlės” veikla buvo vi
siškai išnykusi, bet 1932 m. 
atgaivinta ir dabar pasieku
si aukšto laipsnio. „Motinė
lė” šiais nelaimingais lietu-

J. J. Jakaičiui, M
į marijonų vienuo 

.fl “Hiatas perkeltas k 
-- šv. Kazimiero pai 

tester, Mass. ]

— Statybos ir instalia , 
jos kooperatyvas ”Ta< 
surengė susirinkimą rysi 0 
su bolševikų revoliucijos 1 Parapijoje^ jo d; 
kaktuvėmis. Kooperatyvo J-
rektorius „draugas” J. 0 parapijos ribo

Padidėjo. Jo veil

zelis kalbėjo apie sukak ma į plačią visuon 
vių reikšmę. Kauno mies vo aukomis ren
kompartijos komiteto ats Įą prakilnų sum ar 
vas Ubartas kalbėjo apie b 1 dosnumą gerai 
ševikų revoliucijos tarpti 
tinį charakterį, o rusas C .. . - ..- - - - •.tėvai marijonai

■ ----- - JPolio kolegija, ir 1
■aigos, į kaip šiapi 
anapili vandenyne 

vjjį*ems sveikii 
U įrangų drau 
Minintį kunigą' 

jubiliejų.
(dvidešimts pe 

Iii Dievo tarnybe 
į is ramybę

čenko—apie sovietų Rusi; 
užsienio politiką. Dar pk, 
nešimus darė: , iš Alytą 
inž. šinderis, is Kupiškid 
Lencas, iš „TaZlkos” star1 
dirbtuvių — Zerlka, iš BeF 
lainių—Udalovasį iš cento 
dirbančių—Mozeli^, Subocfe 
ir Kobylinskis. J R

— Profesinių sąjungų efe 
tr° valdyba atidaro Vilu; 
j e biblioteką, kurioje į 
12,000 tomų J^knygų. vį 
šios knygos O/yra paimtoį 
privatinių jfe^onių. i

Amerikoj vienuo)

rangų drau

ų genaus
pirštų au

Draugi
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SVEIKINAM

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Tomas Čižauskas

MAŽIAU ŽINOMI DIDVYRIAI
augsminga Kristaus 
no Šventė mūsų
Rėmė jas - Rėmėjus ii 

ęius Geradarius! T 
ledose besimelsdamos r 
b jaus Vaikelį, dėkingo 
širdimis Jam miBėįouodžio 19 d. kun.. A. 
usį rnylimos Rėmėjos jtis minėjo kunigavi
mai ir ^rangus ’

ii. Maldavome Barny. . -
Karalių savo mtajj ” ava~ 
ima lydėti Jūsų Nųjjf “

* . , w ; ,U. U 1O VAWU.V1A1VU kj ua v W
is gausiomis dangau linksmo ir malonaus 
nomis. „. . .. „ I , Kur jis yra,įsų intencija Kalėta . .. . <- • . T iet yra linksmumo, gy-

malonumo ir jJoio.
L dalyvavimas yra
sv. Misios. Jm J gujamas.

dėkingos ir Jumsatsl . 7 . - - 
įsios,

breester, Mass Baltimore, Md

šv. Onos 
prakalbų 
reikalais

(Tęsinys)

A. Petraičio sukaktis

25 metų sukaktį. Jau 
trisdešimts metų, kai 

l su gerb. Ju- 
.,u. Jis visuomet buvo

, ten vi-

jdentu būdamas daug 
x . J L Jis buvo pirmas Lie- Šv. Kazimiero seserys, „ i N-i ™ i J11 Rymo Katalikų Moks-

■ Į organizacijos kūrėjų 
tautų laikais labaireij m.). Jos valdyboje rrn l\Tn»v>nXn« ,, j •» 1 •[ilgus metus darbavosi, 

tos metu per atostogas 
rakalbomis važinėdavo.

nga. Nemažas s® 
ivių jaunuomenės 1 
šalinęs iš Lietuvos į 
į, kur kenčia stadąLs vieną dieną keliose 
. Yra keliolika j| iise kalbėdavo. .'7
erikoje, atskirtų M tūbomis visur kviesda- 
.ės Lietuvos ir rcihlin 
pagalbos rankos.

Ateities darbai
M 011 n VaK 7t“sitiko7 ‘kad "“west 
Ibdama 1941 metus 1, . , .. ,.... -1-» „ e Jam kalbant, socia-ejimais , „Motinėlę qs uip kargta pasida- S kreipiasi j gmsuta jįe la lauk 
uvių visuomenes šokingti Prakalbo_ 

įmigus, prasy ana pa pa^g(javo j0 (jraugaį 
lyti susidomėjimo * Virmauskis ir P. 
es” veikla >r sutattį^ Prakalb tikslas 
įmos paramos. Via ku. , v . . . . .
;ai kviečiam tapti K L R K Moksleivių 
eles nuolatiniais nariais........ . „ . .. azaciiai bei jos orga-mgai prašomi supažin
iti savo žinioje esančia 
ingi j as su „Motinėlės 
udinga veikla, kviečiai
3 tapti „Motinėlės” ran 
nis. Kunigai malonia pi 
mi papasakoti tinta 
oga savo parapijiečiai 
ie reikalą paremti pini]

auka „Motinėlę", ki 
[iko, atlieka ir atliks s 

tautos švietimo tai 
itų pageidautina tikint 
ims priminti, kad lai 
udinga savo testamentao 

atsiminti „Motinėlę".
Lietuvą užgrobę bolševi* 
d nori išnaikinti lietuvio 
iesuomenę, kad tauta lik* 
1 be galvos, be vadovybės 
ūsų visų pareiga stipriai 
įsi judinti, kad lietuvių td 
i kasmet susilauktų daj 
au kilnios šviesuomenėj 
iekvienas paramos reiki 
agas jaunuolis moksleivę 
avęs geraširdžių pagaili 
5r „Motinėlę’, tikiu, pi 
ks visada dėkingas lieti 
ių katalikų visuomenei1^ 
i, visi išgirskime „Motini 
is” balsą ir stokime jos m 
ių garbingosna eilėsna

Kun. Pijus A Lekešistą padėjo.
Sekretoriuj, j. j. Jakaičiui, MIC, 

___________ Is į marijonų vienuoly- 
liibiliatas perkeltas kle-

— Statybos ir install^ į §v< Kazimiero para- 
>s kooperatyvas „TRporcester, Mass. Di- 
irengė susirinkimą rysfl je parapijoje jo dar
bi bolševikų revoliucijos^ padidėj0. vc;klct
aktuvėmis. Kooperatyvo parapįjos rįbose,
aktorius „draugas • p|a^įą visuome-

Jį su

Labai gražiai ir gud- 
jis mokėdavo tų laikų 

i Įistams bei laisvama-
• s tiesos žodį pasakyti.
* l atsitiko, kad West 
a’e jam kalbant, socia-

— Gruodžio 22 d. pasibai
gė advento misijos, kurias 
vedė jėzuitas kun. Kidykis. 
Kas turėjo laiko ir pasiry
žimo išklausyti pamokslų, 
tikrai turi didį džiaugsmą 
savo sieloje. Kas nepaisė, 
tie nuliūdę, stengėsi tik pa
saulio tuštybėmis džiaugtis, 
kurios greitai pavirsta į 
skaudžias ašaras.

— Džiaugiamės, kad misi- 
jonierius pasiliko pas mus 
ir Kalėdų švęsti.

— Parapijos salėje jau pa
sibaigė mišių aiškinimas pa
veikslais. Daug katalikų pa
gilino šventų mišių aukos 
didžios vertybės supratimą.

— Lietuvių atletų klube 
pereitą savaitę Jau trečias 
asmuo mirė — J. Simonaitis. 
Jis ten 
nautojas. 
žįstamus 
nastį.

V. Abraitis su- 
klausytojus su da- 
senosios tėvynės 
ir reikalu steigti

Gruodžio 17 d. 
par. salėje, įvyko 
vakaras Lietuvos 
tikslu įsteigti Lietuvai Gel
bėti Fondo skyrių. Kalbė
tojai kun. Balkūnas ir ne
seniai iš Lietuvos atvykę 
adv. S. Gabaliauskas ir vie
tinis par. 
pažindino 
bartiniu 
gyvenimu
Lietuvai Gelbėti Fondo sky
rių. Kalbos buvo išklausytos 
dideliu susidomėjimu, o Lie
tuvai gelbėti Fondo skyriaus 
vadovybėn išrinkti pirm, 
kun. M. Kemežis, sekret, 
Justas ir ižd. K. Marcinka.

Prakalbų vakarui vado
vavo vietos veikėjas, vėliau 
išrinktas Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyriaus iždininku, 
K. Marcinka.

KALĖDINIŲ PAPUOŠALŲ 
PRADŽIA

dirbo kaip patar- 
Dažnai savo pa- 

palydime į amži-

J. K.

Philadelphia, Pa

mėnesiniam • žurnalui 
ileiviui” palaikyti.
‘rikas Petraitis pašl

ijo ne tik prakalbomis, 
|r kaipo geras 

■spektakliuose, 
j mokslo metu 
®s laikraščius, 
liuolat buvo 
■papuoštas.
15 m. gruodžio 19 d. 
Jngai baigė dvasinę 

ido (Rochesteryje) 
riją, ir įšventintas ku- 
Trumpai darbavosi vi- 
šv. Kazimiero parapi- 
Worcestery ir Gilbert- 
Mass., pas airius. Vė- 
paskirtas klebonu į

i Mass. Čia atėjęs nu- 
klebonijai ir bažnyčiai 

Į Pastatydino puikią 
Ičią; įrengė kleboniją 
beik visą skolą išmo
jo nepaprastas darbš- 

L uolumas, meilė Die- 
I sielų pastatė šią pa
ll pavyzdžiu visoms A- 
Įoje lietuvių parapijoms, 
įima pamiršti ir pir- 
I Athol par. klebono 
I P. Meškausko, kurs 
dvasiniai labai tvirtą

vaidin- 
Atosto- 
rašė į 

Jo raš-
Mokslei-

jis 
šv.
sė

Jo veikla

slis kalbėjo apie 
ių reikšmę. Kauno nii^ 
ompartijos komiteto 
as Ubartas kalbėjo apie 
ivikų revoliucijos 
nį charakterį, o rusas™ 
mko—apie sovietų 
čsienio politiką Dtflu 
išimus darė: ,>iš 
ž. šinderis, i&Kup^ 
sncas, iš „TaįW 
rbtuvių — Zer]$ą iš y 
inių—Udalovas A iš ‘S 
rbančių—MozeR 
Kobylinskis.

O valdyba atidi 
biblioteką jffl 

2,000 toįrrų 
°s knygOs JMB

F i

davo aukomis remia 
peną prakilnų sumany
to dosnumą gerai ži
bi Amerikoj vienuoly- 
įpač tėvai marijonai — 
Įnapolio kolegija, ir ki- 
Įstaigos, kaip šiapus, 

anapus? vandenyno.
pnu visliems sveikinti 
fmą ir Drangų draugą 
ptą, m ’ nintį kunigavi- 
jdabrir t jubiliejų.
j Jūsų dvidešimts pen
ketai xpievo tarnyboje 

Jiws ramybę ir 
ieša palaimą, 

geriausia, 
irstų auk- 

Draugas.

8I11^ atfl 
kitis įjjĮ 
flabras pati

u

Šv. Jurgio Parapija
Kun. Pranas Aukštikal

nis, S.J. vedė mūsų para
pijai rekolekcijas. Pirmas 
dienas visi pamokslai buvo 
lietuvių kalba, o likusias 
tris dienas kun. Aukštikal
nis, S.J. kreipėsi į parapijos 
jaunuosius anglų kalba. Per 
visus vakarus lankytasi la
bai skaitlingai. Kun. Aukš
tikalnis, neseniai grįžęs iš 
Lietuvos ir gerai susipaži
nęs su Lietuvos gyvenimu 
ir būkle, su lietuviškumu. 
Už tai jo pamokslai taip 
sužavėjo ir traukte traukė 
visus lietuvius. O jo pamoks
lai anglų kalba irgi buvo 
turiningi. Vėliau kun. Aukš
tikalnis vedė Keturdešimtę 
šv. Kazimiero par., kur kun. 
Ig. Valančiūnas jį jau iš 
anksto buvo pasikvietęs. Te
ko išgirsti s jo pamokslą 
sekmadienio vakarą ir rei
kia pripažinti jam nepapras
tą iškalbumą. Viso gero kun. 
Aukštikalniui ir tokio pasi
sekimo, kurio jis susilaukė 
pas mus.

Darbščios moterys rengia 
puošnią ir didelę kortų lo
šimo pramogą vasario 18 
d. Bilietai jau išdalinti ir 
visos moterys pasiraitoju
sios rankoves stoja į darbą.

par. varg.
Philadel-

atnaujino

Buvęs Detroito 
Nekrašas lankėsi 
phijoje, kur jis 
savo senas pažintis su kun.
Valančiūnu ir kun. Bagdo
nu, susipažino su mūsų spau
dos geradariu ir rašytoju 
Kaz. Vidikausku.

Ričmondiečiai putas plaka, 
būk šįmet vasario šešiolikta 
bus minima Ričmonde. Mat, 
kasmet viena Philadelphijos 
parapija iš eilės iškilmingai 
mini vasario šešioliktą. Bus 
įdomu pažiūrėti ir pamatyti, 
kaip ričmondiečiai šią iškil
mę praleis.

Kol kas dar vis eina de
rybos dėl visų trijų para
pijų radijo programos. Bū
tų labai gera ir džiugu ką 
panašaus pamatyti ir išgirs
ti. Mums reikalinga, verk- 
tinai reikalinga tikrai lietu
viška, katalikiška programa. 
Žmonės laukia tokios pro
gramos ir jai padės; mums 
dabar tik reikia, kad kas im
tų pirmą žingsnį, o mūsų 
žmonės stos į talką.

Bastūnas.

Kalėdų švenčių laikotar
pis atrodo lyg „statulėlių 
laikas”, nes ir jauni ir seni 
kasmet pamato daugiau ir 
daugiau išstatytų statulėlių. 
Kada pagalvojame apie jų 
atsiradimo priežastį, ypač 
Kalėdų metu, greičiau pra
dedame suprasti, kodėl jos 
skiriamos tik tam tikram 
laikui.

Senovės laikais Bažnyčia 
aiškino didžiąsias tiesas žmo
nėms ir paveikslų pagalba, 
rodydama žmonėms Kristaus 
gimimą. Šv. Pranciškus Asy
žietis sumanė padaryti pa
vyzdį, kokis jau buvo tuo 
metu Betliejuje, Jeruzalėje. 
Jis padirbo prakartėlę su 
visomis statulėlėmis, kurios 
vaizdavo Jėzų, Mariją, šv. 
Juozapą, piemenėlius ir tris 
karalius. 1223 metais šv. 
Pranciškus lankėsi Romoje 
ir papasakojo šv. Tėvui Ho- 
norijui III savo planą ir ga
vo jo leidimą. Tuomet šv. 
Pranciškus pradėjo taisyti 
stainelę Graccios miestelio 
bažnyčioje.

Padirbtoji prakartėlė su
kėlė žmonėse norą ir kito
se vietose tokias turėti. Ir 
taip per keleris metus tas 
įprotis — rengti Kalėdoms 
staineles pasklido po visas 
tuo metu pranciškonų val
domas bažnyčias, o šv. Pran
ciškus buvo pramintas „Stai- 
nėlės tėvu”.

Kiekvieną šimtmetį stai
nelės gražinimai buvo mai
nomi pagal šalies įpročius. 
Statulėlės buvo puošiamos 
tautiškais drabužiais. Var
guomenė ir turtingieji gra
žindavo statulėles pagal sa
vo luomo galimumus. Šilto
se šalyse buvo nupaišomi sie
nose ties stainelėmis dideli 
kalnai, girios, šiltųjų kraš
tų medžiai; šaltuose kraš
tuose gi stainelės apylinkė 
— apaugusi eglėmis ir spyg
liuotais medeliais, apklotais 
sniegu.

Tais laikais, 1223 m., sta
tulėlės nebuvo žinomos, bet, 
pradėjus taisyti staineles, 
daug gabių skulptorių pra
dėjo dirbti netik šventiems 
paveikslams statulėles, bet ir 
turtingųjų vaikams žaidimo 
statulėles. Ir ačiū šv. Pran
ciškaus padarytai pradžiai, 
šių dienų pasauly, kiekvie
name name mes rasime, ar 
tai šventųjų ar vaikams žai
dimui padarytas gražias sta
tulėles. Šiandien kiekviena 
šeima, kurioje yra mergai
čių, turi turėti savo vaikams 
statulėles - lėles.

šešioliktam šimtmetyje 
„reformacija” norėjo panai
kinti staineles, kurios buvo 
visose katalikiškose šalyse, 
bet Katalikų Bažnyčia vi
suomet užlaikė savo šven
tovėse tuos brangius kata
likams atvaizdus. Vokietijo
je reformacijos laikais be
veik niekur nebuvo galima

Mikalojus Lancicijus gi
mė 1574 m., gruodžio 10 d., 
netoli Vilniaus. Kunigaikš
čio Radvilos prikalbinti, tė
vai uoliai rėmė protestantų 
atskalą, kalvinus. Beke
liaujant į Lietuvos sostinę, 
padėti klaidingo mokslo 
skleidimui, gimė sūnus ir bu
vo katalikų kunigo pakrikš
tytas.

Vilniuje Mikalojaus tėvas 
ne tik vadovavo kalvinų se
minarijoje, bet buvo ir su
organizavęs stiprų kalvinų 
propagandos centrą; tam 
tikslui įkūrė vieną pirmųjų 
spaustuvių Lietuvoje. Žino
ma, augdamas tokiose apy
linkėse, Mikalojus pasidarė 
uolus kalvinas.

I Vis dėlto jėzuitų darbštu
mas ir jų atkakli ir garbin
ga kova eretikų klaidoms 
panaikinti, jauną Mikalojų 
daug paveikė. Beklausyda
mas viešų jėzuitų ginčų su 
pamokslų, Mikalojui tiesos 
eretikais ir tėvo Skargos 
šviesa pasirodė. Jėzuitų ne
paliaujantis veikimas irgi 
didelio įspūdžio jam pada
rė. O vaisiai to jėzuitų pa
siaukojimo visų buvo mato
mi. Atvykę Vilniun tik 1569

m., tuojau įsteigė savo gim
naziją. Jau 1579 m. turė
jo akademiją aukštesniems 
mokslams. Pamokslais, raš
tais, viešais ginčais jie silp
nino susiskaldžiusias protes
tantų jėgas. Lietuviškos 
knygos daugiausia jėzuitų 
akademijos spaustuvėje bu
vo spausdinamos. O jėzui
tas Sirvydas išleido pirmą 
lietuvišką 
m. pirmą 
matiką.

žodyną, ir 1630 
lietuviškąją gra-

Mikalojus įstojo

I
rasti stainelės; vienas vo
kiečių turtuolis, jo vaikams 
pareikalavus, skolino nuo 
katalikų stainelių statulėles 
ir dirbo savo vaikams to
kias žaidimui.

Karų laikams pasibaigus, 
Užgimimo dienos šventimas 
atsinaujino, atsinaujino ir 
taisymas stainelių ir Jė
zaus gimusio statulėlė buvo 
papuošalas kiekvieno kata
liko namuose.

17 šimtmety statulėlės bu
vo pradėtos dirbti iš vaško. 
Kiek vėliau daryti žaislai, 
judomi siūlais, v kuriais bu
vo pririštos statulėlių dalys. 
Kiek vėliau buvo pradėta 
daryti stainelės verslo - biz
nio reikalams ir kartais pa
juokai; tuomet vyskupų su
sirinkimas Egensburge 1789 
m. uždraudė vartoti ar nau
dotis statulėlėmis išnaudo
jimo reikalams.

Kiek vėliau dirbimas sta
tulėlių ištobulintas.

1590 m.
į jėzuitų gimnaziją ir tapo 
kataliku. Pareiškė tada no
rą būti kunigu Jėzaus Drau
gijoje. Bet priešinosi .viena 
didelė kliūtis, būtent, jo tė
vas buvo pagarsėjęs, darbš
tus kalvinas. Po kiek lai
ko, atvertęs savo tėvą, su
silaukė tikslo — jo prašy
mas buvo jėzuitų priimtas. 
Tuojau Mikalojus pasiųstas 
į Krokuvą pradėti mokslą. 
1593 m. išvyko į Romą, 
kur, gyvendamas ir studi
juodamas tarp garsių teo
logų, pasiekė kunigystės 
šventimų 1601 m.

Iki 1607 m. tėvas Mika
lojus Lancicijus pasiliko Ro
moje, rinkdamas medžiagą 
jėzuitų istorijai ir būda
mas dvasios vadu įvairiuo
se vienuolynuose. Grįžo ta
da į Vilnių dėstyti šv. Raš
tą. Vėliau ėjo teologijos 
profesoriaus ir rektoriaus 
pareigas Lvove ir Krokuvo
je. 1631 m. buvo paskirtas 
Lietuvos jėzuitų provincijo
lu ir tada jo įtaka Lietu
vos-Lenkijos karaliui Vladis
lovui dar padidėjo. 1635 m. 
važiavo jėzuitams padėti Če
kijoje. Grįžo į Lietuvą 1641 
m., o kazokų maištų lai
kais turėjo 
Braunsbergą 
tams. Mirė 
kovo 30 d.

sielų Dievui. Ir todėl jis jus nepaskelbtas palaimin- 
uoliai dirbo tarp pavargę- Į tuoju ar šventuoju, bet, kiek 
lių ir tarp turtingųjų, vi- žmoniškos ir silpnos mūsų 
sus vesdamas tuo pačiu ke- jėgos leidžia numatyti, sa
liu prie Dievo.

Daugelį dvasinio turinio 
veikalų tėvas Lancicijus pa
rašė. Ir šiam darbui visi 
jo gyvenimo aprašymai sa
ko, kad Dievas jam buvo 
suteikęs nuostabią mintį. 
Sakoma irgi, kad Dievo jam 
buvo pažadėta, jog nereikės 
po mirties skaistykloje ken
tėti. Bet visą gyvenimą jis 
prašė Visagalio kančių. Ir 
kančių susilaukė ypatingai 
mirties valandą, .šešis mė
nesius, baisiausių skausmų 
prispaustas, iškabojo tarp 
šio ir ateinančio pasaulio. 
Ir tik tada numirė, 1653 m. 
kovo 30 d. Visas Kaunas 
jo mirtimi buvo lyg per- 
trenktas. Žmonės varžėsi 
jo relikvijų , įsigyti. Ir ilgą 
laiką kaimiečiai meldėsi prie 
tėvo Mikalojaus Lancicijaus 
ir skaičiavo jį tarp šventų
jų. Jo gyvenimo rašytojai 
vra pristatę ilgą eilę pavyz
džių, kur prašymai jam 
siųsti ir išklausyti.

Kūnas palaidotas Kaune, 
jėzuitų koplyčioje, bet 1655 
m. įsiveržę į Kauną kazo
kai sudegino liekanas. Kau
ne tik vienas kitas tėvo 
Lancicijaus raštų su para
šu teišliko. O kas liks po 
dabartinio komunistiško te
roro, Dievas vienas žino.

1936-7 pasirodė judesys 
pradėti tėvo Lancicijaus be
atifikacijos bylą. Pradėta 
vienur ir kitur jo gyvenimo 
faktus rinkti, bet iki šiol 
nieko naujo negirdėti. Nors 
ir tėvas Mikalojus Lancici-

vo gyvenimu jis užsipelnė 
to vardo.

(Bus daugiau)

— Paskelbtas toks Kauno 
miesto burmistro įsakymas: 
„Įsakau įstaigoms, draugi
joms, organizacijoms, preky
bos bei pramonės įmonėms, 
kurių autovežimiai (autobu
sai, autosunkvežimiai ir leng
vi automobiliai) registruoti 
Kauno miesto savivaldybėje, 
buvo konfiskuoti, sekvestruo
ti ar nacionalizuoti, suteikti 
raštu šias žinias: 1) Kas au- 
tovėžimį konfiskavo, sekves
travo, nacionalizavo ir kada, 
2) Autovežimio firma, varik
lio Nr., ašies Nr. ir registra
cijos ženklo Nr. Žinias su
teikti Kauno miesto savival
dybės mokesčių daliai ligi 
spalių 21 d. 14 vai. Nusta
tytu laiku žinių nesuteikę 
ar suteikę klaidingas žinias 
bus baudžiami”.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

pasitraukti į 
ketveriems me- 
Kaune 1653 m.

Tėvas Mikalojus Lancici
jus buvo puikus misijų ir 
rekolekcijų vedėjas Lietuvo
je, Lenkijoje, Čekijoje ir 
Italijoje. Jo patarimai visur 
buvo pageidaujami. Prie jo 
klausyklos visados minios 
žmonių laukė. Sakoma, kad 
Dievas apreikšdavo jam są
žinę einančių pas jį išpa
žinties. Jo vienas troški
mas buvo . .. vis daugiau

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR 
COUCHES — KITCHEN SETS 

SETS — MATRASAI IR

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Tel. EVergreen 7-8451

0:01010

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

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

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ
BROOKLYNE

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS I
BAR & GRILL} I

Gaminam valgius ameriko- i 
į niško ir lietuviško stiliaus. : 
i Čia taip pat galima gauti •

Amerikos išdirbimo ir im- Į 
portuotų degtinių, visokių !

vynų ir gero alaus. :
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas ;
411 Grand Street, •
Brooklyn, N. Y.

---------------------------- ———„—JĮ

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(Annakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

+------

EVergreen 8-9770

JOSEPH (jARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue,
! Brooklyn, N. Y.
į Namas tas pats, tik miesto pa- 
Į tvarkymu pamainytas numeris 
’ buvusio 107 Union Avenue.
I—---------------------------------------

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA Gruodžio - December 27,

ŽIEMOS “FROLIC” ŠOKIAI
“Amerikos” Intertypo Fondo Naudai 

Šeštadienį
SAUSIO - JANUARY 4, 1941

SALĖJE
Brooklyn, N. Y.

GRAND PARADISE
Grand ir Havemeyer Streets

Rengia

“Amerikos” Jaunieji Bičiuliai
Pradžia 8 vai. vakare Bilietas — 45c.

SVEIKINAME APYLINKES SEIMELI
Maloniai sveikiname New 

Yorko Apylinkės Seimelį, 
posėdžiausiantį šį sekmadie
nį, gruodžio 29 d., 2 vai. 
popiet, V. J. Atsimainymo 
par. salėje., 64-25 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y. Sveikiname 
draugijų išrinktus atstovus 
ir visus būsimus svečius. 
Šis seimelis tebūna dar vie
nu veiksniu, jungiančiu ir 
stiprinančiu lietuvių katali
kų pajėgas dideliems Kata
likybės ir Lietuvybės dar
bams atlikti.

Atstovai ir svečiai prašo
mi rinktis 1:30 vai. popiet, 
nes tuo laiku bus pradėta 
registracija. Seimelio posė
dis bus pradėtas lygiai 2 
vai. popiet, tad prašome ne
vėlinti savo atvykimo.

Seimelio darbo tvarkė j e 
svarbūs tikybiniai, tautiniai 
ir vietos veiklos

kad visi seimelio dalyviai, 
atstovai ir svečiai, pasiliks 
operetei. Kas negali daly
vauti seimelyje, prašomi at
silankyti į operetę.

je Alabamoje, bet neužmirš
ta savo artimųjų. Jis atvy
ko praeitą sekmadienį ir 
šventes praleido drauge su 
savo žmona Ona ir uošviais 
Milukais.

Vincas Trainis aplankė ir 
„Ameriką”. Papasakojo į- 
domių įspūdžių iš kariuome
nės gyvenimo, kurs jam pa
tinka ir kurį jis labai tei
giamai vertina. Jis sveikino 
„Ameriką” naujose patalpo
se, praturtėjusią nauju in- 
tertypu ir linkėjo gražiau
sio pasisekimo lietuviškame 
darbe. „Kad ir eilinis ka
reivis, bet noriu irgi prisidė
ti prie „Amerikos” Naujo 
Intertypo Fondo”, — malo
niai pareiškė Vincas, įteikda
mas savo auką.

Į savo pareigas Vincas 
grįžta gruodžio 31 d. Linkime 
jam gražiausio pasisekimo

čioje įvyko naujų vargonų 
šventinimas. Bažnyčios vi
dus buvo puikiai išpuoštas 
vainikais, egulutėmis. 7 vai. 
vakare, kada turėjo prasi
dėti šventinimo iškilmės, da
lyviai užpildė beveik visas 
vietas.

iiMALŪNININKAS IR KAMINKRĖTIS”
LINKSMA, JUOKINGA OPERETĖ
STATO V. J. ATSIMAINYMO PAR. CHORAS

Vadovauja Muz. A. Visminas

Feder. Apskr. Valdyba, kariuomenė jje.

JAUNIMAS PAREMS IN- 
TERTYPO FONDĄ

Pirmą Naujų Metų šešta
dienį, sausio 4 d., 8 vai. 
vak., Grand Paradise salė
je, įvyks „Amerikos” jau
nųjų bičiulių rengiami šo
kiai, kurių pelnas skiriamas 
„Amerikos” Naujo Interty
po Fondui, šokiams gros 
jaunimo mėgiamas Stephen 
Fritz’s Society Club orkes
tras. Šie šokiai bus tikras 
„Winter Frolic”. Bilietai tik 
po 45c.

Malonūs „Amerikos” vy
resnieji skaitytojai prašomi 
pranešti savo artimai bei

reikalai. 
Pranešėjų sąstate bus adv.

neseniai pažįstamai jaunuomenei apie 
atvykęs iš Lietuvos, dabar j šiuos šokius. Gausus jauni- 
lankąs kolonijas su įdomiais 
pranešimais apie Lietuvą ir 
jos žmonių dabartinę padė
ti.

Seimelio posėdis bus už
baigtas 5:45 vai. vak., o 6 
vai. vak. Maspetho par. baž
nyčioje įvyks padėkos pa
maldos, kurių metu bus su
teiktas palaiminimas Šven
čiausiuoju.

7 vai. vak. Maspetho par. 
salėje, seimelio dalyviams 
pagerbti, ruošiama labai 
smagi, juokinga, trijų veiks
mų operetė „Malūnininkas 
ir Kaminkrėtis”. Vaidinimui 
vadovauja muz. A. Vismi
nas. Visi atstovai, įsigiję 
operetės bilietą, bus pavai
šinti užkandžiais. Tikime,

St. Gabaliauskas,

~,o atsilankymas galės pa
didinti . „Amerikos” Naujo 
Intertypo Fondą, kuriam pa
rama labai reikalinga. Tad, 
vyresnieji, laukiame ir pra
šome Jūsų talkos! Būtų ma
lonu, jei ir patys atsilanky- 
tumėt.

VINCO TRAINIO 
SVEIKINIMAI

Kalėdų švenčių laikotar
piui iš kariuomenės leista 
nemažam būriui naujų ka
reivių atvykti į namus ir 
paviešėti saviškių tarpe. At
vykusiųjų tarpe yra ir Vin
cas Trainis, artimas „Ame
rikos” bičiulis. Vincas ka
rinę prievolę atlieka tolimo-

SVEIKINDAMAS VISUS RĖMĖJUS, PRIETELIUS Į
IR PAŽĮSTAMUS LINKIU |

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
JOSEPH VASTŪNAS |

REAL ESTATE — INSURANCE S

495 Grand Street Brooklyn, N,
Tel. EVergreen 7 -1670

Angelu Karalienes 
Parapija

Kalėdų diena, ypač 
Bernelių Mišias, mūsų 
nyčioje buvo nepaprastai iš
kilminga. Bažnyčia gražiai 
papuošta vainikais ir rau
donomis gėlėmis. Vidurnak
čio mišias atnašavo kleb. 
kun. J. Aleksiūnas. Pamoks
lą pasakė kun. Žvirblis. Kuni
gų vardu sveikino švenčių 
proga parapijiečius ir visus 
geros valios' žmones.

Choras gražiai giedojo, 
naujiems vargonams prita
riant.

per 
baž-

Šv. Vardo draugijos žie
mos balius įvyks sausio 24 
d. Nepamirškite, kad ši dr- 
ja rengia balius penktadie
nio vakarais ir visus sve
čius gražiai pavaišina ska
niais užkandžiais, o bilietas 
tik 25 centai.

Draugijos rengiasi rytinių 
valstybių seimelin siųsti at
stovus. Seimelis bus Mas- 
petho parapijos salėje šį 
sekmadienį, gruodžio 29 d., 
2 vai. po piet. Šv. Vardo 
draugija turi išrinkus net 6 
atstovus.

Jaunimo klubas pradės 
naują programą. Kiekvieno 
trečiadienio vakarą Grand 
Paradise salėje, nuo 7:30 
vai. bus laimėjimų žaidimai. 
10 vai. bus krepšinio rung
tynės ir galop šokiai. Įžan
ga bus tik 35c. Ši programa 
bus pradėta sausio 8 d. ir 
bus kiekvieno trečiadienio 
vakarą.

BAŽNYTINIS KONCERTAS

Sekmadienį, gruodžio 22 
d., Angelų Karalienės bažny-

Naujas Kalėdij ir Naujų Metų

LINKSMUMO RECEPTAS
Visi manė, kad kvortoj supilta 32 ouncai skystimo. Lietuviškas Monopolis surado, 
buteliuose, kuriuos jis parduoda, nėra skystimo, tik:

8 ouncai šilumos
8 ouncai draugiškumo
8 ouncai gyvumo
8 ouncai linksmumo

kad

Straight 
KENTUCKY 

Whiskey

Kalėdų ir Naujij Mėty
Šventes Yra Linksmos M
Suteik pačiam, šeimai ir savo drau- 
gams linksmas šventes pirkdamas bu- !|(m
telį geros degtinės, skanaus vyno, im- K 
portuoto konjako arba Lietuvos Vai- 

stybinės.
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS

gi į

VIENINTELIS
REPUBLIC LIQUOR STORE, Inc

415 Keap Street
Tel. EVergreen 7 - 2089

(arti Grand Street) Brooklyn N. Y.
Lie. L - 82

Vargonų šventinimo iškil
mėse dalyvavo visi vietiniai 
klebonai, taip pat keli klebo
nai iš kitų kolonijų. Trum
pas šventimimo apeigas at
liko kun. J. Balkūnas, lydi
mas kitų kunigų.

Po pašventinimo koncer
tinę programą pradėjo var
gonais solo, pats vargonų 
statytojas, B. A. Delosh. An
gelų Karalienės par. choras, 
vad. Pr. A. Dulkei pažymė
tinai gerai išpildė savo pro
gramą. Giedant „Malda” so
lo gražiai giedojo Jonas Ma
žeika, L. O. Emersono „Glo
ria” švelniai sugiedojo solo 
A. Kižienė. Vietinis vyrų 
choras labai gražiai išpildė 
„Sanctus”. Chorui ir solis
tams vargonais pritarė muz. 
Pr. A. Dulkė.

Apreiškimo parapijos cho
ras nedalyvavo, bet už tai 
labai turiningai atliko savo 
programą Jonas Jankus — 
vargonais; Apreiškimo pa
rapijos solistė M. Bujokienė 
„Avė Maria”. Apreiškimo 
par. choro solistė A. Dra
gūnaitė sužavėjo visus gie
dodama „Salve Regina”. Ne
spėjo jos stiprus, malonus 
balsas pasiekti klausytojų 
ausis, kaip dauguma jų, 
jau atsisukę žiūrėjo į vir
šų, iš kur kilo griaudingos 
giesmės aidai. Solistėms 
akomponavo Justas Jankus.

Klausytojai labai atidžiai 
klausėsi Paterson, N. J. baž
nytinio vyrų choro, kuris 
ypatingai puikiai sugiedojo 
„ECCE PANIS”. Šiam cho
rui vadovavo, gabus, prieš 
metus iš Lietuvos atvykęs, 
varg. Br. Voveris. Tai bu
vo vienintelis programoje 
choras, atvykęs iš kitos ko
lonijos.

Be galo įspūdingai giedojo 
„Avė Maria” ir „Lauda Sion” 
Šv. Jurgio par. choro grupė 
su soliste Br. Brundziene 
priešakyje. Vargonais pri
tarė varg. J. Brundza; ver
kiantis smuikas žaviai ly
dėjo giesmių

Vargonais 
Charles John 
Dulkė, Jonas 
Brundza.

melodijas.
solo išpildė: 
Lauria, Pr. A. 
Jankus, Jonas

SEKMADIENI, GRUODŽIO-DEC. 29,1940
PARAPIJOS SALĖJE

64-25 Perry Avenue 
Pradžia 7 vai. vak.

JAUNIMUI PROGA

Naujuosius Metus malo
niausia ir jaukiausia sutik
ti tarp savųjų. Šiam tikslui 
siūlosi gražiai patarnauti 
„Amerikos” jaunieji bičiu
liai, kurie pirmą Naujų Me
tų šeštadienį, sausio 4 d., 
8 vai. vak., Grand Paradise 
salėje, ruošia gražiausius 
„Winter Frolic” šokius. Gros 
Stephen Fritz’s Society Club 
orkestras.

Kun. Juozas Simonaitis iš 
Elizabeth, N. J. pasakė iš
kilmių progai pritaikytą pa
mokslą. Programa baigta 
Palaiminimu. „Panis Angeli- 
cus” ir „Tantum Ergo” su
giedojo visi chorai su solis
tais - svečiais. Tokie įdomūs 
bažnytiniai koncertai verti 
ir dažnesnio suruošimo.

N. N.

Apreiškimo 
Parapija

Vardo suaugę

Maspeth, N. Y.
Bilietas 50 centų

Šv.
eis bendrai prie šv. Komu
nijos sausio 1 d., Naujų 
Metų dieną, 8 vai. šv. Mi
šių metu. Tą dieną yra Jė
zaus Vardo diena, todėl visi 
nariai prašomi kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Valdyba.

vyrai

Šių jaukių šokių rengimo 
komiteto priešakyje yra V. 
Čepaitis, A. Zenka ir K. Kaz- 
lauskis iš Brooklyno, EI. 
Matulionytė 
Mar. Rusaitė ir 
liauskas iš Great Necko, K. 
Vaškas iš Newark, N. J. Visi 
jie nori, kad „Winter Frolic” 
šokiai gražiausiai praeitų.

Jaunime! Praleiski pir
mą Naujų Metų šeštadienį 
gražiai, linksmai, smagiai 
„Amerikos” Jaunųjų Bičiu
lių ruošiamuose „W inter 
Frolic” šokiuose — šešta
dienį, sausio - January 4 d., 
8 vai. vak., Grand Paradise 
salėje, Brooklyne.

Naujų Metų sutikimas
Naujiems Metams sutikti 

par. salėje ruošiama gruo
džio 31 d., antradieni, nepa
prastai įdomi, didžiulė pro
grama. Rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti.

iš Brooklyn©,
iš Maspetho, 

Al. Vasi-

MASPETHO VYČIŲ ŽINIOS

nina Zebartai, EI. Blažo- 
nienė, J. Pundževičius, K. 
Gutauskas, U. Pundzevičie- 
nė, St, Lažaunikas, Kensie- 
nė, J. Daukšas, Glatkienė, 
P. Valauskienė, Ad. čeka- 
tauskienė, Ant. Šeškevičius, 
M. Rusienė, Bronė Skardžiū- 
tė, E. Zarskienė, Mar. Pet
ruškevičienė, Mar. Bukantie- 
nė, M. Gedeminienė.

Linkime visiems linksmų 
Naujų Metų ir tikime, kad 
maloniai praleidot Kalėdų 
šventes.

Federacijos Valdyba.

L. Vyčiai savo paskuti
niame susirinkime išrinko 
naują valdybą: pirm. J. 
Wezwick, vicepirm. J, Klei
za, ižd. Ant. Masiulis, sekr. 
Pat. Keršulytė, fin. sekr. N. 
Ragelytė.

Vyčiai domisi planais pa
statyti Lietuvių Auditoriją 
Maspethe. Kuopa pirko 2 
Šerus ir daug pagelbsti pi
liečių klubui.

Kūčių vakarą vyčiai buvo 
susirinkę į savo kambarius 
ir jaukiai praleido laiką. 
Kuopos „Wild West Dance” 
bus gruodžio 28 d. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Kuopa visiems linki lai
mingų Naujų Metų.

Pat Keršulytė.

Great Neck, N. Y

Lietuvos reikalais svar
bios prakalbos puikiai pa
vyko. Apie Lietuvos žmo
nių dabartinę padėtį kalbė
jo adv. St. Gabaliauskas, 
kurio kalba visiems labai 
patiko. Keli raudonieji mė
gino paneigti faktus, bet 
kalbėtojas turiningai atsa
kė. Trumpai pakalbėjo kun. 
J. Balkūnas ir „Amerikos” 
redaktorius. Lietuvai Gel
bėti Fondo Great Necko ko- 
mitetan išrinkti J. Blažonis, 
M. Rusaitė ir Al. Vasiliaus
kas. Fondui suaukota $33.00. 
Norima surinkti $50.00. No
rinčiuosius prisidėti po 1 dol. 
prašome paskubinti, nes už 
savaitės pinigai bus siun
čiami į Federacijos centrą.

Po dolerį paaukojo: Gai
lius, K. Rogers, V. Boza, 
A. Petronis, EI. Ališauskienė, 
Trejenauskienė, Al. Valanti- 
nas, Ona Lažaunikienė, B. 
Daksnis (P. W.), Al. Kerše- 
vičius, P. Rusas ((P. W.), 
J. Blažonis, Jonas ir Anta-

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License 
GB 11211 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1891—50th 
County of 
premises. 

1891—50th
NOTICE is hereby given that License 
EB 3012 has been issued to the undersii 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
1901 Church Ave., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

QUALITY DELICATESSEN & LUNC 
„ • , \ ROOM, INC.

1904 ChtjrCh'-ĄVa., Brooklyn, N
NOTICE ’ i&hje/etSy 'ghten that License 
GB 11708 hte Bfeen isstreį to the undersl 
to sell beer al retail/ wider Section 10 
the Alcoholic Reveragę^Gontrol Law at 
Quincy St., Borough of Brooklyn, Count 
Kings, to be consumed off the premis 

SAMUEL BRINEN
ISam’s Food Store)

255 Quincy St. Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
RL 7887 has been issued to the undefsi 
to sell beer, wine and liquor at retail x 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trcl Law at 1289-1291 Gates Ave., Bor 
of Brooklyn^ Ccunty of Kings, to be 
sumed on fh‘ė premises

OTTQ YUNKER 
• XElk’s Log Cabin) 

1289-1291 Gates Ave., brooklyn, J■ -_____ - ■
NOTICE is hereby given that License 
RL 11232 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and. liquor at retail 
der Section 107 of the -Alcoholic Bevi 
Control Law at 847 Union St., Boroug 
Brooklyn, County of Kings, to be cons 
on the premises.

FRED GLADSTEIN and 
EVELYN HOLSTON

Union St., Brooklyn, N

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
191 De Kalb Ave., , Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
316—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. ROTT
316—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section
Street, Borough of Brook

Kings, to be consumed off
SELIG PUGATCH

Street. Brooklyn, N.

847
NOTICE is hereby given that License 
RW 1072 has been issued to the u 
signed to sell beer and wine at retail i 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1064 Liberty Ave.," Boroują 
Brooklyn, County of Kings, to be cons 
on the premises.

RALPH PACCIONE 
1064 Liberty Ave., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that License 
GB 11767 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Lav 
21 16 Fultcn St., Borough of Brooklyn, ( 
ty of Kings, to be consumed off the 
mises.

JOHN D. SCHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that License 
GB 11323 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under Section 11 
the Alcoholic Beverage Control Law a1 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, C 
of Kings, to be consumed off the pre 

LOUTS SPITZER and 
LEON SPITZER

240 Wilson Ave., Brooklyn, J

Tel.: 3 - 4747

Dr. M. J. C OLNEY 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Spinduliu 
Diathermy, ir kitus moderni 
kus išradimus nuo aukšto 
žemo kraujo spaudimo, vidiir 
ir širdies ligų. Reumatam 
Tonsils ir odos ligų, su gero 

pasekmėm.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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. EVer green 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimą
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS įOe 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Už Jūsų malonų palankumą iš anksto didžiai

365 Grand Street, (cor. Marcy Ave.)
56-27 Clermont Avenue,
69-21 Grand Avenue,

MILCHUS SHOE SH
Stasys Milčius, sav.

Pirkdami Pas Mus...
Mokate Tik Už

Perkamąją Prekę

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

Mes nežadam ko negalim ištesėti, bet užtikrinam, kad 
kiniu ir jo kaina būsite patenkinti. Avalynę 
patogią, Jūsų kojoms pritaikyta.

■ . i
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