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-torius Wheeler prieš 
aujus Metus paskelbė 
pje savo pasiūlymus 
los karui baigti ir „tei- 
įtaikai” įsteigti. Wheel- 
rodo, kad turi būti at- 
į t o s nepriklausomos 
izija, Belgija, Olandi- 
nija ir Norvegija. Len- 
ir Čekoslovakijai jis 
tik autonomiją. Apie 
ą, Latviją ir. Estiją 
er nepasakė nė žo- k

1 ir slovakų tautinė 
. tuojau nusiuntė sė
li protesto telegramą, 
įdarė lietuvių, latvių 
ų organizacijos šiuo 
1, dar neteko girdėti. 
; senatorių Wheeler ir 
eiškimą ramybėje bū- 
elis nusidėjimas tau- 
vybiniems reikalams, 
ik ne laikas būtų lie- 
.s, latviams ir estams 
ti vieną reikšmingą į- 
kuri visur ir visada 

kovą už Baltijos res- 
kų nepriklausomybės 
mą. Sujungtomis jė- 
juk būtų lengviau

Roosevelt gruodžio 
pasakė istorinę kal- 
škiais žodžiais, be jo- 
•iedangų, jis nurodė 
įlies padėtį Europos 
itžvilgiu. Dar kartą 
ntas pažymėjo Ame- 
jrievolę remti Angli
ne prieš diktatūrines 

k vįsi laikraščiai pri- 
rezidento kalbai ir iš 
>ma išvada, kad mil- 

amerikiečių daugu- 
1 už visišką Anglijai 
,, išskyrus kariuome- 
ntimą. Bet tektų pa- 
atsargumo pastaba:

dauguma laikraš- 
szidento rinkimų iš- 
se buvo už Willkie, 
balsuotojai buvo ki- 
nuomonės. _ __

Katkauskaitė (Anna 
) Metropolitan ope- 
;arbingai laikosi ir 
aimėjimų laurus ski- 
uodžio 30 d. jai bu- 
ikėta svarbi Azuce- 
j „II Travatore” ope- 
ią rolę paprastai vai- 
runa Kastagna. Kat- 
itei teko pavaduoti 
susirgusią artistę ir 
kiaušiai pavyko 
osios New Yorko 
s šykštūs muzikos 
i labai teigiamai Kat- 
itę įvertino ir kaip 
oją, ir kaip daininin- 
sriausio jai pasiseki- 

nuoširdžiausias lin- 
3 — netrukus pasiro- 
: Carmen rolėje.

_______j._________ 
A

L Federacijos centro 
i savo posėdyje New 
nutarė leisti anglų 
didelį, turiningą žur- 

kiriamą lietuvių jau- 
: Žurnalas turės būti 
as ir lietuviškai ideo- 
amerikiečių šviesuo- 
paskleisti.

rnalo vadovybę trau- 
pajėgos, kaip prof.

Pakštas, kun. Dr. J. 
i, J. Bulevičius, žada

ateitį. Žurnalo į- 
10 parų ošiamaisiais 
s rūpinasi kun. Dr. J.

L. Šimutis ir K. 
lis. Gražiausio pasi
ni

eckis Kaune ir Mask-

POPIEŽIAUS PRAŠYMAI Pagreitinkime Lietuvos Atstatymo Darba 
r____________________________ ____________

Vatikanas. — Suskaičiuo
ta, kad taikos reikalu Po
piežius Pijus XII pernai
kreipėsi 28 kartus. Taigi, 
popiežius kas dvi savaiti 
vieną kartą atitinkamai 
kreipėsi į valstybių vadus, 
į pasaulio tautas, kviesda
mas ir prašydamas ginčus 
išspręsti taikiu keliu — su
sitarimu.

Minėti popiežiaus prašy
mai buvo vieši, bet kiek jis 
jų pareiškė neviešai, per 
savo pasiuntinius įvairiose 
valstybėse? Tokių žygių ir 
prašymų buvo šimtai.

ITALAI GAUNA 
PAGALBI

Roma. — Italijos radijas 
pranešė, kad į Italiją atvy
ko vokiečių lėktuvai, kurie 
veiks drauge su italų pa
jėgomis. Manoma, kad vo
kiečių ir italų aviacija sau
sio mėnesį bus labai veikli 
Viduržemio jūros pakraš
čiuose, nes tą mėnesį bom
barduoti Angliją labai ne
patogios oro sąlygos.

Brooklynas, jeigu būtų rei
kalo kasti požemiuose pasi
slėpimo urvus nuo priešų už
puolimo bombomis, turi ge
riausią žemę.

vos agentėliai Brooklyne ir 
Chicagoje dabar šaukia, kad 
Lietuva nebuvo nepriklauso
ma, kad ji nebuvo laisva, 
kad „nepriklausomybė” at
sirado tik nuo 1940 m. bir
želio 15 d., kai bolševikai 
užėmė Lietuvą. Bolševikų 
dviveidiškumui prašome dau
giau įrodymų:

„Laisvė” 1940 m. gruodžio 
30 d. dar turėjo skelbimą 
tokia antrašte: „Minint Lie
tuvos nepriklausomybės 21 
metų sukaktuves, platinki
me žmonėse labai svarbią 
brošiūrą”.

Šis skelbimas senas, daž
nai kartotas „L.” puslapiuo
se dar nuo 1939 metų. Kai 
Lietuva buvo laisva, kai 
Amerikos lietuviams komu
nistams reikėjo rodytis prieš 
lietuvių visuomenę ištiki
mais Lietuvos nepriklau
somybei, jie veidmainiavo 
visomis jėgomis. Jiems ta
da Lietuva buvo nepriklau
soma . . .

Ar tik nepaklius Bimba 
su Mizara į „šviesiausio ir 
mylimiausio vado, negęstan
čios saulės, draugo Stalino” 
ypatingą malonę už neat
sargumą, pakartojant seną 
skelbimą? Nežiūrint kaip 
skuba „draugai” laisviečiai, 
bet ir jie nebesuskumba 
prisitaikinti prie naujų rei
kalavimų.

----  Ą ----
„Tėvynėje” paskelbtas są

rašas kai kurių biznierių 
bei profesionalų, kurie skel
biasi komunistų laikraščiuo
se. Toks paskelbimas lie
tuvių visuomenei labai svar
bus ir naudingas, bet jis 
nepatinka komunistams bei 
jų pakalikams.

Yra žinių, kad SLA vice
pirmininkas dabar reikalau
ja prašalinti „Tėvynės” re
daktorių už minėtą komu
nistų rėmėjų viešą paskel
bimą. Įdomu, kaip šis klau
simas bus išspręstas. Jo iš
sprendimas parodys, kur 
stovi SLA vadovybė.

1940 METŲ SVARBESNI ĮVYKIAI
SAUSIO MENESĮ:

3 d. Washingtone susirin
ko 76-tas Kongresas. Prezi
dentas pasiūlė padidintą ša
lies saugumo ir gynimosi 
programą. Valstybės biu
džetas pasiūlytas 8,424,000,- 
000 dolerių sumai. — 4 d. 
nauju Vyriausio Teismo tei
sėju paskirtas Frank Mur
phy, buvęs vyriausias pro
kuroras.

8 d. Anglija pradėjo mais
to vartojimo kontrolę. — 20 
d. Anglijos laivyno viršinin
kas Churchill kviečia neu
traliąsias Europos valsty
bes prisidėti prie Anglijos- 
Prancūzijos sąjungos. 

VASARIO MENESĮ:

1 d. Sov. Rusijos kariuo
menė pradeda stipresnį ver
žimąsi prieš suomius prie 
Mannerheimo linijos. — 9 d. 
prezidentas Roosevelt nu
siunčia valstybės sekreto
riaus padėjėją Sumner Wel
les Europon tartis su Ang
lijos, Prancūzijos, Italijos ir 
Vokietijos vyriausybėmis. — 
16 d. Švedija atsisako pa
gelbėti Suomijai savo ka
riuomene. — 17 d. anglai 
suima vokiečių pagrobtą 
Altmark laivą ir išlaisvina 
326 anglus belaisvius. — 24 
d. Anglijos min. pirm. N. 
Chamberlain pareiškia, kad 
Anglija niekada nesudarys 
taikos sutarties su Himlerio 
vyriausybe.

KOVO MENESĮ:
1 d. rusai užima svarbų 

suomių Viipuri miestą. — 2 
d. prezidentas Roosevelt pa
sirašo įstatymą, kurs leidžia 
Eksporto - Importo bankui 
padidinti paskolas 100 mil. 
dolerių ir suteikia 20 mil. 
dol. paskolą Suomijai. — 11 
d. Prancūzija ir Anglija pa
siūlo Suomijai visišką pa
galbą, bet nėra tiesioginio 
kelio kariuomenei nusiųsti.
— 12 d. Suomija ir Sovietų 
Sąjunga pasirašo taikos su
tartį, pagal kurią rusai gau
na Kareliją, svarbią Hangoe 
bazę laivynui. — 18 d. Hit
leris susitinka su Mussoli- 
niu Brennero apylinkėje. — 
20 d. Rusija įspėja Švediją, 
Norvegiją ir Suomiją nesu
daryti gynimosi sąjungos. 
Tą pačią dieną pasitraukia 
Prancūzijos ministeris pir
mininkas Daladier.

BALANDŽIO MENESĮ:

2 d. pradedamas visuotinis 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių gyventojų surašinėjimas.
— 3d. Anglijos visų gyni
mosi pajėgų priežiūra pa
vedama Churchilliui. — 8 d. 
Anglija ir Prancūzija paskel
bia padėjusios minas Nor
vegijos pakraščiuose. — 9 d. 
Vokiečiai užima Daniją ir į- 
siveržia į Norvegiją.

GEGUŽES MENESĮ:

2 d. anglai pasitraukia iš 
piet. Norvegijos. — 10 d. vo
kiečiai užpuola Olandiją, Bel
giją ir Liuksemburgą. — 11 
d. prancūzai ir anglai siun
čia savo kariuomenę į Bel

giją ir Olandiją. Chamber- 
lain pasitraukia, naujas An
glijos ministeris pirminin
kas — Winston Churchill. —
13 d. vokiečiai užima Seda
ną, prisiartina prie Rotter
dam©, perkirsdami Olandiją 
pusiau. Karalienė Vilhel
mina pabėga į Londoną. —
14 d. Olandijos kariuomenė 
sustabdo priešinimąsi vo
kiečiams. — 16 d. preziden
tas Roosevelt siūlo kongre
sui turėti karo aviaciją iš 
50,000 lėktuvų, o kariuome
nei ir laivynui paskirti 1,- 
182,000,000 dol. — 17 d. vo
kiečiai smarkiai pasistumia 
į priekį Prancūzijoje, at
stumdami anglas Belgijoje. 
— 19 d. prancūzų nauju ka
riuomenės vadu paskiria
mas Weygand; vokiečiai tik 
80 mylios nuo Paryžiaus. —
21 d. vokiečiai pasiekia pran
cūzų kanalą, perkirsdami an
glų ir belgų kariuomenes. —
22 d. Anglijos tautos atsto
vų rūmai suteikia vyriausy
bei teisę mobilizuoti žmones, 
pinigus ir visą turtą. — 25 d. 
vokiečiai laimi Belgijoje, 
artinasi prie prancūzų Bou
logne miesto. — 28 d. Belgi
jos karalius Leopoldas su
stabdo priešių mąsi vokie
čiams. Prezidentas Roose
velt paskiria tautinę gyni
mosi patariamąją kamisiją, 
kuri derintų gamybą, finan
sus, darbą ir vartojimą. — 
31 d. dauguma anglų su
muštos kariuomenės Belgi
joje ir Olandijoje pasiekia 
Dunkirk uostą.

BIRŽELIO MENESĮ:

3 d. vokiečiai bombarduo
ja Paryžių. — 9 d. vokiečiai 
tik 35 mylios nuo Paryžiaus. 
Anglai pasišalina iš šiauri
nės Norvegijos. —10 d. Ita
lija paskelbia karą Anglijai 
ir Prancūzijai. Vokiečių ka
riuomenė artėja prie Pary
žiaus. Prancūzų vyriausybė 
pasitraukia iš Paryžiaus. 
Sovietų Rusija paskelbia su
sitarimą su Japonija dėl 
Mandžiurijos-Mongolijos pa
sienio ribų. — 13 d. vokie
čiai užima Paryžių. 15 d. 
Vokiečiai užima Verduną. 
Sovietų Rusijos kariuome
nė okupuoja Lietuvą. Prezi
dentas Smetona pasišalina į 
užsienį. Vyriausybės prie
šakyje palieka Ant. Merkys. 
Vakare iš Maskvos atlekia, 
komisaras Dekanozov. — 16 
d. Prancūzijos ministeriu 
pirmininku vietoj Reynaud 
paskiriamas maršalas Pe
tain. — 17 d. Prancūzija 
prašosi paliaubų ir garbin
gos taikos. Dekanozovas pa
skiria Lietuvai komunisto 
Paleckio vyriausybę. Sovie
tu kariuomenė užima Lat
viją ir Estiią. — 20 d. se
natorius Burke pasiūlo kon
gresui įvesti Amerikoje ka
rinę prievolę. — 22 d. Pran
cūzija pasirašo paliaubas su 
Vokietija, J.A.V. kongresas 
priima gynimosi reikalams 
994.300.000 dol. mokesčių į- 
statymą ir padidina valsty
bės skola nuo 45 bil. dol. 
iki 49 bilijonų dolerių. — 24 
d. Prancūzija pasirašo pa

liaubas su Italija. — 27 d. 
prezidentas Roosevelt pasi
rašo papildomą gynimosi 
reikalams lėšų paskyrimą — 
1,768,913,908 dol. — 28 d. Ru
munija priversta atiduoti 
Sovietų Rusijai Besarabiją 
ir šiaurinę Bukoviną. Res
publikonai savo suvažiavi
me partijos kandidatu pre
zidento rinkimams išsiren
ka Wendell L. Willkie.

LIEPOS MENESĮ:

— 3d. anglų laivynas pa
ima kelis prancūzų laivus 
ir turi smarkių mūšių su 
prancūzais Orane, Alžyre. — 
5 d. Prancūzijos vyriausybė 
nutraukia santykius su An
glija. — 7 d. Meksikoje nau
ju prezidentu išrenkamas 
Avila Camacho; riaušėse už
mušti 47 asmenys. — 10 d. 
prezidentas Roosevelt prašo 
kongresą paskirti 4,800,000,- 
000 dol gynimosi programai 
padidinti. Prancūzijos tau
tos atstovų rūmai išsiskirs
to. — 14 d. Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje gyventojai 
priversti balsuoti už Mask
vos parinktus komunistus į 
vadinamus liaudies seimus. 
Tą pačią dieną Kuba pre
zidentu išsirenka pulkininką 
Fulgencio Batistą. — 17 d. 
demokratų partijos suva
žiavimas išrenka prezidentą 
F. D, Roosevelt kandidatu 
1940 m, prezidento rinki
mams. Anglija sutinka už
daryti Kinijoje Burmos ke
lią, per kurį kinai gaudavo 
ginklus kovai prieš japonus. 
— 21 d, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos „liaudies seimai”, 
Maskvos įsakymu, paklauso 
ukazų ir „nutaria” prašyti 
Staliną priimti šias buvusias 
laisvas respublikas — „įjung
ti” į Sovietų Sąjungą.

RUGPIŪČIO MENESĮ:

3 d. Maskvoje Vyr. So
vietas gauna „pasiūlymą” 
prijungti Lietuvą prie Sov. 
Sąjungos. — 6 d. italai įsi
veržia į anglų Somali ją Af
rikoje. — 15 d. tūkstantis 
vokiečių lėktuvų bombarduo
ja Angliją. — 20 d. Anglija 
sutinka išnuomuoti savo lai
vyno bazes Amerikos pa
kraščiuose už laivus. — 21 
d. Rumunija sutinka atiduo
ti Bulgarijai pietinę Dobru- 
džią. Meksikoje nuo užpuo
liko žaizdų miršta Trockis. 
— 23 d. kongresas leidžia 
prezidentui pašaukti kariuo
menėn tautinę miliciją ir 
atsarginius. — 26 d. anglų 
lėktuvai pradeda bombar
duoti Berlyną. — 27 d. pra
dedamas svetimšalių sura
šinėjimas. — 30 d. Rumuni
ja priversta atiduoti Ven
grijai dalį Transilvanijos. — 
31 d. pasitraukia paštų vir
šininkas James A. Farley; 
jo vieton paskiriamas Frank 
C. Walker.

RUGSĖJO MENESĮ:

3 d. prezidentas Roose
velt praneša kongresui apie 
perleidimą Anglijai 50 se
nu laivu naikintuvų. — 5 d. 
Rumunijoje ministeriu pirm, 
paskiriamas gen. Antones
cu. — 6 d. pasitraukia Ru-

(Užbaiga 6 pslp.)

Mokslininkių - politikų domėjimasis. Pa
saulinės politikos reikalų įstaigos darbai. 
Pasiruošimas ateities taikai. Europos re
gioninės sąjungos, planai būsimai pasauli
nei santvarkai. Lietuvių uždaviniai. Rei
kalas turėti Lietuvos Piliečių Tarybą Ame
rikoje.

Rašo Prof. Dr. Ks Pakštas.

Pasaulio Reikalų Instituto Suvažiavimas
Gal daugelis mūsų lietuviškoje visuomenėje negirdėjo, 

kad jau 18 metų Amerikoje veikia seniausia savo rūšies 
įstaiga, vadinama „INSTITUTE OF WORLD AFFAIRS”. 
Jos vardas jau pasako, kad jai rūpi didieji pasaulinės po
litikos reikalai.

Šiame Institute dalyvauja daugiausia Pacifiko (Ramiojo 
vandenyno) pakraščių universitetų profesūra, nuo Seattle 
iki Los Angeles, bet po truputį prisideda ir kitų valstybių 
profesoriai ir įvairių socialinių mokslų atstovai: politikai, 
ekonomistai, sociologai, geografai ir istorikai.

Institutas kasmet gruodžio mėn., kalėdinių atostogų me
tu, daro savo suvažiavimus visuomet tame pačiame gra
žiame Kalifornijos miestely Riverside, garsiame Mission 
Inn viešbuty, kurio savininkas yra labai šviesus žmogus ir 
šio Instituto narys. Mission Inn turi 300 kambarių ir ke
letą labai įdomių ir senoviškai puošnių salių susirinkimams. 
Jis pastatytas senųjų ispaniškų misijų stiliuje. Įrengtas 
nepaprastai skoningai ir senoviškai. Kiekviename kam
bary jauties gyvenąs 18-to amžiaus ispanų pily ir kar
tu muziejuje. Visas viešbutis pilnas gerai parinktų pa
veikslų ir statulų. Jame yra net 700 įvairiausių varpų, 300 
kryžių, didelė paveikslų galerija ir orientališkų rinkinių 
muziejus. Atmosfera puošni, skoninga, patraukli ir įdo
mi. Betgi man, tobuliausiam šio kontinento proletarui, čįą_ ^_ 
gyventi nepakeliama, todėl'sava' iniciatyva ir nemaniau 
čion vykti į Instituto posėdžius. Bet savo nusistatymą greit 
pakeičiau, kai gavau Instituto kanclerio Dr. Rufus B. von 
KleinSmid telegramą - kvietimą: juk ir proletarui malonu 
svetimomis lėšomis tarp turtuolių pagyventi.

Ką Šįmet Svarstė Institutas?
Pirmas keturias dienas Institute of World Affairs suva

žiavimas svarstė Vakarų Pusrutulio ūkio ir apsaugos prob
lemas, ogi paskutines tris dienas pašventė Europos kultūrai 
ir pokarinės politinės organizacijos klausimams. Suvažia
vo apie 200 profesorių, politikų ir rašytojų politikos klau
simais. Šių metų suvažiavimo programa suinteresavo ir 
Vašingtoną, todėl centrinė valdžia čion delegavo ir savo 
atstovus: admirolą C. A. Blakely, brig, generolą E. B. Colla- 
day, gen. majorą J. E. Fickel ir Assistant Secretary of 
State Dr. Henry F. Grady, šis pastarasai yra prekybinių 
sutarčių skyriaus viršininku Valstybės Departamente ir re
feravo apie Amerikos vaidmenį būsimoje pasaulio ekono
mikoje. Suvažiavimo dvasia buvo Instituto kancleris ir 
Pietinės Kalifornijos Universiteto prezidentas Dr. Rufus 
von KleinSmid. Dalyvių daugiausia buvo iš keturių žymių
jų Pacifiko pakraščio universitetų: Washington© un-to, Ka
lifornijos un-to, Stanford© un-to ir Pietinės Kalifornijos 
un-to. Bet nestigo dalyvių ir iš New Mexico, Oregono, Den
verio, Utah, Nevados ir keleto kitų universitetų. Tautų 
Sąjungos sekretariatui atstovavo p. Arthur Sweetser, ten 
dirbąs jau 20 metų. Jam pagerbti gruodžio 28 d. Los An
geles mieste suruošta šauni vakarienė su jo prakalba apie 
prezidentą W. Wilson, kaipo geresnės pasaulinės santvarkos 
pranašą, šiame 18-me Instituto suvažiavime dalyvavo be
veik išimtinai Jungtinių Valstybių piliečiai, ogi išimtį su
darė tiktai buvęs Čeko - Slovakijos ministeris Meksikai 
Dr. Vlastimil Kybal ir rašąs šiuos žodelius.

Tuom pačiu metu vykdavo net trys ar keturi posėdžiai, 
tad vienas asmuo negalėjo visų suvažiavimo posėdžių lan
kyti. Viena diena buvo pašvęsta Europos kultūros apsau
gai. Diskusijos ėjo keturiose salėse, nes Europa čia buvo 
suskirstyta į keturis regionus: lotynišką, britanišką, ger
manišką ir slavišką. Pasirinkau slavišką regioną, nes Lie
tuva labiau yra apsupta slaviškų, negu germaniškų kraš
tų. Kadangi šiai sekcijai jau iš anksto buvo numatytas pir
mininkas rusų kilmės amerikietis prof. Anatole G. Mazour, 
tai visos diskusijos sukėsi daugiausia apie Rusiją. Tiktai 
man teko keletą kartų pakalbėti apie Rusijos buvusius po
litinius ir ekonominius santykius su neslaviškais Baltijos 
kraštais ir apie dabartinę liūdną Baltijos tautų padėtį.

Lietuvos ir kitų mažųjų tautų požiūriu įdomiausia buvo 
diena, pašvęsta „POST-WAR RECONSTRUCTION FOR 
PEACE” klausimams. Sekcijai vadovavo Pietinės Kalifor
nijos un-to politikos mokslų profesorius J. E. Harley. Dis
kusijose kalbėjo labai daugelis ir reiškė įvairių minčių bei 
pasiūlymų. Visų amerikiečių kalbose jautėsi apgailestavi-

(Užbaiga 2 pslp.)
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

NAUJUS METUS PRADEDANT

Pernai pirmame „Amerikos” numeryje teko kviesti lie
tuvius ypatingą žvilgsnį 1940 metais kreipti į Lietuvą. 
Pamatuotai tada bijota, kad ir Lietuva nebūtų įvelta į šiur
pulingų įvykių sūkurius. Nepraėjo ir pusė metų, kai Lie
tuva susilaukė tragiškiausių įvykių birželio 15 dieną. 1940 
metai mūsų tautai patys liūdniausi.

Pernai užgniaužtas ne tik 22 metų nepriklausomo gyve
nimo darbas ir jo vaisiai. Pernai suduotas didžiausias smū
gis šimtmečio pastangoms ir aukoms nepriklausomybei at-
steigti. Juk 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės pa
reiškimas buvo daugiau kaip šimtmečio darbų, kovų, krau-
jo, karžygiškų pasiaukojimų padarinys.

Daugelis raminasi tokia tikrove: galingesni ir tvirtesni 
prancūzai, belgai, olandai suklupo, tad ko norėti iš lietuvių? 
Tokis raminimasis neturi rasti vietos lietuvių pašnekesiuo
se. Mums reikalingas tvirtas pasiryžimas savarankiškai 
galvosenai, savarankiškam darbui, savarankiškiems suma
nymams.

Lietuvio, pasiryžusio gyventi, akiratis turi būti labai 
platus. Negalima pasitenkinti tik esama tikrove. Lietu
vio protas turi surasti išeitį tikroviškai ateičiai sukurti, 
todėl neleistina dabarties įvykius tik stebėti, o patiems nie
ko neveikti. Nė kiek neabejojame, kad galima kasdien 
besikeičiančius tarptautinius įvykius nors kiek panaudoti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo darbui stipriau į 
priekį pastūmėti.

Lietuvių amerikiečių visuomeninis gyvenimas todėl tu
rės būti žymiai stipresnis, nei bet kuriais metais anksčiau. 
Smagu pripažinti, kad organizuotoji lietuvių katalikų vi
suomenė sėkmingai paruošta. Lietuvai Gelbėti Fondas per
vedamą vajų susilauks norimų davinių. Federacijoje svei
ka, gyva dvasia. Visa tai turi būti naudingai suvartota 
prieš akis spindinčiam siekiui — Laisva ir Nepriklausoma 
T ietuva.

Šią savaitę aukojo:
Katalikiškos Spaudos Rėmėjas, Boston, Mass........... $5.00
Ant. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.............................. $5.00
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y.......................................... $3.00
Mik. Ramanauckas, Miami, Fla...................................  $3.00
A. Pažereckienė, Maspeth, N. Y..................................  $3.00
Ona Drungienė, Brooklyn, N. Y...................................... $2.00
Kazys Kavaliauskas, Bronx, N. Y............................... $2.00
J. Klimas, Brooklyn, N. Y.............................................. $1.00
Jonas Raudonaitis, Ozone Park, N. Y.......................... $1.00
Juozas Pliauskas, Bayside, N. Y...................................... $1.00
K. Poderis, Brooklyn, N. Y........................................... $1.00
S. Jakubčionis, Brooklyn, N. Y....................................... $1.00
O. Laukaitienė, Maspeth, N. Y...................................  $1.00
B. Karalienė, Maspeth, N. Y.......................................  $1.00
Al. Navickas, Ozone Park, N. Y.................................. $1.00
J. Muckus, Brooklyn, N. Y........................................... $1.00
Vincas Urbonavičius, Bridgeport, Conn....................... $1.00
K. žudžius, Brooklyn, N. Y..........................................  $1.00
Kasparas Petrulevičius, Branchville, N. J.................. $1.00
Stasys šrupšas, Hartford, Conn..................................  $1.00
Petras Overzotas, Bellaire, N. Y.................................. $1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

Ko Lietuviams Tuojau Reikia?
Šituos tikrai sunkius ir begalinės svarbos klausimus 

spręsti negali neautorizuoti žmonės ar pakrikusi visuome
nė. Lietuvių tautai reikia skubiausiai čia, laisvoje Ameri
koje, sudaryti tokį organą, kurs tarptautinėje politikoje at
stotų buvusius Lietuvos seimus, bent miniatiūroje.

Lietuvoje yra buvę keturi visai laisvi rinkimai, kuriuose 
visa tauta galėjo rinkti, ką ji tik norėjo. Per tuos keturis 
rinkimus buvo išrinkta:

Krikščionių demokratų
Liaudininkų
Socialdemokratų
Tautininkų ir ūk. part.

167 arba apie 54%
88 arba apie 28%
49 arba apie 16%

5 arti 2%

Visų lietuviškų partijų 309 arba 100%
Jeigu būtų sudaroma Vyriausioji Lietuvių Taryba iš 11 

narių, tai teisingiausia jos narių partinė proporcija būtų: 
nuo katalikų 5, nuo liaudininkų 3, nuo socialdemokratų 2 
ir nuo tautininkų 1. šitokio sąstato Taryba duotų gerą ir 
tikrą vaizdą lietuvių visuomenės Lietuvoje. Turėdama sa
vo veikimo pamatuose demokratinius principus, tokia Ta
ryba greičiausia neprivalėtų imtis numatyti Lietuvai visos 
jos valstybinės santvarkos: tą darbą geriau atliks naujas

__^tfiigtamasai Seimas, laisvės ir lygybės dieniais išrinktas. 
__  I šios Tarybos svarbiausias ir kol kas beveik vienintelis užda-

, I vinys būti]
PRADĖKIME LIETUVOS ATSTATYMĄ poh®.

(Pradžia 1 pslp.)
mas, kad Jungtinės Valstybės 1919 m. pametė savo pagim
dytą kūdikį — Tautų Sąjungą, šiandien jie tą apsileidimą 
laiko didele klaida, kuri pagimdžiusi net dabartinį karą. 
Jeigu Amerika iš pat pradžių būtų Tautų Sąjungoje daly
vavusi pilna atsakomybe ir pareigos supratimu, tai Ver
salio taikos klaidas būtų buvę galima greičiau ir teisin
giau pataisyti ir išsišokančias imperialistines valstybes 
sudrausti. Jeigu ir būtų artėjęs neišsprendžiamų klausi
mų kruvinas sprendimas, tai vis dėlto karas būtų buvęs ati
dėtas mažiausia dar bent dvidešimčiai metų ar daugiau.

Reikia pripažinti, kad tai labai teisingas ir realus galvo
jimas.

koordinuoti ir vesti lietuvių tautos užsieninę 
ir nustatinėti bei sudarinėti reikalingus santykius 

su kiti] tautų atitinkamomis įstaigomis ir ruoštis prie bū
simų taikos derybų, kurios gali kartais net netikėtai greit 
prasidėti ir užklupti mus skaudžiai nepasiruošusius. Todėl 
tokia Lietuvos piliečių Taryba Amerikoje virsta kasdien 
skubesniu reikalu, nes Europoje, jei ir pavyktų tokią ta
rybą sudaryti, tai ji ten negalės nei pajudėti, nei susisiekti 
laisvai su kuom reikia, nei ten turėtų artimesnės paramos 
iš pusės milijono dar laisvų savo tautiečių. Tad drįskime 
čia pradėti Lietuvos atstatymą.

K. Pakštas

Tomas Čižauskas

MAŽIAU ŽINOMI DIDVYRIAI

Pastabos
Kiekvienas žmogus, steng

damasis patobulėti ar pasiek
ti aukštesnį laipsnį bet ko
kioje gyvenimo srityje, vi
sados sau statosi idealą, ku
rio dorybes jis bando įspaus
ti savo asmenyje. O svar-

Sausio - January f •

- * 25 apygardos, 
viena renka po vje 
vą. Tad ir iš Liet 
25 atstovai.

Kaunas. — Nepriklausomą je” respublikoje 
Lietuvą okupavusios Sovietų 
Sąjungos aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirminin
kas Kalininas paskelbė rin-

KITA RINKIMŲ KOMEDIJA -

Instituto Išvados Apie Pasaulinę Santvarką
Kalbos sukėsi daugiausia apie Tautų Sąjungos sustiprini

mą ir Amerikos pilną dalyvavimą joje, apie visiems privalo
mą tarptautinį arbitražą ir hpie regionalines valstybių fe
deracijas. Šiuo pastaruoju klausimu pakalbėti buvom iš
kviesti Dr. V. Kybal ir šiuos žodžius rašąs. Savo kalboje 
numačiau du ar tris federacinius valstybių sugrupavimus 
Europos Centre: Baltoskandiją, Centrinę Europą ir Bal
kanus. Iš bendrojo visų diskusijų tono tapo sudaryti trys 
pasiūlymai, kuriems visi pritarė:

1. Atgaivinti ir sustiprinti Tautų Sąjungą ir skatinti 
Ameriką joje dalyvauti, net sudarant tarptautinę kariuo
menę taikai apsaugoti.

2. Praplėsti Tarptautinį Tribunolą, ir padaryti jį priva
lomu visoms valstybėms ir visuome ginčytinuose klausi
muose. Tribunolo nutarimus reikale paremti visu Tautų 
Sąjungos autoritetu ir net ginkluota jėga.

3. Užgirti mažųjų tautų regionalines federacijas ir įjung
ti jas į bendrą Tautų Sąjungos aparatą.

Rezoliucijų mintį čia atpasakojau savais žodžiais, nes 
galutinai suredaguoti protokolai pasirodys tik po 4 - 5 mė
nesių dideliame Instituto tome.

Daugelis labai žymių autoritetų 1919 metų taikos sutar
čių silpnybes skiria tai aplinkybei, kad jos buvo ruoštos 
karo vadų ir dargi gana skubotai. Kad busimoji taika bū
tų tobulesnė — tai reikia pradėti iš anksto, ramiai ir 
stropiai ją ruošti, panaudojant tam darbui žymiausius 
mokslinius autoritetus. Iš pasikalbėjimų man aiškėja, kad 
šituo patarimu greit pradės sekti atitinkamos įstaigos Va
šingtone. Labai būtų racionalu, kad mažosios Europos 
tautos jau dabar čia Amerikoje, taikingesnėje ir ramesnė
je atmosferoje, pradėtų likviduoti buvusius tarpusavio gin
čus ir nesusipratimus ir ruošti kelius iš chaoso ir anarchi
jos į tarptautinę tvarką, sutarimą ir darnumą.

VII
Andrius Rudamina gimė 

Lietuvoje 1596. Įstojo į jė
zuitų vienuolyną Vilniuje ir 
vėliau pasiųstas Romon tęs
ti mokslų. Nebuvo jam lem
ta ilgai Europoje likti, bet 
darbuotis Dievo vynuogyne 
Azijoje, tarp kinų. Sakoma, 
jo pasiuntimo priežastis į 
Kiniją buvo sapnas, kuria
me angelas jam liepęs eiti 
į rytus, kur sunkiai jėzui
tams sekėsi tikėjimą skleis
ti.

Darbas Kinijoje nebuvo 
lengvas. Bet tvirtai įsigili
nęs keblioje kinų kalboje, 
Andrius tuojau parašė ke
letą gražių knygų. Žinome, 
kaip kunigai šiame 20-tame 
amžiuje vargsta, stengda
miesi atnešti šviesos spin
dulių šiai tamsybėje pasken
dusiai šaliai. O 17-tame 
šimtmetyje padėtis buvo 
daug blogesnė. „Bet, kaip 
tik Šventoji Dvasia ant jū
sų ateis, jūs gausite galios 
ir būsite man liudytojai Je
ruzalėje, visoje Judėjoje, 
Samarijoje ir iki žemės pa
kraščių”. (Apaštalų Darbai 
I, 8) Šie žodžiai buvo An
driaus ir visų anų misijo- 
nierių paguodos ir stiprumo 
šaltinis. Pagaliau, Dievo 
garbei sunaudojęs visas sa
vo jėgas, lietuvis jėzuitas

Andrius Rudamina numirė 
sunkios ligos nukankintas 
1632 m. Nepaprastų įvykių 
po mirties didelis skaičius 
ir gyvenimo metais priski
riama Andriaus Rudamino 
vardui.

Prieš 1914-18 karą buvo 
rengiamasi pradėti jo beati
fikacijos bylą. Po karo vėl 
pradėta, bet kita žmogaus 
sukurta baisenybė užliejo 
visą Europą. Nors Andrius 
Rudamina ir nepaskelbtas 
šventuoju ar palaimintuoju, 
jis buvo didvyris. Paliko sa
vo tėvus, savo šalį, savo 
artimuosius, siekdamas tapti 
„sielų žveju” tolimoje Kini
joje! * • •

Penkioliktame šimtmety
je Lietuvos sostinėje gimė 
Mikalojus Gedroyc (gal Gie
draitis? Giedrys?). Radęs 
savo pašaukimą kunigystė
je, praleido didesnę gyveni
mo dalį, eidamas kanaunin
ko pareigas Lenkijos Kro
kuvoje. Visą laiką griežtai 
vedė pavyzdingą, dorą ir as
ketišką gyvenimą. Mirė 100 
metų po Lietuvos krikšto, 
1485 m. gegužės 4 d., o 
1634 m. birželio mėn. pripa
žintas palaimintuoju. Ir vėl 
kitas didvyris, pamatęs šio 
pasaulio šviesą pirmą kar
tą Lietuvoje!

blausias žmonių tikslas — 
po mirties pasiekti amži
nąją laimę danguje. Ilgus 
amžius žmonija ieškojo tik
ro, idealaus pavyzdžio, ku
ris neklaidingai nurodytų 
kelią į dangų. Tas begali
nis ilgesys pagaliau atsidū
rė Betliejaus tvartelyje, kur 
gimė Jėzus Kristus, tapęs 
Žmogum. „Aš esu kelias, 
tiesa ir gyvenimas”, (Jono 
XIV, 6) Jis sakė, „Aš esu 
pasaulio šviesa. Kas manim 
seka, nevaikščioja tamsybė
je; jis turės gyvenimo švie
sos”. (Jono VIII, 12)

Šimtai ir tūkstančiai jį 
sekė; jie iš tikrųjų nevaikš
čiojo tamsybėje. Jie paži
no sąžinės ramybę. Jie pa
sižymėjo nepaprastomis did
vyriškomis dorybėmis ir kan
triai išlaikytomis kančiomis. 
Juos Dievas pagerbė ste
buklais gyvenime ir po mir
ties. Ir juos šv. Motina Baž
nyčia, naudodamasi savo ne
klaidingumo dovana, pripa
žįsta palaimintaisiais ir šven
taisiais. Tokiu būdu ji silp
niems sutvėrimams parodo, 
kad galima sekti Kristų, nes 
kiti irgi silpni žmoniški Die
vo kūriniai jau taip yra 
padarę!

Kaip matėme, Adalbertą, 
Brunoną, Kazimierą, Juozą 
Kuncevičių, Andrių Bobolą, 
Bažnyčią paskelbė šventai
siais, o Mikalojų Gedroyc 
palaimintoju, todėl, kad jie 
gyvenime pasižymėjo šven
tu karžygiškumu. Tokiu at
žvilgiu jie yra verti mūsų 
pagarbos ir prašymų. Jie 
duoda žmonijai puikų pa
vyzdį, kaip galima . sekti 
mūsų didįjį Idealą — Kristų. 
O Andrius Rudamina ir Mi
kalojus Lancicijus, kiek silp
na žmoniška mintis numa
no, buvo pavyzdingi, nepa
prasti katalikai. Net buvo 
ruošiamasi iškelti jų beati
fikacijos bylą. Bet Bažny
čia nėra paskelbus juos šven
taisiais ar palaimintaisiais, 
nes šiame dalyke Bažnyčia 
labai atsargiai ir pamažu 
veikia, ir vis naudodamasi 
ta neklaidingumo dovana. 
Todėl, nors jie ir buvo 
žmonių nuomonėje tikri did
vyriai Lietuvoje, turime 
laukti šv. Kristaus Bažnyčios 
nusprendimo.

Taipgi atsimintina, kad 
netiktai tie, kurie yra pa
skelbti šventaisiais yra dan
guje, nes kiekvienas katali
kas, vedęs paprastai gerą 
gyvenimą ir miręs Dievo 
malonėje, pasiekia tą dangų, 
kur, „Ko akis neregėjo, nei 
ausis negirdėjo, nei į žmo
gaus širdį neįėjo, Dievas 
prirengė tiems kurie jį my
li”. (Šv. Povilo laiške korin- 
tiečiams II, 9). O lengviau
sias ir tikriausias kelias į 
tuos Džiaugsmo Namus—ge
ras katalikiškas gyvenimas.

„Ir ką dar pasakysiu? Nes 
pritrūktų man laiko pasako
ti apie (tuos) kurie tikėji
mu nugalėjo karalystes, da
rė teisybę, laimėjo pažadus, 
sučiaupė liūtų nasrus, už
gesę ugnies smarkumą, iš
trūko nuo kalavijo ašmenų, 
silpni pasidarė stiprūs, bu
vo karžygiai kovoje, nuga
lėjo kariškas svetimųjų sto
vyklas . . . Kiti buvo kankin
ti, nepriimdami išlaisvinimo, 
kad rastų geresnį prisikė
limą. Kiti vėl prityrė pasi
tyčiojimų ir plakimų, be to 
dar pančių ir kalėjimų, bu
vo akmenimis užmušti, pjūk
lų perpjauti, gundyti, mirė 
kalaviju nukirsti, klaidžiojo 
apsidengę avių ir ožkų kai
liais, kentėjo stoką, buvo 
prislėgti, suvarginti, tie, ku
rių pasaulis nebuvo vertas, 
klaidžiojo tyruose, kalnuose,

kimus į SSR aukščiausiąją 
tarybą. Rinkimai vyks šio
se SSSR okupuotose valsty
bėse ir srityse: Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Molda
vijoje ir Ukrainos Akerma
no bei Černovicų srityse. Rin
kimų data paskirta 1941 m. 
sausio 12 d. Rinkimų kam
panijos pradžia paskelbta 
lapkričio 12 d. Tuo pat 
metu įvyks rinkimai į SSSR 
tautybių tarybą.

Rinkimams į SSSR aukš
čiausiąją tarybą sovietų val
džia sudarė Lietuvoje šias 
rinkimines apygardas:

Telšių rinkimų apygarda 
Nr. 627 (centras — Telšių 
miestas). Įeina Telšių, Kre
tingos ir Mažeikių apskri
tys.

Šiaulių rinkimų apygarda 
Nr. 628 (centras — Šiaulių 
miestas). Įeina Šiaulių ir 
Biržų apskritys.

Panevėžio rinkimų apy
garda Nr. 629 (centras —Pa
nevėžio miestas). Įeina Pa
nevėžio ir Rokiškio apskri
tys. /

Utenos rinkimų apygarda 
Nr. 630 (centras — Utenos 
miestas). Įeina Utenos, Za
rasų ir Švenčionėlių apskri
tys.

Tauragės rinkimų apygar
da Nr. 631 (centras — Tau
ragės miestas). Įeina Tau
ragės ir Raseinių apskritys.

Ukmergės rinkimų apy
garda Nr. 632 (centras — 
Ukmergės miestas). Įeina 
Ukmergės ir Kėdainių aps
kritys; < '

Kauno rinkimų apygarda 
Nr. 633 (centras — Kauno 
mieste). Įeina Kauno ir Ša
kių apskritys.

Mariampolės rinkimų apy
garda Nr. 634 (centras — 
Mariampolės miestas). Įei
na Mariampolės, Seinų, Vil
kaviškio apskritys ir Aly
taus apskrities valse.: Mer
kinės, Miroslavo, Seirijų ir 
Simno.

Alytaus rinkimų apygar
da Nr. 635 (centras — Aly
taus miestas). Įeina Trakų 
apskritis ir Alytaus apskri
ties valsčiai: Alytaus, Alo
vės, Birštono, Butrimonių, 
Daugų, Jėzno, Stakliškių ir 
Varėnos.

Vilniaus rinkimų apygar
da Nr. 636 (centras — Vil
niaus miestas). Įeina Vil
niaus miestas ir Vilniaus 
apskritis.

Rinkimams į SSSR tauty
bių tarybą Lietuvoje suda
rytos 25 rinkimų apygar
dos.

SSSR įvesta dviejų rūmų 
sistema: aukščiausioji tary
ba, pagal „Stalino konstitu
cijos saulę”, turėtų atsto
vauti atskiroms „laisvoms” 
respublikoms, tuo tarpu kai 
tautybių taryba atstovauja 
atskiroms sovietų okupuo
toms tautoms.

Ryšium su paskelbtais 
rinkimais okupuotoje Lietu
voje įsigaliojo ir bendras 
visai SSSR rinkimu įstaty
mas. Pagal jį, rinkimų tei
sę turi visi gyventojai, su
laukę 18 metų amžiaus. Į 
SSSR aukščiausiąją tarybą 
atstovai renkami nepriklau
somai nuo gyventoju skai
čiaus. Kiekvienoje „laisvo-

Reda

LIŪDNI

Tolimesniuose į 
statymo paragrafu 
dengia visa tarini, 
mediją, kuri bus a 
okupuotoje Lietuvoj 
gal kurią aukščiai 
ryba sudaroma tiį
sovietų Rusijoje, į Dar vienos Kalėdos 
se jos okupuotosaingai praslinko pr 
bėse. Jeigu rinkjJžiaugsmingai dalino: 
turi gyventojai panomis, siuntinėjom 
metų amžiaus, tai dn0us-. ^er ^as 
paliekama jokios trPa^nv^a^ mUS v^sas 
sirinkti kandidatuiavotlskas . Jausmas 

. . ., aums kuždėjo: lai mas nustato tofaį;ad gyvename šioje 
kaip parenkami hįjjus atsidūsėjimas b 
„Teisė statyti kanĮnabždesį, nes mūsų 
SSSR aukščiausiwur tik Jos buv0’ skri 

----- - ius okeano, kur var;
- ■• ’' ės, broliai pavergti.

Žiūrint į puošnias 
algiais nukrautus st 

partijos _ orųenaį nuriedėjo gail 
profesinėms jes ten gaj tėvai, b 

kooperatyvaoesuo, anūkai ar gim 
organizacijoj kur be savo pasi 

draugijoms kremti į Rusijos gilu

lindynėse ir žemės urvuose. 
Tie visi tikėjimu gavo ge
rą liudijimą...” (šv. Povi
lo laiške žydams XI, 32-40).

(Užbaiga)

užtikrinama šioms t. 
nes organizacijoms i' 
žmonių kolektyvams.,

I nistii 
joms, 
goms, 
nimo 
tūros 
organizacijoms, į®k juodos duonos ' 
toms įstatymais nmMinasi prislėgta šir 
tvarka”. ~ Ach’ kaiP liūdn;

iet nieko nebegaliu 
Šis įstatymo nuostLietuvą. Seniau, ja 

kiaušiai parodo, keventes, tai vis pasi 
kimų „laisvė” vieįnigų, dovanų ar ka] 
okupuotoje Lietuvo’abar jau nieko neb 
ventoj ai gali rinki- . laiškM nebegaur 
komunistų partijos tie vargšai ten 
„įregistruotų orglabar- ~ taiP Paa 
išstatytus kandidatė viena sese lietu 
, / . T . , ventes. Deja, tuo a:dangi tiek _ viskas baiggs.
visoje sovietų Rusi jau nuaidėjo lin 
veikti tiktai komuni — Laimingų Nauj 
tija ir kitos kom(aug laimes, daug 
organizacijos, tai l0J — Bet tie linkę; 
suprantama, kad iiums čia gyvenanti 
datai- tegali būti iLietuvos žmonės p 
munistai arba jų pato vergijos metus 
Netenka abejoti, kalnius skurdo metu 
puotosios Lietuvos atsargiuose laiš 
druosius SSSR org^enas kitas sakiny 
pasiųsti tiktai k«tlEįus Pergyvenimi 
t • • artis tūkstančiam:bei jų pataikūnai,. ,v.
ir kitokių kandidatę ver^Js 
Be to, rinkimų inio ir materialinio 
vykdo tos Pat vi, v.enai š.o puslap., 
leidžiamos parti]os^aį rag0 ūkininkė i 
Tad galima iš ankųyakojame laišką 
kyti, kad oficialiniįUms tik vienas link 
Šimai skelbs tokiad nors Tamsta es 
nius: rinkimuose a, gyvendama Lais 
99.9% balsuotojų, e. Pas mus dabar t 
didatus paduota IMS „pyragai”, kad 
si „išrinktieji” at^ebegalime. Atėmė 
vyks į Maskvą ir® ha- ant kuriu bu 
toję giedos himmcv!eS!aid’abar lik0” 

. . aviečių. Rugių negalmiausiam ir geu &
šiam vadui” Josit _ . _ .
rionavičiui Stalinui

Bet tokiam rezul: 
siekti nereikėtų ii Aš garbinu, Tai 
mų”: juk tai iš anViešpatie, su kiekv 
žinoma. krintančiu lietaus 1

----------------su kiekviena nuk
— Prekybos komi«niego plunksnele. . 

skelbė taisykles, Tave tyriausia šir< 
valandomis turi bčme, ir klupau išsiilg 
ros krautuvės. Maigiu debesų kainuosi 
dūktų ir koloniali?Tavęs, mano Karali 
krautuvės atidaro® sitraukdama nuo T; 
uždaromos 8 vai. 1 žįaus. Ilgiuosi Tavo 
tos krautuvės atida.' m0( kurio išvad 
vai ir uždaromos 8 sįe]ą rpavosįos §įrd: 
gyklos ir arbatines . „Dinduliai 
mos 7:30 vai., uždarciausi spinduliai, 
vai. Kavinės ir re ’ Ateik, mano Vies 
atidaromi 8 v., uždą alkana. Mano pri< 
vai. Urmo sandėliai valgė visą teisybės ( 
mi 9 vai., uždaro® liko už mano sielos 
Malkų sandėliai at persekiojimų trup 
8 iki 6 vai. Sekmadi merkįį ašaromis i: 
sovietiškų švenčių rgyti klastingų vily< 
maisto produktų ® 0g 
alinių prekių krauti _
daros nuo 7 iki 1(0 iav0 kancJ_ų Rie11 

sus prie nuodėmingi 
— Komunistų parti čiuoju. Palik man jį 

tro komitetas renį lei A§ atsigersiu T 
skaitąs „ideologini^ lių vyn0( juk dar ne- 
simais. Jos buvo ^'mės kelionė, ir mar 
lapkričio 2, 3 ir dar neaptašyti tob 
trijų paskaitų dvi b valios stipriog laz 
omos rusų a to nuoūėmės sužeistą k 

ją skaitė neva .. . . .
draugas" Zimane no Kalvariją, , kuri

PALI
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M. PečkauskaitėMinch/ Žiupsnelis

jomąlje” respublikoje 
zietų oer --------J
3 ta- 
inin- 
rin- 

siąją 
šio-

25 apygardos, kj 
viena renka po viJ 
vą. Tad ir iš Lieti 
25 atstovai.

Tolimesniuose ijj 
statymo paragrafu;

Moterų Gyvenimo Aidai Meilė — pavyzdinga sielos 
tvarka; meilė — sielos min
čių poilsis.

Šekspyras.
Valia

zoje, 
)lda- 
■ma- 
Rin- 
. m. 
am- 
Ibta 
pat 

SSR

dengia visa tarinį

ikš- 
zal- 
;ias

ndą 
šių 
re-j
:ri-

mediją, kuri bus si 
okupuotoje Lietuvoj 
gal kurią aukščiam 
ryba sudaroma tiek 
sovietų Rusijoje, ti 
se jos okupuotose
bėse. Jeigu rinkiipžiaugsmingai dalinomės do- 
turi gyventojai netranomis, siuntinėjome svei- 
TYipfu amyinnq tai ginimus. Per šias šventes patingai mus visas gaubė 

sirinkti kandidatus, 
mas nustato tokią
:aip parenkami kamjįius atsidūsėjimas lydėjo tą 
„Teise statyti kandi šnabždesį, nes mūsų mintys, 
SSSR aukščiausiąją[ur tik Jos buvo’ skrido ana’ 
užtikrinama šioms,ras °ke,an0’ kur \a,»sta se‘

. .1*" ------------------------

I nes organizacijoms u
žmonių kolektyvams:
nistų partijos orLienai nuriedėjo gaili ašara.
joms, profesinėms -

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaitė

Nutariau, jog lygiai kaip 
saulė, kol tęsis mano dienos, 
matysiu tik gražiąją visa ko 
pusę. Hood.

LIŪDNI SKURDO METAI
Dar vienos Kalėdos triukš- 

tiingai praslinko pro šalį.

Per šias šventes

avotiškas jausmas, kuris 
tiums kuždėjo: laimingos, 
tad gyvename šioje šalyje.

[ur tik jos buvo, skrido ana

lės, broliai pavergti.
Žiūrint į puošnias eglutes, 

valgiais nukrautus stalus, ne

•da
goms, kooperatyvam jesuo, anūkai ar giminės, ša-

*r nimo organizacijoms
tūros draugijoms ir

vęs ten gal tėvai, brolis ar

a kur be savo pastogės iš- 
remti į Rusijos gilumą, gal

Y" organizacijoms, įrejik juodos duonos ~ kąsneliu 
’a- toms įstatymais nustfalinasi i prislėgta širdimi 
a-
■i-

tvarka”. — Ach, kaip liūdna — šie- 
net nieko nebegaliu pasiųsti 
Lietuvą. Seniau, jau prieš

maisto 
bulvių 

duonos.
Labai

a
s

L-

Šis įstatymo nuosta
'kiaušiai parodo, kokiventes, tai vis pasiųsdavau 
kimų „laisvė” vieš]rinigų, dovanų ar kalendorių, 
okupuotoje Lietuvoje 
ventoj ai gali rinkti 
komunistų partijos i 
„įregistruotų organi 
išstatytus kandidatus 
dangi tiek Lietuvoj) nu — viskas baigėsi, 
visoje sovietų Rusijo 
veikti tiktai komunist

pabar jau nieko nebegalima, 
i r laiškų nebegaunu, kažin 
Aaip tie vargšai ten skursta 
• labar... — taip paaimanavo 
le viena sesė lietuvė prieš 
šventes. Deja, tuo aimanavi-
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Putinas
Vargingos Tėvynes Vaikai

Vargingos Tėvynės, vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią! 
Sudėsim mes dainą, — prabils mūs vargai, 
Nušvis mūs dangus, apsiniaukęs pilkai, 
Lengviau atsidūsim, Tėvynę priminę.

Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos, 
Iš teisių, po budelio kojų pamintų, 
Iš sielvarte gimusios skausmo maldos, 
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad gimtąją žemę atmintų.

Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės, 
Ne skundais marinančio nusiminimo.
Gaivinančios viltys joje suspindės! 
Ištryškus iš sielų giliausios versmės, 
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą.

Jau nuaidėjo linkėjimai: 
— Laimingų Naujų Metų! 

tija ir kitos komiu )aUg laimės, daug džiaugs- 
organizacijos, tai sno! — Bet tie linkėjimai tik 

nums čia gyvenantiems.
Lietuvos žmonės prieš akis

organizacijos, 
suprantama, kad ir 
datai tegali būti ari 
munistai arba jų pa nato vergijos metus, dar di- 
Netenka abejoti, kad lesnius skurdo metus. Ir la
puotosios Lietuvos 
druosius SSSR orgai^1 
pasiųsti tiktai kor^ 
bei jų pataikūnai, u.7 
ir kitokių kandidatę
Be to, rinkimų tsįnį0 įr materialinio skurdo, 
vykdo tos pat vie —- — ....................
leidžiamos partijos i tojai rašo ūkininkė iš kaimo: 
Tad galima iš anksti 
kyti, kad oficialiniai 
Šimai skelbs tokius 
nius: rinkimuose d: 
99.9% balsuotojų, o 
didatus paduota 100 
si „išrinktieji” atstu nebegalime.^ 
vyks į Maskvą ir 
toję giedos himnus 
miausiam ir genia 
šiam vadui” Josifui 
rionavičiui Stalinui!

oai atsargiuose laiškuose — 
vienas kitas sakinys pasako 
“štisus pergyvenimų tomus. 
_._irtis tūkstančiams rodosi 
didžiausias išganymas is šių 
naujos vergijos kančių, dva-

Vienai šio puslapio skaity-

Dėkojame už laišką. Dabar 
mums tik vienas linksmumas, 
kad nors Tamsta esi laimin
ga, gyvendama Laisvės šaly
je. Pas mus dabar tokie kar
tūs „pyragai”, kad ir nuryti 

. Atėmė iš mūsų 
10 ha, ant kurių buvo užsėti 
kviečiai. Dabar likom visai be 
kviečių. Rugių negalėjom lai-

ku įsėti. Bulvės apipuvo. Ja
vų derlius menkas. Jei „meš
kiukai” nepaims, tai duonos 
tik tik užteks šiai žiemai.

„Gaila, kad mūsų kraštas 
nėra šiltas kraštas, nes tada 
galėtume vaikščioti, kaip pir
mieji tėvai. Dabar, nors ir 
Rojuje, bet šalame. Rūbus vi
sus trumpiname, kad mažuo
sius aprengtume, bet ir tų tu
rėsim neilgam. Nusipirkti 
nieko negalim. Jau mažy
čiams kūdikėliams drobės 
marškinėlius raukiam, o kaip 
buvom įpratę viską pirkti, tai 
neturim daug nei jos. Mano 
ir brolio mažasis serga plau
čių uždegimu. Labai silpni. 
Mišką atėmė, trobos šaltos, 
nekūrentos. Kito 
jiems neturim, kaip 
košės, pamirkytos 
Mamytė serga, guli.
gelia galvą, ausim nebepri
girdi. Matyt, nervai puolė į 
galvą, nes jai tikrai sunku 
viskas pergyventi. Tetulė 
kažkur dingo, nežinom kur ji 
yra, niekur negalim surasti. 
Kas toliau bus — bijomės ir 
galvoti, o kaip reiks išgyven
ti, Dievas vienas žino.

Šio laiško ištrauka daug 
pasako. Argi galima tik ai
manavimais viską baigti, ka
da mes taip daug galime pa
daryti? Tiesa, tiesioginiai, 
saviesiems negalime siųsti 
paramos, pagalbos. Bet turi
me Lietuvai Gelbėti Fondą, 
kuris laukia duosnių aukų, 
turime savąją katalikišką 
spaudą, kurią galim remti sa
vųjų vargstančių vardu. Nes 
spauda kovoja už pavergtų 
lietuvių teises, budi jų šventų 
reikalų sargyboje, savo ga
lingu žodžiu plačiai siekia, 
atlanko toliau gyvenančių 
lietuvių pastoges. Ji yra vie
nintelis stiprus ginklas da
bartinėje kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Naujų Metų nutarimuose, 
pirmoje eilėje, įrašykime: 
mano darbo ir aukų stambi 
dalis bus skiriama paverg
tiems Lietuvos tautiečiams 
gelbėti, nes aš iš širdies trok
štu, kad jų skurdo metai grei
čiau pasibaigtų.

PALMYROS MINTYS
Bet tokiam rezulta 

siekti nereikėtų ir 
mų”: juk tai iš ank Viešpatie, su kiekvienu nu- 
žinoma.

Aš garbinu, Tave, mano

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai, 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

Del vedybų

Egoistas tai dvasios kali
nys, surakintas ankštam sa
vo asmenybės narve. Egois
tas ramybės nei laimės nepa
žįsta, nes jis niekados ir nie
kuo negali būti patenkintas.

Pragaras — kame jis? Jis 
yra ir mumyse, kai mes savo 
sielą kankiname besočiais 
egoistiniais geismais. Beso
čiui iš rankų dingsta ir tai, 
ką jis turi. Aistis.

Meilė — tai gyvenimo mu
zika ir net nebylė meilės 
gaida, daug saldesnė yra už 
kokį nors muzikališko in
strumento balsą.

Braun.

Būdas yra deimantas, kurs 
šlifuoja kiekvieną kitą akme
nį. Barthol.

Pasisekimas yra pasėkos 
to, ką moki gerai daryti ir ge
rai darymas to, ką dirbi, ne
manydamas apie garbę.

Longfellow.

— Prekybos komisą 
skelbė taisykles, ki 
valandomis turi būti 
ros krautuvės. Mais 
dūktų ir kolonialių 
krautuvės atidaromos 
uždaromos 8 vai. Vis 
tos krautuvės atidaro 
vai ir uždaromos 8« 
gyklos ir arbatinės s 
mos 7:30 vai., uždaro 
vai. Kavinės ir rėš 
atidaromi 8 v., uždai 
vai. Urmo sandėliai s 
mi 9 vai., uždaromi 
Malkų sandėliai atdi 
8 iki 6 vai. Sekmadiei 
sovietiškų švenčių di 
maisto produktų ir 1 
alinių prekių krautus 
daros nuo 7 iki 10 va

— Komunistų partij* 
tro komitetas rengi 
skaitąs „ideologiniais’ 
simais. Jos buvo sub 
lapkričio 2, 3 ir 4 d 
trijų paskaitų dvi buv< 
tomos rusų kalba, o l 
ją skaitė neva lietu 
„draugas” Zimanas.

mane, Viešpatie, kad greičiau 
numesčiau žemės tamsumų 
šydrą, ir pasitikčiau Tave kū
dikėlio rūbely.

Jėzau, ar girdi? Vėjo gū
siais ir audrų ūžimais šaukiu 
Tave, visų šešėlių skarose 
ieškau Tavo rūbo, nes žinau, 
kad Tu čia pat. Stebi mano 
žingsnius su meile prie Tavęs 
artėjančius...

Mano gyvenimo rudenio la
pais liko apnešti visi keliai. 
Krūtinės šalnos ir sodrios 
ašarų rasos pakibo mano sva
jų beržais, nuodėmės gruodų 
nualintam dvasios darže susi
rinko audros, sniegu išbalo 
man veidai, ledai sukaustė 
mano lelijas.

Bet, štai, viena taurė — 
manoji širdis, Tavo meilės il
gesy gyva! Kasdien naujų 
hiacintų pluoštais pasiruo
šus, kad tik įžengtų mano 
Karalius, mano tyriausias Il
gesys, mano visų širdies sty
gų Viešpats ir Valdovas.

Tad, išrėdyk sau rūmą, 
Viešpatie, manojoj širdy. Pri- 

amžinų salionų

krintančiu lietaus lašeliu, ir 
su kiekviena nukrintančia 
sniego plunksnele. Aš myliu 
Tave tyriausia širdies vers
me, ir klupau išsiilgusiu žvil
giu debesų kalnuose. Laukiu 
Tavęs, mano Karaliau, neat
sitraukdama nuo Tavo kry
žiaus. Ilgiuosi Tavo priartėji
mo, iš kurio išvaduos mano 
sielą Tavosios širdies skais
čiausi spinduliai.

Ateik, mano Viešpatie, aš 
alkana. Mano prieteliai su
valgė visą teisybės duoną, tik 
liko už mano sielos skobnio 
persekiojimų trupiniai, ap- 
merkti ašaromis ir apsmai- 

, gyti klastingų vilyčių strėlė
mis.

Tavo kančių kieliką prine- 
šus prie nuodėmingų lūpų bu
čiuoju. Palik man jį valandė
lei. Aš atsigersiu Tavo sopu
lių vyno, juk dar nebaigta že
mės kelionė, ir mano kryžiai 
dar neaptašyti tobulybe, tik 
valios stiprios lazdos velka 
nuodėmės sužeistą kūną į ma- renk mane 
no kalvariją, į kurią prirenk gyvenimui, nes, štai, aš su-

Dr. K. Neubergas rašo:
— Būtų daug geriau, jeigu 

žmonės apsivestų jauni būda
mi, o nelauktų pusamžio. Jau
ni žmonės kur kas idealiau 
n u s i teikę, optimistiškesni, 
jie gali sukurti jaukesnį šei
mos lizdą. Sugebėjimas su
kurti jaukia šeimą yra tikrai 
brangi ypatybė, nes links
mas, darnus šeimos gyveni
mas ir patį darbą daro kur 
kas našesnį, sėkmingesnį.

— Vėliau susituokusiujų 
tarpe visada daugiau nesan
taikų, nors tas daug priklau
so nuo susituokusiujų cha
rakterio ir jų išauklėjimo. 
Mat, vyresni asmenys, papra
stai, jau esti pripratę prie 
tam tikro gyvenimo būdo. 
Ypatingai vyrai yra papratę 
praleisti laika kur kitur, tik 
ne namie. Dėl to ir nesiseka 
taip lengvai sukurti jaukios 
židinio nuotaikos.

— Reikia pabrėžti, kad ir 
po vestuvių vyras savo žmo
nos atžvilgiu turi būti tikras 
kavalierius. Ir po vestuvių 
abu susituokusieji turi nuola
tos stengtis palaikyti ir ug
dyti simpatijas ir meilę vie
nas kitam.

— Vengimas vaikų kenkia 
organizmui. Be to, labai ne
gražu, kad žmonės perdaug 
apskaičiuoja, būkštaudami, 
ar galės vaikus išauginti, 
mūsų tėvai ir bočiai darė 
kius apskaičiavimus?

to-

Kaip Reikia Dirbti
Nereikia biioti darbo. Dar

bo baimė jau iš anksto atima 
žmogui energija ir jį nuvar
gina. Vienas vaikas, kuriam 
reikėdavo per diena atnešti iš 
šaltinio nedideli kibirą van
dens, susirgo nuo nuovargio. 
Darbo baimė labai paveikė jo 
nervus.

Žinok savo pajėgumo ribas. 
Daugelis žmoniu. paiute pir
mas nuovargio žymes, meta 
darbą. Žmogus dažniausiai

skurus ir išvargus žemės dul- 
kynuose. Be Tavo meilės ran
kų aš nuvysiu kaip šalnos pa
kąsta žolė. Prirenk mane, 
Viešpatie. Aš Tavo, visa Ta
vo, priskirk mane sužeistųjų 
širdžių tarpan, išgydyk ir nu- 
sivesk ilgesių takais, kur ras
čiau amžiną laimę ir be 
skriaudų gyvenimą.

Palmyra.

gali nuveikti daug daugiau, 
negu jis mano.

Saugokis peržengti savo 
pajėgumo ribas. Linkolno fi
nansų ministeris 1862 metais, 
pilietinio karo metu, turėjo 
pasirašyti 125,000 naujų 
banknotų (poperinių pinigų). 
Mat, mašina buvo tokia, kad 
negalėjo parašo atspausdinti. 
Pinigai labai skubiai buvo 
reikalingi. Jis dirbo 72 valan
das, dieną 4r naktį be poilsio. 
Po to jis susirgo nervais ir 
negalėjo pagyti.

Daryk pertraukas. Stenkis 
sunkaus darbo metu daryti 
trumpas pertraukas ir poilsio 
metu giliai alsuok. Tuo būdu 
galėsi daug ilgiau dirbti.

Kreipk visą dėmesį. Jei ką 
dirbi, tai dirbk visu atsidavi- 
vimu, sukoncentravęs visą 
savo dėmesį darbui. Tada 
taip greit nepavargs! ir ge
riau darbą atliksi.

Darbą užbaiki. Rūpinkis 
visada darbą palikti baigtą. 
Nebaigti darbai labai negerai 
veikia žmogaus darbingumą. 
Tai turėtų atsiminti tie, kurie 
visuomet vieno darbo nebaigę 
pradeda kitą.

Būk optimistė. Nenusimink, 
jei pirmas bandymas tau ne
pasiseka kokiam nors darbe. 
Nes daug yra darbų, kurie 
reikalauja tam tikro įgudi
mo, įpratimo ir iš pradžių ne
vyksta.

Šiuos patarimus duoda dir
bantiems prof. Buck, vienas 
įžymių Amerikos mokslinin
kų.

Meilė — kaip garas: kuo 
daugiau ji trukdoma, tuo 
smarkiau ji veikia.

Niekas negali mūsų paže
minti, išskyrus mus pačius.

Halland.

Linksmas gyvenimas nusi
tęsia metais, o paskui palieka 
mūsų atmintyje. Bove.

esti tuo 
gražesnės

Meilės laipsnis 
aukštesnis, kuo 
sielos žmogus, kurs myli, ir 
kurį jis myli.

Mokslas yra tas nuostabus 
žibintas, kuris rodė ir rodo 
žmonėms kelius į šviesesnę 
ateitį.

Ko jai trūksta
Viena moteris pasidarė 

nuolatinė vieno gydytojo pa
cientė. Tas gydytoją ėmė tie
siog pykinti, ypač kad paci
entė vėl ir vėl surasdavo įsi
vaizduotų ligų. Kartą ji įsi
karščiavusi prispiria gydyto
ją pasakyti, ko jai tikrai 
trūksta.

— Tikros ligos, gerbiamo
ji, — atsakė jai gydytojas.

JUOKTIS SVEIKA
Keistas dalukas

— Mamyte, kur tu esi gi
musi? — klausia Gražutė sa
vo motinos.

— Aš esu gimusi Čikagoje, 
mano vaikeli.

— O kur gimęs tėvelis?
— Tėvelis yra gimęs Kana

doje, — atsakė motina.
— O aš esu gimusi 

Yorke, ar ne taip?
— Taip, Gražutė.
— Labai keistas dalykas!

— tęsia Gražutė. — Ir kaip 
mes visi trys galėjome susi
tikti?

New

Viskas sekasi
— Mano vyrui tikrai seka

si! Vos tik vakar jis apsi
draudė nuo nelaimingų atsi
tikimų, o jau šiandien jam 
nukrito plyta ant galvos.

Nors jausmai yra gražiau
sioji mūsų sielos dalis, tikras 
sielos žiedas, bet gi jų vienų 
neužtenka Dievo mums pa
skirtajam uždaviniui šioje že
mėje išpildyti ir amžinajai 
laimei pasiekti. Žmogus gali 
labai gražiai ir gerai jausti, o 
dėlto nebūti dorovingas. Do
rovingas jis tėra tuomet, jei 
taip daro, kaip jam sako tie 
gerieji jausmai. O tam jau 
būtinai reikalinga valia.

Valia yra ta dieviškoji 
galia žmoguje, kurios pade
damas jis įstengia pasiprie
šinti karščiausiams savo no
rams, suvaldyti stipriausius 
savo palinkimus, priversti 
daryti tai, kas jam nema
lonu ir be galo sunku. Va
lia žmogui — tai lyg cemen
tas mūro namams. Kad ir 
geriausių bei gražiausių ply
tų turėtumei, jei, statyda
mas namus, nestiprinsi jų 
cementu, jie sugrius. Taip 
pat, kad turėtumei kilniau
sių jausmų ir gabiausią 
protą, jei jie nebus valdo
mi ir laikomi valios, tavo 
gyvenimo rūmas sugrius. 
Valia yra žmogaus sielai 
tai, kas kaulai kūnui. Jei 
kaulai minkšti, kaip pavyz
džiui vaikų, sergančių ang
liškąja liga, tai kūnas, kad 
būtų ir gražiausias, yra 
silpnas, nepastovi kojose. 
Taip ir siela be kietos va
lios yra ištižusi ir sudribu-

Žmogus be tvirtos va- 
yra lyg tos smilgos, 
pučiamos į visas šalis, 
jis turi ir geriausių

dorovės ir

žmogus tu- 
palinkimų,

turime stiprios va- 
kurios plaukia iš- 
kantrybė, tvirtybė.
valios nei protas

si. 
lios 
vėjo 
Kad
norų ir pilnas__yra puikiau
sių pasiryžimų, kas-iš to, 
jei jų nevykdo? Juk ir pa» 
tarlė sako: „Gerais norais 
pragaras grįstas”.

Įvykdyti savo norus ir 
pasiryžimus tegalime tuo
met, kai 
lios, iš 
tvermė, 
Kad be
nei jausmai nieko nepada
ro, geriausiai rodo girtuok
lio pavyzdys. Girtuokliui pro
tas aiškiai sako, kad gėri
mas jam pražūtis, kad jis 
ardo sveikatą, stumia į var
gą, žemina žmogų, tolina nuo 
Dievo; išsiblaivius, skauda 
jam širdį dėl šeimos, kurią 
jis taip skriaudžia ir gal ne

Seimininkėms
Seniai jau medicinos moks

las yra įrodęs, kad daržovės 
yra sveikas ir lengvai virš
kinamas maistas. Kai kurios 
jų ypatingai vertinamos to
dėl, kad turi sveikatai rei
kalingų vitaminų. Todėl dar
žovės taip labai išsiplatinu
sios visame pasauly ir vi
sų mėgiamos.

Daržovių augalų yra įvai
rių rūšių. Jų skaičius pra
šoka visą 100, kurios pri
klauso 25 augalų šeimoms. 
Didelės daugumos daržovių 
kilmė yra Viduržemio jū
ros pakrantės ir rytinės 
Azijos kraštai, Kinijos, Ja
ponijos sritys.

Daug paįvairino paprasto 
žmogaus valgių stalą bul
vės. Iš karto plačiosios liau
dies masės jų nepripažino, 
vadino nuodingomis velnio 
ropėmis. Europoje iš pra
džių bulvės buvo auginamos 
kaip gėlės. Prancūzų kara
lius Liudvikas XIV bulvių 
žiedus nešiojęs, įsikišęs į 
švarko atlapą, o jo dvaro 
damos prisikaišiodavo pil
nus plaukus.

19 ir 20 amžiais svarbią 
vietą žmonių maiste pradė
jo užimti vaisiai: obuoliai, 
bananai, apelsinai ir kiti 
vaisiai, turtingi įvairių rū
šių vitaminais.

Manoma, kad ateityje 
maistas bus koncentruotas. 
Mokslininkai sako, kad var
tojant tokį maistą, kurio 
nebereikės kramtyti, dantys 
išsigims ir žmogus liks be
dantis.

kartą, susigriaudinęs, jis pa
sižada nebegerti. Bet užei
na noras — valia silpna, ne
pajėgia sulaikyti, ir jis vėl 
eina į smuklę, kaip ėjęs.

Kitą kartą, dar Kristui 
negimus, Graikijoje gyveno 
didis išminčius Sokratas, 
vienas doriausių savo ga
dynės žmonių. Sykį beesant 
jam su savo mokiniais, atė
jęs kaži koks žmogus ir 
pasisakęs mokąs pažinti ant 
galvos ir ant veido, kokių 
įgimtų palinkimų kas turįs. 
Sokratas paprašęs patyrinė
ti jį Apžiūrėjęs išminčių, 
žmogus pasakęs, kad Sokra
tas esąs linkęs nesivaldy
ti, paleistuvauti, girtuok
liauti ir daug kitų nedory
bių daryti. Išgirdę tai mo
kiniai, dideliai pasipiktinę 
ir supykę, norėję mušti tą 
žmogų. Bet Sokratas sulai
kęs juos tarydamas: „Tas 
žmogus tiesą sako. Aš tik
rai būčiau buvęs toks, jei 
per visą savo gyvenimą ne
būčiau mokęsis 
išminties”.

Vadinas, nors 
ri ir pikčiausių
jei jis stengias stiprinti sa
vo valią, jei mokos valdy
tis, tai jis gali tuos palin
kimus užgniaužti ir įsigyti 
visokių dorybių. Šventųjų 
ir šiaip jau didžiųjų žmonių 
gyvenimai duoda šimtais to
kių pavyzdžių.

Todėl lavinti valią yra 
svarbiausias auklėjimo tiks
las. Su tuo darbu nereikia 
laukti, kol vaikas paaugęs 
galės suprasti valios svar
bą. Iš pat mažens motina 
turi palengva, po truputį 
pratinti jį valdytis. Vienas 
auklėtojas rašo, kad vaikui 
penkerius metus pabaigus, 
jo valia jau turi būti išla
vinta, vadinas, jis turi jau 
mokėti valdytis. Niekur ki
tur nėra tiek pavojinga ir 
žalinga pavėluoti, kaip lavi
nant valią. Jei iš pat pra
džios nemokysime vaiko val
dytis, tai jo širdyje bema
tant prižels pilna visokių 
piktžolių: atkaklumo, savi
mylos, piktumo ir 1.1.

Kol vaikas dar mažas, 
laviname jo valią šiuo bū
du: budriai daboj ame pasi
reiškiant jo negerus palin
kimus - nepaklusnumą, pik
tumą, norą meluoti — ir už 
pirmuosius jo nusikaltimus, 
prie kurių tie palinkimai jį 
pastūmė, draudžiame pamo-—■ 
kydami, graudendami, o jei 
to neužtenka, tai pabarda
mi ar skirdami kokią leng
vą bausmę. Taip elgdamies, 
galime visus palinkimus, 
kurie trukdo valią, po vie
nas kito pakreipti» į tinka
mas vėžes ir vaiko atmin
tyje nepaliks nė žymės, 
jų kuomet būta.

Kai vaikas prakus ir 
lės suprasti valdymos
kalingumą, tuomet reikia 
pradėti tikrai mankštinti jo 
valią. Jei norime, kad mū- 
mūsų kūnas būtų tvirtas, 
turime dažnai jį mankštin
ti: norėdami turėti stiprias 
kojas, turime daug vaikš
čioti ; norėdami turėti stip
rias rankas, turime daug 
dirbti jomis, kilnoti sunku
mus. Taip pat yra ir su 
valia. Kad ji stiprėtų, rei
kia ją dažnai varyti prie 
darbo. Tas darbas yra dve
jopas: viena — atsisakinėti 
nuo to, kas mums labai 
malonu, ko labai norime, 
antra — daryti tai, kas ne
malonu ir sunku.

(Bus daugiau)

kad

ga- 
rei-

A

Karštas Šokoladas

4 puodukus verdančio van
dens sumaišyti su 4 šauk
štukais šokolado. Užvirinti. 
Nuimti nuo ugnies. Įmaišy
ti du išplakti kiaušinio try
niai. Baltymus suplakti į 
standžią putelę ir sumaišyti 
su cukraus pudra (pagal 
skonį). Į puodukus supylus 
šokoladą, ant viršaus uždėti 
baltymų putelę, kuri paskui 
sumaišoma su šokoladu. Ki
tas būdas — tai išvirti šo
koladą su vandeniu ir pie
nu, o supylus į puodukus, 
ant viršaus uždėti šaukštą 
saldžios grietinėlės kremo.
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Šv. Kalėdos praėjo labai 
iškilmingai. Bernelių mišios 
buvo 6 vai. ryto. Žmonių 
šiemet buvo pilna bažnyčia, 
daug daugiau, nei pernai. 
Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
atnašavo iškilmingas berne
lių mišias. Choras, vad. A. 
Stanišauskui, iškilmingai pa
giedojo mišias ir lietuviš
kas Kalėdų giesmes. Solo 
išpildė Al. Dulbytė, Radvi
laitė ir J. Barnotas.

Lietuviai šventes praleido 
savo būreliuose, linkėdami 
viens kitam geriausios lai
mės šventėms.

A. P. Krikščiūnas.

Great Neck, N. Y.

KANADOS LIET. TARYBOS ŽYGIAI

Montreal, Canada. — 1940 lagiai, kitų prakaito siurbė- 
m. gruodžio 22 d. Vytauto lės, apgavikai, visi klastin- 
klubo salė susilaukė tikrų giausi sutvėrimai ir niekin- 
Lietuvos vaikų, kurie susi- giausios atmatos. Jie neturi 
rinko į Kanados Lietuvių savo gerų vadų, sumanių po-
Tarybos suruoštas prakal
bas už Lietuvos išlaisvini-

litikų, išmintingų rašėjų, tik 
susispietę besąžiniai bepro

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

Dabar visi laukia ateinan
čio sekmadienio, sausio 5 d., 
kai bus artistės Jonės Žu
kauskaitės koncertas, para
pijos salėj. Žukauskaitė dai
navimą studijavo keleris me
tus Italijoje. Atvykusi į A- 
meriką sėkmingai koncer
tuoja, tad bus ir mūsų ko
lonijos lietuviams gera pro
ga išgirsti jos dainavimą. 
Dalyvaus parapijos choras, 
solistai. Vietinių vaidilų gru
pė suvaidins juokingą kome
diją „Aš numiriau”. Visi da
lyvaukite ir išgirskite šį ne
paprastą koncertą.

Lietuvai Gelbėti Fondui 
prisidėjo naujų aukotojų. 
Motiejus Gailius iš Port 
Washington© paaukojo $5.00, 
o ne $1.00, kaip buvo pa
skelbta. Po $1.00 paaukojo 
Iz. Venckus, Venckienė ir M. 
Juškienė. Viso čia iki šiol 
surinkta $35.75.

Parapijos salėj įtaisyta 
graži, nauja scenos uždanga, 
kuri visiems labai patinka. 
Vis tai rūpesčiu vietinio kle
bono. O.

Baltimore, Md.

Senųjų metų paskutinis 
sekmadienis užbaigtas iškil
mingais mišparais, kurie at
rodė didžiais atlaidais Nors 
iŠKilminga -'nuotaika ~ vyra
vo visuose, bet nei vienas 
neužmiršo savo maldose pa
vergtos Tėvynės • Lietuvos, 
kur broliai ir sesers ’ netu
rėjo progos ir laimės taip 
iškilmingai švęsti Kalėdas. 
Jie išpuošė Betliejaus tvar
telį ašaromis.

Pas mus Šv. Alfonso baž
nyčia per Kalėdų šventes 
buvo ląbai gražiai papuoš
ta įvairiais žolynais ir gė
lėmis. Taipgi įdomiai atro
dė ir Betliejaus tvartelis. 
Per bernelių mišias bažny
čia buvo pilna žmonių. Visi 
gausiai aukojo savo parapi
jos reikalams; p. VI. Drai- 
gina paaukojo net 50 do
lerių.

Ponų Gliebų vaikutis, va
žiuodamas automobilyje, žai
dė su durų rankena; du
rims atsidarius iškrito iš 
automobilio ir sunkiai susi
žeidė. J. K.

WASHINGTON DEPOT, CT.

Nors Kalėdos yra vidury
je žiemos, bet šiemet jos 
atrodė lyg pavasario šven
tė. Pasirodė net pavasario 
pranašai: erelis ir laukinės 
žąsys apie pusę valandos 
sukiojosi virš miesto. Be to, 
kai kur net žolė pradėjo 
žaliuoti. Dėl nepastovaus 
oro daugelis serga slogomis 
ir kitomis ligomis.

Kalėdų šventes lietuviai 
praleido pakilusioje nuotai
koje. Gausiai lankėsi baž
nyčioje. kur pasistiprino dva
sioje. Reikia pažvmėti, kad 
per bernelių mišias giedo
jo lietuvaičių, nors pamal
dos vyko kitataučių bažny
čioj. Dalyvavo ir solistė 
M. Kimužiūtė.

Taipgi nepaprastai malo
nu buvo klausyti radijo pro
gramos iš Waterbury, kurią 
taip gražiai pravedė p. Alek- 
sis.

Sausio 5 d. Knights of 
Columbus salėje įvyks L. 
Vyčių apskrities suvažiavi
mas. Posėdžio pradžia 2 
vai. popiet. Kviečiame kuo
pas gausiai dalyvauti.

Vietinis.

Ragina Stipriau 
Kovoti

Lietuvių ekonominio cen
tro valdyba išleido platų at
sišaukimą, kuris baigiamas 
tokiais pareiškimais:

Kovokime prieš komunis
tų laikraščius, jų agitatorius, 
prieš jų biznius kolonijose, 
ir visur, kur tik galime, ban
dykime skelbti kovą, užkirs
ti kelius jų plėgos plitimui.

Kovokime prieš tuos, ku
rie remia komunistus, kurie 
iš komunistų nori biznį pa- 
dorvti ir naudojasi jų laikra
ščiais ar kitokia jų parama.

Kiekvienas doras lietuvis 
privalo atsisakyti remti ko
munistų spaudą, komunistų 
biznius, ir tokius mūsų biz
nierius ar profesionalus, ku
rie kuomi nors prisideda prie 
palaikymo komunistų spau
dos ir jų įstaigų ar biznių.

Tas ne žmogus, kuris, ma
tydamas savo motiną kokio 
nedorėlio gėdinamą, nestos 
ją apginti!

Tas ne lietuvis, kurs nesi
ims apginti, užtarti ir gel
bėti savo tėvynę, savo gim
tąją šalį nuo laukinių bar
barų užpuolikų ir jiems par
sidavusiu jų agentų ir paka
liku, nežiūrint kur jie būtų 
ir kas jie būtų, savi ar sve
timi.

Diena iš dienos iš Lietuvos 
ėjo prastesnės ir prastesnės 
žinios apie tai, kas dedasi 
Lietuvoje. Išsyk kaip kam 
išrodė nepatikėtinu, ką oku
pantai ir komunistai daro, 
bet dabar tas viskas liko la
bai aišku — daugiau ir bai
siau negu galėjom leisti!

Dabar, po šešių mėnesių 
nepaisymo, dvejojimo, pradė
kim mūsų kovą prieš tėvy
nės ir mūsų tautos priešus — 
iš pat pamatu, iš pat paže
miu — nuo mūsų pačių išsigi
mėlių! Kaip greit apsidirb- 
sim su jais, taip greit paleng
vės mums kova ir toliau!

J darbą! Savas pas savą — 
lietuvis už lietuvį, ir į kovą 
prieš visus mūsų tautos išga
mas, parsidavėlius! Tik tada 
mes kaipo lietuviai būsim 
vieningi ir galingi, kada mū
sų tarpe neliks nuodytojų, ar
dytojų!

Liet. Ekonominio Centro
, Valdyba.

Naciai neimą dykai nuo 
užgrobtų prancūzų jokių 
valgomų daiktų, bet moką 
vokiškomis markėmis, kurios 
užsienyje neturi jokios ver
tės.

mą.
Nors parengimas nebuvo 

plačiai išgarsintas, vienok 
buvo pilnutėlė salė, ir kai 
kur stypsojo kaip dagys vie
nas kitas komunistas.

Programa susidėjo iš kal
bų ir dainų. Kalbas pasakė 
visa eilė vietinių jėgų, nuo 
katalikų ir tautinių srovių, 
be to, pasakė puikią ir pa
grindinę kalbą atvykęs iš To
ronto p. K. Burė.

Parengimui vadovavo Ma
tas Vaišnoras, kurs pasakė 
įžanginę kalbą, primindamas 
artėjančias Kalėdų šventes, 
kurios kaipo ne tik religinė 
šventė, bet ir tradicinė, yra 
branginama ir švenčiama vi
sam pasauly, taipgi ir Lie
tuvoje, kur prie Kūčių stalo 
prisimena savas savą, nors ir 
už toliausių marių, arba 
prie žvaigždėtos prakartėlės, 
kiekvieno pakyla dvasia į 
aukštybes, kur žmogus pasi- 
semia atsparos prieš visą 
žemiškų vargų klaną. Prie 
to, pabrėžė Vaišnora, šiemet 
mes švenčiame Kalėdų šven
tes kitokioj dvasioj, liūdesio 
dvasioj, nes ten, už Atlanto, 
mūs Tėvynės Lietuvos šla
mančių girių žemėj, Stalinas 
panaikino Kalėdų šventes, 
užgesino tą tradicijų susiri
šimo žvakelę, ir dabar at
kreiptos mūs brolių ašarotos 
akys į užjūrį, ir tos tylios 
akys į mus be žodžių šaukia
si, nes grobuonie letena ap
tvėrė Lietuvą mūrais vergi
jos, apiplėšė lietuvio ne tik 
kūną, bet ir dvasią, išrauda
ma net šimtmečiais brangin
tinas šventes ir tradicijas.

Antanas Navickas kalbėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkovojimo klausimu, kad 
petis į petį sustoję eitume už 
Tėvynės laisvę, už brolių iš
vadavimą. Kelias, kuriame 
šviečia Lietuvos išlaisvinimo 
žibintas, yra Kanados Lietu
vių Taryba, į kurią privalo 
stoti kiekvienas lietuvis, nes 
tai jo švenčiausia pareiga.

Antanas Sakalas pasakė 
gražią, jautrią kalbą, pažy
mėdamas, kad iš tylių dabar
tinių Lietuvos vergijos kalė
jimų iškilo šaukiantis į kovą 
Lietuvos laisvės Trimitas, 
kaip senovės amžiais, kurs 
kviečia mus visus stoti 
už Tėvynę, kad atstaty
tume Lietuvą vėl ant kul
tūrinių ir demokratinių pa
grindų, kaip kad 1918 me
tais.

Išsamią, turiningą ir pla
čios pasaulinės politikos kal
bą pasakė svečias iš Toron
to.

Jis palietė Hitlerį, Karpa
tų kalnus, kur Stalino meš
ka aprėpus tūno ir laukia pa
sigrobti vis daugiau aukų... 
Ir kad Stalino ir Hitlerio 
klastingos ir slaptos sutar
tys buvo sukompromitavu
sios ne tik pasaulinius poli
tikus, bet ir pačius komuni
stus, kuriems atsidarė akys 
tik tada, kada Stalinas pra
dėjo vis labiau rėplioti iš ry
tų ir suleido nagus į Pabal
tos kraštus. Kalbėtojas pa
brėžė, kad šie grobuoniški 
beširdžiai diktatoriai, Stali
nas ir Hitleris, nieko pasau
liui gero neduos ir, anksčiau 
ar vėliau, jie gali susikibti 
kaip ožiai tarp savęs, ir to 
pasėkoj žlugs nacizmas, dar 
greičiau komunizmas, nes ko
munistų partijoj susispietę 
visi aršiausi palaidūnai, me-

čiai, kurie alina ir plėšia visą 
dorą pasaulinę kultūrą; to
nepakęs visos tautos, kiek-
vienas žmoniškai galvojan
tis, su laiku atsikratys nuo 
komunistinio nuodingo pikt- 
šašio.

Kalbėtojas ragino be sk ir
tume luomų ir pažiūrų sto
ti visiems lietuviams į Ka
nados Lietuvių Tarybą ir 
vesti kovą ne tik su pasau
liniu komunizmu, bet la
biausia su vietiniu, kad vi
soj Kanadoj iš šaknų būtų 
išrautos visos besikerojan- 
čios komunizmo varnalėšos, 
pradėti tautinį kultūros dar
bą, įsteigti dorą spaudą, per 
kurią būtų galima skleisti 
Lietuvos išlaisvinimo idėja ir 
kiti kilnūs siekiai.

Pabaigoj ponas Burė pa
brėžė, kad, kaip Kristus per
galėjo kryžiaus mirtį, taip 
Lietuva pergalės vergijos 
grabą, ir atsikels! Tik jėgų, 
tik darbo!

Kalbėjo p. Pundziuvienė, 
kuri savo kalboje iškėlė vi
sos Lietuvos nelaimę ir api
būdino, prilygindama prie 
Kauno Karo Muziejaus, kur 
surinkti Lietuvos kovų isto
riniai paveikslai ir ginklai, 
ir kad nuo to visko nuplėš
ta Lietuvos trispalvė vėlia
va, o raudonoj paloj įsisiur
bęs kūjis ir pjautuvas, mo
ja iš muziejaus bokšto visam 
pasauliui: „žiūrėk, iš po ma
no nagų varva nekaltas 
kraujas, o po mano spar
nais, štai auka../i»Kas su
pranta to viso reikšmę, žino 
kokiuose retežiuose suklupus 
Lietuva... Tad į kovą, broliai, 

| sesutės, už brangią šalį, už 
mielą Lietuvą!

Po to dar kalbėjo p. Vaiš
nora, kaip sustiprinti prieš- 
komunistinę akciją ir pakvie
tė Tarybos sekretorių Pr. 
Tautkų į sceną, kurs aiškiai 
perskaitė protesto rezoliuci
ją, kurią susirinkusieji pri
ėmė vienbalsiai, net patys 
komunistai sėdėjo tylūs nu
leidę galvas ir nepakėlė nei 
vieno balso prieš.

Rezoliucija užbaigiama to
kiu pareiškimu:

Mes, Montrealo lietuviai, 
Kanados ir Lietuvos mylėto
jai, ištikimi Kanados pilie
čiai, griežtai protestuojame 
ir pasmerkiame grynai gro
buonišką Sovietų Rusijos 
žygi prieš mažą ir nieku ne
kaltą, taiką mylinčią Lietu
vą. Griežtai pasmerkiame 
komunistų partiją, kaip Ru
sijos žvalgybos agentūrą, 
kuri šiandien organizuoja 
išdavikų būrius ir išdavinė- 
ja Maskvos teroristų gau
joms mūsų brolius ir sese
ris. Nepripažįstame komuni
stinio seimo ir raudono dik
tatoriaus Stalino konstituci
jos Lietuvai. Pasmerkiame 
„Liaudies Balsą”, jo leidė
jus Maskvos agentus, Kana
dos ir Lietuvos neprietelius, 
biauraus smurto ir Sovietų 
diktatūros rėmėjus, kurie 
siuntė melagingas ir suklas
totas Paleckiui telegramas, 
būk Kanados lietuviai stoją 
už kruviną terorą Lietuvoje; 
taipgi už skelbimą, kad So
vietų diktatoriški rinkimai 
buvo demokratiškesni už 
Kanados bet kokius rinki
mus. Pareiškiame, kad tie, 
kurie nuo šio laiko palaikys 
„Liaudies Balsą”, užsiprenu
meruodami jį arba aukoda
mi jo užlaikymui pinigus,

Džiaugiasi „Amerika”
Nuoširdžiai dėkoju redak

cijai už supažindinimą su 
„Amerika”. Pirmą kartą ga
vau ,Am.’ 1940 m. 51 nr. Man 
labai patiko. Toks laikraš
tis, kaip „Amerika”, turėtų 
lankyti kiekvieną lietuvišką 
šeimyną. Patarčiau visiems 
lietuviams išsirašyti „Ame
riką” šiais 1941 metais. Su 
„Amerika” tikrai turėsite 
laimingus ir linksmus me
tus.

Tokį laikraštį, kaip „Ame
riką”, prašau lankytis ma
no namuose nuolatinai ir 
patariu visiems savo drau
gams užsirašyti „Ameriką”, 
o tikrai nesigailėsite.

Alek. P. Krikščiūnas. 
Washington Depot, Conn.
Gerbiamieji,

Meldžiu man atleisti, kad 
taip ilgai neužsimokėjau už 
taip gerą „Amerikos” laik
raštį, kurs man labai patin
ka, nes viskas, kas joje pa
rašyta, yra teisybė. Tegy
vuoja mūsų brangus „Ame
rikos” laikraštis ilgiausius 
metus!

Jonas Nekrošius. 
Waterbury, Conn.
Gerbiamas redaktoriau,

Aš noriu gauti „Ameriką” 
kas savaitė. Man labai pa
tinka straipsniai apie ma
žiau žinomus didvyrius Lie
tuvoje. Siunčiu jums prenu
meratos mokestį ir $3.00 
naujo intertypo fondui.

J. Majauskas, 
Philadelphia, Pa.

Karininko žodis

riam darbui gerai atlikti 
reikia ne tik energijos ir 
drąsos, ale ir centų. ,Ame
rikos” štabas, rūpindamasis 
dar geriau patarnauti visuo
menei, buvo priverstas, pirk
damas naują mašiną, užsi
traukti diktą sumą skolos. 
Aš manau, kad visi „Ame
rikos” skaitytojai, mylėda
mi gerą laikraštį, pasiaukos 
iš paskutinių, kiek galėda
mi pagelbėti tai skolai pa
naikinti, kad nuošimčiai ne
augtų, kad tuo nereikėtų 
„Amerikos” štabui rūpjntis.

Aš tarnavau 30 metų Dė-

des Šamo kariuomenėje,p*’''/'"'1.. . . t*******
giau tarnybą pirmo lak ~~ C
karininku ir dabar A/ 1 p III? 
tris ketvirtadalius algos V V
rių dvi vargingai j.j /.//// 'r w*-**
cias seseris, kurioms -r stmtittiqi

yra centų, pag«>BES U S™™
to daug paremti „Anų .. KT „ 
negaliu. Pažiūrėjęs j ,leraclJos ^ew , 
iždą, radau penkinę, taidties. ruoa‘ania® ie 
ir siunčiu — $2.00 h nepriklausomybes 
prenumeratą 1941 šventės min?“ 
o $3.00 Intertypo Fbus J“3™ 16

Laimingų, linksm, adie”?' _Grand Para< 
jų Metų. 'V Minėjimo progrs

Mikolas Ramam<varkoma- Pakvlesdl 
Miami, Fla. etimai ° ?

nių kalbėtoju bus I
Šimutis, K. Fedf

SUOMIAI NETEKO DRĄSAUS VAU. sekretorius, Lietu
c 5ti Tarybos ir K. S

Gerbiamieji,
Širdingai sveikinu Nau

jais Metais „Amerikos” šta
bą ir noriu, kad „Ameri
kos” skaitytojai 1941 me
tais palengvintų Jūsų rū
pestingą darbą visuomenės 
gerovei.

Lietuviai, manau, gerai 
žino, kad t ik per teisingą 
lietuvišką spaudą galima 
parodyti visuomenei netei
singus Lietuvos pavergėjų 
agentų darbus, šmeižtus ir 
niekinimus.

Mes žinom, kad „Ameri
kos” laikraštis išėjo sunkio
se sąlygose, bet per štabo 
gerą, katalikišką vadovybę 
visiems rodo teisingą kelią. 
Žinom ir tai, kad bet ku-

lankysis komunistų parengi
muose, nežiūrint kokios 
draugijos vardu tai darytų, 
bus traktuojami kaipo palai
kytojai ir rėmėjai komunis
tinės veiklos, atkreiptos 
prieš išlaisvinimą Lietuvos 
ir įsteigimą sovietinės san
tvarkos Kanadoje.

Rezoliuciją pasirašė Ant. 
Navickas, M. Vaikšnoras, P. 
Bagusis, J. Paznokaitis, J. 
Vilkaitis, Ant. Sakalas, J. 
Latvėnas, P. Zabiela, Pr. 
Tautkus.

Parapijos dainininkai Ka- 
jackas, Jasiūnas, Brazaus
kas, Bubelis ir Vaišvila su
dainavo keletą dainelių. Pa
rengimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Šio parengimo dvasia iš
judino kolonijos lietuvius 
aktyvesnei kovai už Lietu
vos išlaisvinimą, ir dabar 
kasdien daugėja Kanados 
Lietuvių Tarybos nauji kad
rai. Į Tarybos centro raš
tinę Toronte beldžiasi 18 
kolonijų, kviesdamos pri
siųsti savo kalbėtojus.

Petis į petį, lietuvi, už 
Tėvynės laisvę!

Tautos Varpas.

Gruodžio 19 d. didvyriš
kų suomių sostinės, Helsin
kio, gatvės, buvo pilnos 
žmonių. Tūkstančiai jų ver
žėsi iš šaligatvių į vidurį, 
arčiau svarbios procesijos, 
kurios priešakyje lydėtas 
Kyosti Kailio, ką tik atsi
statydinęs respublikos pre
zidentas. Šalia Kalio žygia
vo maršalas Mannerheim, 
vyriausias kariuomenės va
das. Priėmęs kariuomenės 
paskutinį paradą, Kailio, 
stovėdamas arti traukinio, 
tik tiek tepasakė: „Sudiev, 
ačiū už viską”.

Ištaręs atsisveikinimo ir 
padėkos žodžius, Kailio su
svyravo. Jie griebėsi už 
krūtinės. Pasilenkė prie jo 
maršalas Mannerheim ir į 
jo rankas nusviro Kailio. 
Ant maršalo rankų Kailio 
užbaigė savo gražų gyveni
mą, atiduotą suomių tau
tai.

Kailio buvo ūkininkų va
das. Jo žmona visą gyveni
mą praleido ūkyje, tik ret
karčiais atvykdama į Hel
sinkį. Kai Kailio 1937_jm^ 
išrinktas prezidentu, jo žmo
na ilgai delsė persikėlimą iš 
ūkio į sostinę. Juodu turė
jo septynis vaikus.

Kai suomiai turėjo auto
nomiją Rusijos imperijoje, 
Kailio buvo veiklus suomių 
parlamente. Kelis kartus, 
kai Suomija iškovojo jiepri- 
klausomybę, buvo ministe- 
riu pirmininku. Jis yra pra
vedęs ir suomių žemės re
formą, aprūpindamas maža
žemius ir bežemius žeme.

Kai pernai bolševikai puo
lė Suomiją, Kailio drąsiai ir 
narsiai stojo vadovauti gy
nimosi kovai. Jis keletą kar
tų per radiją kreipėsi į A- 
meriką, prašydamas para
mos. Kelių mėnesių karas 
pakirto kilnaus prezidento 
sveikatą ir lapkričio mė
nesį atsistatydino. Gruo
džio 19 d. nauju prezidentu 
išrinktas Risto Ryti, iki 
šiol buvęs ministeris pirmi
ninkas. Kai Ryti buvo iš
rinktas, Kailio vyko į savo 
ūkį', bet jo nebepasiekė —
jis matė savo darbų įverti
nimo pareiškimą iš dėkin
gų tautiečių ir ramiai už
merkė akis. Turėjo 67 me
tus.

Kailio įpėdinis Risto Ryti 
išrinktas dideliu vieningumu. 
Iš tautos prezidento 300 
rinkikų 288 balsavo už jį. 
Ryti yra 51 metų amžiaus, 
vadovavęs Suomijai karo su 
Sovietais metu, įžymus fi- 
nansistas.

jimo pirm., „Drau 
KINIJAI PAGALBA Paščio Vyr< redaktor: 

VLADIVOSTOK) 
------- AUŠROS VARTAI

Šanchajus. — Jung. _____
rikos Valstybių Aušros Vartų 1
parama Kinijai dabar y[arįj0s paveiks 
giausia perduodama P^rryIas į§ gipso ir 
limąjį Vladivastoką, kur;J0Įag, kaštuoja tik 
seniai įsteigtas Amerį bailus paveikslas 
konsulatas. Karinė, nepuošti kiekvieną k 
niška ir kitokia siunta, tinkamas dovanoti k 
riama generolo Čiangkai sukaktuvių proga 
ko vyriausybei, turi peųma gauti „Ameril 
ti labai tolimą kelią, iW|iistracijoje, 222 S( 
siekia savo paskirtį. jt, Brooklyn, N. N

Iš Vladivostoko siunta) 
benama Sovietų geležinktR DAR NEAIŠKU“ 
paliai Mandžiūriją iki --------
tos miesto, iš ten per M atvyko Vyt. Bau 
goliją kupranugariais, i pianistas, komuni 
lais ir mulais į Kiniją, (smarkumu skelbė, 
lutinai siunta pristatorbs meno srityje 
sunkvežimiais, kuriais ių ir amerikiečių, 
liau iš Mongolijos gabe-amas „į politiką”, 
mi kailiai, gyvulių riebyra tikrovėje? 
aliejus ir kitoki gamin rašyta, kad jis sk 
Už Amerikos lėktuvus, govietų Rusijos ko: 
soliną, įvairias mašinas )er bolševikų revoli 
silyginama vietos gaminiįkakties minėjimo ii

-------- Praeitą šeštad:
Scranton, Pa., mirė ežio 28 d., Bacevi 

gėrę medinio alkoholio: Dino žydų komun 
va Gudiškienė, 75 m. aąmoje, kurios pe 
ir du jos sūnūs — Joną skirtas žydiškam 
Ignas. lų laikraščiui.

____ —ir dabar dar neai 
LICENSESsvečias Pianistas i 

tarnauti ?
WHOLESALE & RETAI

BEER, WINES & LIQU< —
MĖJIMŲ VAKARE

S

NOTICE is hereby given that Licens. ą no
GB 11332 has been issued to the under-Cl U O-gUb 4V K.I 
to sell beer, at retail under Sectio . _
of the Alcoholic Beverage Control tai TUOSiaSl prie £ 
191 DeKalb Ave., Borough of Br.- . -
County of Kings, to be consumed 8 laimėjimų vakaro, 
premises. -------
191 DeKalb Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that Licet?'1 
GB 1429 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control I 
316—7 th Avenue, Borough of „. 
County of Kings, to be consumed n 
premises. 
316—7th

NOTICE is hereby given that LicesnCt 
GB 11214 has been issued to the under? ’ 
to sell beer, ___ ____ ___
of the Alcoholic Beverage Control ii 
1891—50th ~ - ■
County of 
premises.

1891—50th

NOTICE is hereby given that Liesu ,
EB 3042 has been issued to the unden.. VaKare. 
to sell beer, at retail under Sectits
of the Alcoholic Beverage Control Ln x • 1
1901 Church Ave., Borough of ft* tUOS VISUS UialOliU 
County of Kings, to be consumed a , . •
p^mises. a tik 35 centai, O

QUALITY DELICATESSEN & LU)'. . .
mn, r, u « room, inc. nausia — visas pe 1904 Church Ave., Brooklyn. Simas „Amerikai”.

morris goldberg ryks sekmadienį, 
Ave., Brooklyn, J- —---- :-----— ’ d., Apreiškimo p

salėje. Bus žaid: 
nikais, brangios d 
kiekvienam stalui 

Ave., Brooklyn, i.enam laimėtojui. I
. . .ū sąjungiečiųhas been issued to the under? J c
—r. at Retail under sectaižkand^iai lauks 1

Street, Borough of IfUIPPlPYMlKings, to be consumed (erUZld'1 KVieCldJIU

SELIG pugatch akyti. Smagus la 
stT±__________^°°kIyn'Vintas visiems. Pra

Tel.: 3 -4747 MIRĖ

^r’ Masaitis, apie
(Aukštakalnis) v„ i amžiaus, sirgęs pei

148 Grand Street • buvęs Creedm Waterbury, Conn. • ir buv^s Lreednū 
4 valstybinėje ligorVartojam Saulės Spindulns I _ J _v. J _ 

Diathermy, ir kitus modern-^ire gruodžio 30 d.
nu^° aukš.t? j pašarvotas žemo kraujo spaudimo, vidų#r 

Ir širdies ligų. Reumatistf Masaitį, 
TOnS“S 'r p’aselS “ Sa<‘ Brooklyne. 
-------  V o 2 d.

Tel. Harrison 6-1693

pas l
247 He

Palaid

JAV. karinei prievolei re
gistravosi 20,000 kunigų ir 
broliukų, taip pat 8,160 auk
štesnių seminarijų ir 9568 
mažesnių seminarijų auklė
tiniai. Jie visi bus atleisti 
nuo karinės prievolės.

Vatikano mieste įtaisyti 
požeminiai butai nuo lėktu
vų bombų.

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

nas Viseckas, inži
26 metų, kilęs iš I 

, Conn., mirė prieš 
das. Palaidotas Con;

GRABORIUS - ‘ .
BALZAMUOTOJAS !llonJs> artimU „Am 

bičiulių Zudzių g. 
Laisniuotas New Yorkfs, buvo gabus jaur 

ir New Jersey valst jau pasižymėjęs inži
Turėjo gerą darbą;

310 John Street, usi sunki ligą atėmė 
Harrison, N. J. brangų asmenį.



o -January 3 d., 3 d., 1941

bamo kariuomenėje Bg ,f *" ’’ * **|f aviWtwyvcw i į

. . . . . . ETOS ŽINIOStarnybą pirmo laipsni* 
linku ir'' dabar gaw 
ketvirtadalius algos. tJ 
dvi vargingai gyvenai' 

seseris, kurioms, fe 
centų, pagelbsčiu. Df 

laug paremti „Ameriką 
iliu. Pažiūrėjęs į sa? 
, radau penkinę, tad 
jiunčiu — $2.00 bus i 
lumeratą 1941 metam 
3.00 Intertypo Fondui, 
aimingų, linksmų Nai 
Metų.

Mikolas Ramanaucka 
mi, Fla.

LBĖS L. ŠIMUTIS JAUNIMO DIDŽIULĖ 
PRAMOGA

DRĄSAUS VADO

NIJAI PAGALBA PEB 
VLADISV0ST0K4

sderaeijos New Yorko 
rities ruošiamas Lietu- 

nepriklausomybės pa
rimo šventės minėjimas 
let bus vasario 16 d., 
padienį, Grand Paradise 
le. Minėjimo programa 
tvarkoma. Pakviesti vi- 
ietiniai parapijų chorai, 
mių kalbėtoju bus Leo- 
as Šimutis, K. Federa- 

sekretorius, Lietuvai 
ėti Tarybos ir K. Susi- 
jimo pirm., ,.Draugo” 
•aščio vyr. redaktorius.

AUŠROS VARTAI
anchajus. — Jung. Auk
)s Valstybių siunčiam .a^us Aušros Vartų Švč. 
ama Kinijai dabar dan,jgS Marijos paveikslas, 

rytas iš gipso ir pa- 
uotas, kaštuoja tik $1.

ažus Aušros Vartų Švč.

įsia perduodama per t(
ąjį Vladivastoką, kur n;
iai įsteigtas Amerikc, dailus paveikslas tin- 
įsulatas. Karinė, medic )apuošti kiekvieną kam- 

tinkamas dovanoti kiek-ka ir kitokia siunta, sk
na generolo čiangkaišj sukaktuvių proga, 
vyriausybei, turi perehima gauti 

abai tolimą kelią, iki pi nistracijoje, 222 South 
čia savo^ paskirtį.

Amerikos”

Per Kalėdas Apreiškimo 
par. CYA jaunimas Grand 
Paradise salėje surengė di
džiulę pramogą — kalėdi
nius šokius. Pramoga su
traukė labai daug jaunimo 
— salė buvo perpildyta. Ta 
proga CYA išleido pramo
gos programą - knygutę, ku
riai surinkta daug skelbimų. 
Tai liudija, kad CYA visur 
randa tinkamo nuoširdaus 
pritarimo.

CYA yra laimėjusi dauge
lyje frontų. Sutraukta daug 
jaunimo į draugiją, leidžia
mas mėnesinis „Annuncia
tor” laikraštis, statomi sce
noje dideli veikalai, palai
koma skaitykla, suruošia- 
mos kasmet dvi bendros 
komunijos, kviečiami 
mūs kalbėtojai, puikiai 
sirodoma viešajame bei 
cialiniame gyvenime.

T.

įžy- 
pa- 
so-

N.

gerbtus asmenis. Tiesa rei
kalauja pasakyti, kur ir kaip 
šiandie kai kurie lietuviai 
profesionalai stovi.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dr. Ch. Prest praneša, 
kad su X-Ray pagalba su
rasta daug sergančių džio
va. Gydytojas nurodo, kad 
džiova sergančių skaičius 
didėja.

turėjoBrooklyn© paštas 
nepaprastai daug siuntinių - 
laiškų, šventėms laiškų pir
mos klasės priimta 23,352,- 
652; siuntinių pirmos klasės 
823,090. 3-čios klasės: 3,964,- 
410. Pajamų šiemet būsią 
$8,700,000. Laikinai dirbti 
buvo paimta 7,000 darbinin
kų, kurių 4,000 jau atleisti 
iš darbo.

Clarksdale, Miss., šv. Elž
bietos parapijoje surengtose 
Kalėdų pramogose, vaizduo
jant Kristaus gimimą, var
tojami gyvi žmonės ir gy
vuliai.

REIKALINGA TVIRTA ŠEIMA

Didysis graikų išminčius 
Dijogenas maždaug prieš 
2500 metų vieną gražią sau
lėtą dieną, kai tūkstančiai 
žmonių vaikščiojo miesto 
gatvėse ir aikštėse, basas, 
prastais rūbais apsivilkęs, 
susirūpinusiu veidu ir lyg 
nusiminęs, bet aukštai iškė
lęs rankoj degantį žibintą, 
ėjo per Atėnų miesto rin
ką šaukdamas: „Ieškau 
žmogaus, ieškau žmogaus...” 
Žmonės pamanė, kad jis, gal 
būt, jau pamišo, nes atrodė 
nežinąs ką daras, nebepažįs
tąs žmonių. Visi pra
dėjo juoktis ir šaipytis iš 
vargšo. Tada jis atsakė: 
„Taip, aš matau daug žmo
nių, bet aš nerandu tikro 
žmogaus...”

Šias laikais, man atrodo, 
irgi taip pat atsitiktų, jei 
mes eitume per pasaulį ir 
ieškotume gerų tėvų ir tik
rų motinų, 
pilnas tėvų 
tėvų, pilna 
me, tėvų,
Kristus, rastume labai ma
žai. Kodėl aš drįstu taip 
sakyti? Nejaugi 
blogi ? Anaiptol! 
gal būt, visai geri, 
bet to neužtenka, 
reikia nepaprastai
vų ir stačiai rinktinių mo
tinų. Mūsų laikai pasida
rė tokie sunkūs ir tokie 
blogi, kad tik nepaprastai 
geri ir pasiaukoję tėvai ga
li pakreipti savo vaikus į 
tinkamas vėžes. * Šių dienų 
jaunimas yra traukiamas ir 
viliojamas į visas puses; 
jam žadama garbė ir viso
kie ateities džiaugsmai, kad 
tik jis greičiau atsiduotų 
visiškai globai ir vadovybei 
nepalaužiamiems vadams. 
Tai yra labai gudrios, bet 
klastingos pinklės, kurioms 
tik didžios 
atsispirti, 
išugdytos 
ir stipriai 
mose.
Karo istorija moko, kad di
delį priešų užpuolimą gali
ma atremti ne menkučiais 
apkasais, bet galingomis 
tvirtovėmis ir nepralaužia
mais fortais. Mūsų dvasi
nio bei visuomeninio gyve
nimo tvirtovė iki pat neto
limos praeities, berods, bu
vo katalikiška, religinga, Tais pačiais metais Jungt

Tiesa, pasaulis 
ir motinų, bet 

to žodžio pras- 
kokių trokšta

St., Brooklyn, N. Y.
š Vladivostoko siunta ga --------------------
lama Sovietų geležinkeli R DAR NEAIŠKU?
iai Mandžiūriją iki č --------
miesto, iš ten per Moui atvyko Vyt. Bacevi- 

iją kupranugariais, as pianistas, komunistai 
j ir mulais į Kiniją. G 
inai siunta pristatėm 
įkvežimiais,

PAS LEGIJONIERIUS

smarkumu skelbė, kad 
irbs meno srityje tarp 

kuriais yipu ir amerikiečių, ne- 
i iš Mongolijos gabenidamas „į politiką”. Bet 
kailiai, gyvulių riebalą yra tikrovėje?

?jus ir * kitokį * gaminis^ ra§yta, kad jis skam- 
Sovietų Rusijos konsu- 
per bolševikų revoliuci-

Amerikos lėktuvus, gi 
iną, įvairias mašinas ai 
/ginama vietos gaminiai ukakties minėjimo iškli

-------  Praeitą šeštadienį, 
Scranton, Pa., mirę ątsižio 28 d., Bacevičius 
rę medinio alkoholio: Jj.bino žydų komunistų 
. Gudiškienė, 75 m. augamoje, kurios pelnas 
du jos sūnūs — Jonas: 

nas.
skirtas žydiškam ko

štų laikraščiui.
’ ir dabar dar neaišku, 
svečias pianistas pasi
tarnauti?LICENSESWHOLESALE & RETAIL

EER, WINES & LIQUOl -----------------------------
IMĖJIMŲ VAKARAS

S. Ž.

iTICE is hereby given that LicenseI . 
11332 has been issued to the undent1 
sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Lev

De Kalb Ave., Borough of Brook, 
unty of Kings, to be consumed off 
*mises,'

MORRIS GOLDBERG
1 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

DTICE is hereby given that License 
3 1429 has been issued to the undersit 

sell beer, at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control _L»« 

16—7th Avenue, Borough < " 
ounty of Kings, to be consumed off 
remises.

JOHN A. ROTT
16—7th Ave., Brooklyn, N.

IOTICE is hereby given that License 
IB 11214 has been issued to the undersit 
o sell beer, at retail under Section 
>f the Alcoholic Beverage Control lav 
.891—50th - - ‘ '
bounty of 
>remises.

1891—50th

NOTICE is hereby given that License 
EB 3042 has been issued to the underst L 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control U» 
1901 Church Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed cm 
premises. '

QUALITY DELICATESSEN & LUNC 
ROOM, INC.

1904 Church Ave., Brooklyn, N

terų S-gos 29 kuopa 
iai ruošiasi prie sma- 
laimėjimų vakaro, ku- 

vyks sekmadienį, sau- 
2 d., Apreiškimo para- 

salėje. Bus žaidimai 
Tukais, brangios dova- 

ir 
Kaip 
ska- 
visų. 
visi

Am. Liet. Legijono Da
riaus ir Girėno postas gr. 11 
d. išrinko naujus pareigū
nus; vadas P. Mikalauskas, 
pavaduotojai Ant. Povilans- 
kas ir V. Daukintas, adju
tantas J. Dailyda, kapelio
nas kun. Jonas Laurynaitis, 
ūkvedys V. Kuras, teisėjas 
adv. K. R. Jurgėla, gydy
tojas Dr. Edv. V. Žukaus
kas, inspektorius kpt. P. 
Jurgėla, budėtojas J. Gude
lis, vyr. vėliavininkas J. Ši
monis. I » I

Legijonieriai suaukojo 17 
dol. Lietuvos tremtiniams 
sušelpti. Gruodžio 22 d. per 
viešą susirinkimą surinkta 
apie 30 dol. Aukos nusiųs
tos tremtiniams.

Legijonieriai labai dėkin
gi katalikiškai visuomenei, 
kuri šiomis dienomis per
siuntė kelis šimtus dolerių 
tremtiniams šelpti.

P. Mikalauskas, 
Posto Vadas.

Adv. K. Jurgėla,
Adj.

Brooklyn© gatvekariai, at
rodo, jau pradeda nykti. 
Teismas leido pasamdyti 250 
autobusų, kurie pakeis gat- 
vekarius.

North Beach lėktuvų sto
tyje lakūnų pamokos prasi
dės sausio 13 d. Iš karto 
bus mokomi 25 kareiviai.

Prancūzai, užėmus jų šalį 
vokiečiams, 
odos. Šiuo 
jų nešioja 
viršus yra
— alksniniai.

neteko batams 
metu daugelis 

klumpes, 
odinis, o

SUSIRAŠINĖJA SU
KOMISARAIS

kurių 
padai

Statistinėmis ž i n i o m is, 
1940 metais — automobiliai 
užmušė J.A.V. 34,500 žmo
nių. 1940 m. užmušta 2,000 
žmonių daugiau, nei 1939 m.

pagami- 
per 10,-

Street, Borough of Brook/I X: Q 4
Kings, to be consumed oil

SELIG PUGATCH
Street, Brooklyn, N.

kiekvienam stalui 
lenam laimėtojui, 
met, sąjungiečių 

'užkandžiai lauks 
kviečiami

ne-

Tel.: 3-4747

J.A.V. šiuo metu 
narna 700 lėktuvų, 
000 šautuvų, 2,400 lėktuvų 
motorų ir 100 tankų per 
mėnesį.

Pramatoma, kad per 6 mė
nesius New Yorko mieste 
bus paleista apie 
šalpą gaunančių 
kurie gaus darbą 
projektų.

visi jie 
Jie yra, 
aišku —

Šiandie 
gerų tė-

lietuviška šeima. Šeimos ži
dinys lietuvių tautoje buvo 
šventas ir neužgęstąs per 
amžius. Paskaitykime savo 
tautos praeitį. Perlų ir 
brangakmenų joje rasime, 
bet gražiausiai spindįs joje 
deimantas buvo — giliai ti
kinti ir patri j etiška lietuvė 
motina.

Kas kūdikiams, augant 
dar lopšely, šventas gies
mes giedodavo, kas elemen- 
torėlį prie ratelio vaikeliui 
vedžiodavo, kas ankstais ryt
mečiais kvepiančiomis lan
komis ir vingiuotais keliais 
vesdavo, kas, pagaliau, žie
dus sumainiusius kryžium 
palaimindavo ir į altorių 
bei gyvenimą palydėdavo . . . 
Vis tai geroji lietuvė moti
na, ta centrinė ašis visos 
šeimos ir katalikiškųjų na
mų ! Senovės lietuvių šei
mos buvo tikra gyvenimo 
mokykla, kurioje subręsda
vo ir užaugdavo netik nau
jų žmonių tikėjimas, bet ir 
gili tėvynės meilė bei pa
siaukojimas.

Bet laikai keitėsi, pasi
keitė aplinkybės, pasikeitė
me ir mes drauge. Pirmo
sios kartos šeimos, t.y. šei
mos jau čia gimusiųjų yra 
labai skirtingos nuo jųjų tė
vų, kurie dar tebeturėjo se
novės dvasios ir kurie tebe
nešiojo seną lietuvišką sie
lą, nors gyvendami ir mo
derniškos Amerikos didmies
čiuose. Tai sakydamas aš 
nenoriu paneigti 
šeimas, nei aklai 
praeities laikus, 
niekada nemėgau
mokinys klasėje, bet vis dėl- 
buvau blogiausias istorijos 
to juk negalima nemėgti 
tiesos, kuri man vidujiniai 
sako, kad prieškarinės šei
mos buvo sandaresnės, tvir
tesnės ir rimtesnės, negu 
šiais laikais. Persiskyrimai 
būdavo retenybė, o šiandie 
kasdieniškas daiktas.

Kai 1928 metais anglų 
statistika parodė, kad visoj 
Anglijoje per tuos metus 
buvo 4,018 persiskyrimų (di
vorsų), tai visa anglų spau
da ir rimtesnio j i visuomenė 
šaukė, kad tai skandalas, 
gėda prieš visą pasaulį, bet 
pasirodė, kad kitur buvo 
truputį net dar blogiau

teko 328; Švedijoj — 
Belgijoj — 308; Vokie- 
— 648; Prancūzijoj — 
Austrijoj — 900; švei-

dabarties 
aukštinti 
Istorijos 

ir visada

asmenybės gali 
O jos gali būti 
tik sveikose ir 
užgrūdintose šei-

nėse Valstybėse pasirodė, 
kad būta divorsų tik 195,- 
939; kitos šalys lenktynia
vo tarp tų dviejų kraštu
tinumų. Norvegijoj 1932 m. 
milijonui žmonių persiskyri
mų 
385;
tijoj 
518;
carijoj — 741; Lietuvoj apie 
300.

Turtingiausios persiskyri
mais valstybės pasirodė Ja
ponija, Rusija ir, žinoma, 
rekordas teko Amerikai. 
(Maclver, Society, p. 216) 
Įdomu dar ir tai, kad tose 
vietose, kur didžiausias pro
centas (apie 30%) yra iš 
Europos atvykusių, pav. New 
Yorko bei Rytų apylinkėse 
— persiskyrimų skaičius bu
vo pusiau mažesnis negu 
valstybėse, kur vien tik gry
ni amerikiečiai gyvena, šiaip 
ar taip, bet amerikiečiams 
reikėtų labai rimtai pagal
voti, kas bus ateity, jei jau 
dabar yra per daug stebinąs 
persiskyrimų skaičius?... 
Tai yra labai skaudi visos 
tautos žaizda, kurią reiktų 
labai skubiai pagydyti. Lie
tuvių amerikiečių tarpe per
siskyrimai dar nėra labai 
gausūs, bet ir čia jau visuo
tinasis susmukimas prade
da vis ryškiau rodytis.

Šv. Tėvas Pijus XI keletą 
metų prieš savo mirtį išlei
do labai svarbią encikliką, 
pavadinta „Casti Conubii”, 
kurioje labai skaudžiai įspė
jo mūsų laikų tėvus ir mo
tinas, kad uoliau tvarkytų 
savo šeimas ir neleistų jo
kiom piktžolėms jose kerėti. 
Jis sakė:

„Netikėjimas į aukštes
nio gyvenimo vertybes, pa
niekinimas didžiųjų Bažny
čios įsakymų ir pamokymų 
mūsų dienų katalikiškas šei
mas graužte graužia kaip 
koks kirminas. Skundžiamės 
kaskart didėjančiomis visuo
meninėmis blogybėmis ir

baisėjančiu gyvenimu, bet 
ar nors kartą paieškome vi
sų tų blogybių šaknų. Jos 
gi glūdi pradedančiose gęs
ti moderniose šeimose. Visi 
sutelktomis jėgomis r aukim 
lauk tuos mirtingus nuodus, 
nes jie ėda mūsų tvirtovių 
pamatus. Kurkime naujus, 
gražesnius papročius mūsų 
šeimose ir gaivinkime kata- 
liškesnę dvasią savųjų tar
pe, tada palaiminta Visaga
lio ranka vėl palaimins mū
sų namus ir tautas ...”

Galima perskaityti daug 
gražių knygų apie katalikiš
ką šeimą, galima išklausy
ti šimtus gražiausių pamo
kymų apie tai, bet už vis 
lengviausia yra juos pa
miršti ir vėl gyventi senuo
ju gyvenimu . . . Vis dėlto 
viena tiesa turėtų amžinai 
spindėti prieš mūsų akis ir 
stačiai deginte deginti mū
sų širdis, kad katalikiška 
Moterystė yra viena didžiau
sių dovanų vargstančiai žmo
nijai, kad katalikiškos Mo
terystės nesuardomybė yra 
ta skaidrioji aušrinė, kuri 
šviečia ir veda į skaidresnį 
gyvenimą.

J. Bogušas.

Japonai rengiamose va
karienėse sako prakalbas 
prieš valgį. Jie nurodo, kad 
tas paprotis sutrumpina kal
bėtojų pasakojimus, nes val
gio kvapas neduoda kalbėto
jui ilgai pasakoti savo į- 
spūdžius ir jis nori greičiau 
ragauti valgius.

Mitchell Field, Hempstead, 
L. I., Kalėdų naktį, buvo 
iškilmingos kareiviams mi
šios. Mišias laikė kun. Paul 
Geigerich.

Šv. Aloyzo parapijoje Har
leme, New Yorke, pastatyta

kykla.

Brooklyn© Graboriai

mkyti. Smagus laikas 
rintas
. vakare.
tuos visus malonumus 

;a tik 35 centai, o kas 
liausią — visas pelnas 
imas „Amerikai”.

visiems. Pradžia

AI I R E

Dr. M. J. COLNET 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Spinduli® 
Diathermy, ir kitus moderni) 
kus Išradimus nuo aukšto f 
žemo kraujo spaudimo, vidurį 
Ir širdies ligų. Reumatisnt 
Tonsils Ir odos Ilgų, su gerofi 

pasekmėm.

60
17

įas Masaitis, apie 
amžiaus, sirgęs per
ir buvęs Creedmore, 

., valstybinėje ligoninė- 
ųirė gruodžio 30 d. Bu- 
pašarvotas

Masaitį, 
Brooklyne. 
o 2 d.

pas brolį
247 Hewes

Palaidotas

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

las Viseckas, inžinie-
26 metų, kilęs iš Nor
Conn., mirė prieš pat 

as. Palaidotas Connec-
GRABORIUS - 

BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New York( 
ir New Jersey valst

310 John Street, 
Harrison, N. J.

ionis, artimų „Ameri- 
bičiulių žudžių gimi- 

, buvo gabus jaunuč
iu pasižymėjęs inžinie- 
Turėjo gerą darbą; už- 
si sunki liga atėmė šei- 
jrangų asmenį.

Lietuvos nelaimė, jos 
p r i k 1 ausomybės užsmaugi- 
mas vis dėlto rado pritarimo 
ir tarp profesionalų, šiaipjau, 
rodos, šviesių asmenybių. 
Šiomis dienomis Brooklyn© 
„Laisvė” atidengė vieną as
menį, kurį daugelis gerbė, ku
ris šalia savo profesijos rū
pinosi lietuvių literatūra. Dė- 

i mesyje turimas dr. A. Petri
ką.

„Laisvė” paskelbė Dr. Pet- 
rikos gautą iš Lietuvos laiš
ką, kurį jam parašė komunis
tinei propagandai tarnauti 
nuėjęs buvęs kairysis varpi
ninkas J. Būtėnas. Iš šio 
laiško sužinome, kad Dr. Pet
riką parašė laišką švietimo 
komisarui Venclovai su įvai
riais paklausimais, bet Venc
lova esąs tiek užimtas, kad 
daktarui laišką parašyti pa
vedė minėtam Būtėnui, kurs 
dabar renka žinias apie pra
gaištingą komunistų veiklą 
Lietuvos nepriklausomybei 
palaidoti ir visą surinktą me
džiagą sudės į „liaudies kovų 
muziejų”.

Laiške Dr. Petriką laiko
mas savu žmogumi, reiškia
mas pasitenkinimas, kad ir 
Dr. Graičiūnas prisidėjo prie 
tų, kurie džiaugiasi lietuvių 
tautos nelaime.

Nesmagu šią žinią rašyti 
apie žmogų, kurį teko gerbti, 
bet tiesa brangesnė ir už

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Annakauskas)

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(Bieliauskag)

13,000 pa- 
bedarbių, 
prie WPA

OTOlO.OTO

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Buvęs New Yorko guber
natorius Al. Smith užgiria 
prezidento Roosevelto poli
tiką paramos Anglijai at
žvilgiu.

Perkėlimas ,,Civic Virtue” 
statulos iš New Yorko ro
tušės aikštės į Kew Gar
dens, Queens, kaštuosiąs apie 
$21,720.00.

Laiškai iš Palestinos j ki
tas šalis yra retenybė. Visi 
keliai iš šventos Žemės už
daryti. Visi laivai tarnauja 
vien karo reikalams.

WPA New Yorke sutaisė 
ir išdalino varguolių vai
kams 133,000 įvairių žaislų.

Rašytojas Bernard Shaw 
vieną dieną davo tokį pa
kvietimą nuo vienos damos: 
,,Mrs. K. bus namuose ket
virtadienį, nuo 5 iki 6 vai. 
vak.”

Bernard Shaw tuoj aus at
sakė taip pat raštu: „Mr. 
Bernard Shaw bus namie 
taipgi”.

Bridgeport, Nova Scotia, 
sudegė seniausia ir didžiau
sia apylinkėje, Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčia.

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENE IR ŠONAI

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

.0:010:0
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.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

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

Tel. Stagg 2-4409

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

.0:0:0:0:0:0:0:010:0:0

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(Sallnskas)

Laisniuotas Graborius

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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LANKĖSI SVEČIAIŽIEMOS ŠOKIAI gyvybės išlaikymu, panau-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI** K‘ Urbonavičiui, 
rinkimai?

SAUSIO - JANUARY 4, 1941

aplankė „Ameriką”.

Bilietas — 45c.Pradžia 8 vai. vakare

APYLINKĖS SEIMELIS PAVYKO
4

Angehj Karalienes

1940 Metu Svarbesni

Maspetlio Žinios

ht apie sausio 12

tie,

KAS TURIT PAVEIKSLUS?

tą paren- KALĖDŲ GARNYSi-

o.
ka-AUKSO KURPELIS

LAIMĖJIMAI, BASKETBALL, ŠOKIAI
Kiekvieną Trečiadienį

smarkiai augti.
J.

SUSIRINKIMAS

Bilietas 35c

nelaimes Sovietų 
vergijoje, pasižada 

ištikimai rūpintis 
nepriklausomybės

NEUŽMIRŠKIME
ŠEŠTADIENIO

kariuome-
Milius at-

paten- 
dirba

malo- 
brook- 
mūsų 
dirbti

Pirmadienį jau pradeda
mas kalėdinis parapijiečių 
lankymas.

Per šventes viešėjo kuni
gai marijonai Pr. Morkūnas 
ir J. Baltrušaitis.

grįžo 
mas- 
su P. 
buvo

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ita- 
ita-

salėje į- 
jaunųjų 
„Winter

me-
sau-

skirta dalis mūsų apylinkei 
turės būti išpildyta su kau
pu.

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

šeštadienis, sausio

“FROLIC”

Prezidento atvykimo 
klausimu

Oną ir Rapolą 
228 G rove St., 
aplankė garnys, 
gražų ir sveiką 

ir sūnelis

“Amerikos” Intertypo Fondo Naudai tai rinkimai?
;jo visuotinumą. 
jjos krautuvės”, 
fiisti amerikiečiai,

SALĖJE
Brooklyn, N. Y.

Sausio 3 d. į 
nę išvyksta K. 
likti karinės prievolės. Lin
kime jaunuoliui geriausių 
pasekmių.

GRAND PARADISE
Grand ir Havemeyer Streets 

Rengia

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 

Šventadieniais susitan.——----- ------------------------- --
Tel. EVergreen 8-jJa ,i. Dr. K. Urbonavičius 

!S Kmitas, „Darbinin- 
yr. redaktorius, „Ame- 

artimas bendradar-

dojant šiam aukštam tiks
lui visas galimas priemones. 
Seimelio atstovai pažada 
dirbti, kad mūsų draugijos 
daugiau domėtųsi lietuvių 
tautos gyvybiniais reikalais.

Sausio - January j

kė keletą pasiūlymų atei
nančių metų visuomeninei 
veiklai pagyvinti.

Kilusiose diskusijose da
lyvavo kun. N. Pakalnis, K. 
Krušinskas, P. Kyrius, V. 
Pūkas, K. Vilniškis, D. Aver
ka, Kivyta.

Seimelis labai nuoširdžiai 
pritarė* ir 1941 metais su
ruošti Apylinkės Lietuvių 
Dieną, kurios rengimo ko- 
mitetan išrinkti šie asme
nys: K. Krušinskas, K. Bal
trušaitis, V. Daubaras, M. 
Brangaitienė, A. Pažereckie- 
nė, S. Subatienė, K. Gai
šius, St. Lukoševičius, J. 
Tumasonis, J. Mikolaitis, M. 
Mikolaitis, V. Pūkas, S. Pus- 
vaškis, J. Paulauskienė, Pr. 
Ražickienė, P. Šimkienė, P. 
Šimkiūtė, Jul. Skarulienė, J. 
Skarulis, M. šertvytienė, V. 
Zaukus, V. Žemantauskas, 
R. Pankevičienė, B. Ado
maitienė, A. Juška, K. Do-

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis įvy
ko 1940 m. gruodžio 29 d. 
V. J. Atsimainymo par. sa
lėje, Maspethe. Dėl blogo 
oro seimelio atidarymas pa
vėluotas pusvalandžiu, ta
čiau dalyvių skaičius šį kar
tą ar tik nepralenkė anks
čiau buvusius seimelius. Sei
melyje atstovauta 33 drau
gijos. Atstovų buvo 136.

Seimelio atidarymo mal
dai vadovavo kun. Pr. Mor
kūnas, M.I.C. Atidarymo žo
dį pasakė ir darbotvarkę pa
teikė Federacijos New Yor
ko apskrities pirm. J. B. 
Laučka. Susirgusio klebono 
kun. J. Balkūno sveikinimą 
perdavė kun. P. Lekešis.

Seimelio prezidiuman iš
rinkti : pirm. St. Lukoševi
čius, vicepirm. P. Bagočiū- 
nas ir Juozas Skarulis; se
kretoriate — EI. Bartkevičiū
tė ir EI. Matulionytė. Re
zoliucijų komisijoje — Mot. brovolskis, O. Laukaitienė,

_ - _• Al. Vasiliauskas (Gr. Neck),
Agota Blažonienė (G. Neck), 
V. Vyšniauskienė, Elena Ma
tulionytė. Komitetas įgalio
tas pasikviesti daugiau as
menų į komiteto sąstatą.

Baigdamas posėdį, seime
lis priėmė keletą rezoliucijų, 
kurios čia ir paduodamos.

L. G. Fondo vajus
Apylinkės Seimelis reiš

kia visiško pasitenkinimo, 
kad K. Federacijos įsteigtas 
Lietuvai Gelbėti Fondas ve-

Mikolaitis, M. Degulienė, J. 
Paulauskienė, J. Skarulienė 
ir M. Skrodenis. Rezoliuci
jų komisijoje — Kaz. Kru: 
sinskas, ponia Brady ipAL 
Vasiliauskas.

Apskrities pirm, pranešė 
apie apylinkės organizuotos 
katalikų visuomenės veiklą 
1940 metais, pažymėdamas, 
kad mūsų apylinkė neliko 
neatžymėjusi nė vieno svar
baus gyvenimo įvykio. Daug 
kartų ši apylinkė buvo pir-

- moji reikšmingą žodį tarti 
ar atitinkamą žygį atlikti, i da platų vajų, kuriam pa-
Apie Lietuvių Dienos liepos 
4 d. pasisekimą pranešė D. 
J. Averka.

Seimelyje buvo trys pla
tesni pranešimai.

Adv. St. Gabaliauskas kal
bėjo apie Lietuvos okupaci
ją, žmonių vargą, bolševi
kų užsimojimus išnaikinti 
lietuvių šviesuomenę. Jis 
vaizdžiai ir jautriai pabrė
žė viltį ir galimumus susi
laukti laisvės ir nepriklau
somybės. Kvietė remti visas 
pastangas n e p r įklausomai 
Lietuvai atstatyti.

Kun. N. Pakalnis kalbė
jo gyvu jaunimo klausimu. 
Jis nurodė, kad visai atėjo 
laikas • kodaugiausia remti 
savo jaunimą, duoti jam ga
limumų būti organizuotam, 
prisiglaudusiam prie savų
jų-

Juozas B. Laučka pareiš-

D.L.K. Gedimino sukaktis
Seimelis įpareigoja Fede

racijos New Yorko apskri
ties valdybą 1941 metais su
ruošti atitinkamą Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino mirties 600 metų su
kakties minėjimą, kurs pa
tarnautų tautinei sąmonei 
pakelti.

Lietuvos reikalais
Apylinkės Seimelio atsto

vai, išklausę adv. St. Gaba- 
liausko pranešimą apie Lie
tuvos žmonių skurdą, vargą 
ir kitas 
Rusijos 
uoliai ir 
Lietuvos
atstatymu ir lietuvių tautos

GRAND PARADISE SALĖJE 
Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Ryšium su numatomu Lie
tuvos Respublikos Preziden
to A. Smetonos atvykimu į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, seimelis pasitiki, kad 
Federacijos New Yorko ap
skrities valdyba pasielgs 
taip, kad ko geriausiai būtų 
patarnauta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo idė
jai.

Praeitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi kun. 
Dr. J. Navickas, „Draugo” 
vyr. redaktorius Leonardas 
Šimutis, K. Susivienijimo 
sekr. V. Kvetkauskas, Dr. 
Pr. E. Galinis, Vincas Šau
lys. Svečiai dalyvavo L. K. 
Federacijos centro valdybos 
posėdyje gruodžio 27 d. New 
Yorker viešbutyje ir ta pro
ga

Pranė Jočiūtė; Senutė Fefa 
— Elena Matulionytė; kara
lius, princas, Rožių valsčiaus 
valdytojas — Nella Ragelytė. 
Nykštukai ir šokėjai — ma
ži, išrinkti katekizmo moky
klos vaikai.

Savo atsilankymu, 
nūs maspethiečiai ir 
lyniečiai, paremsite 
Sodaliečių pastangas
lietuviškumui. Bilietai 50c.; 
iš anksto gaunami pas vai
dintojas. Prie to, bus ir 
smagiai pasišokti po suvai
dintos Operetės. Gros Tony 
Griss and his Harmony Lane 
Ramblers. Kas iš anksto 
nusipirks, niekad nesigailės.

Elena Matulionytė.

Pritaria jaunimo žurnalui
Seimelis, patyręs iš kun. 

N. Pakalnio pranešimo apie 
L.K. Federacijos centro vai-'vyksta 
dybos nutarimą išleisti jau
nimui anglų kalboje vertin
gą žurnalą, kurio tikslas bus 
patarnauti lietuviškai ideo
logijai, sveikina šį žygį ir 
reiškia vilties, kad Amerikos 
lietuvių jaunimas įvertins vy
resniųjų pasiaukojimo pa
stangas.

Šis
d., yra šių metų pirmas šeš
tadienis, tad svarbu jį tin
kamai atžymėti, praleisti. 
Jaunimo maloniai žiniai ten
ka pranešti, kad sausio 4 
d. Grand Paradise

Amerikos” 
bičiulių ruošiami 
Frolic” šokiai.

Parama „Amerikai”
Seimelis, giliai vertindamas 

apylinkėje leidžiamą „Ame
rikos” laikraštį, kviečia lie
tuvių katalikų visuomenę ir 
toliau nuoširdžiai domėtis 
„Amerikos” gyvavimu. 1941 
metais apylinkėje „Ameri
kos” naudai reiktų surengti 
bent vieną bazarą, metinę 
vakarienę, Lietuvių Dieną 
liepos ketvirtą. Būtų gražu, 
jei ir atskiros draugijos ga
lėtų „Amerikos” naudai su
ruošti įvairias pramogas.

Apie vieningumą
Lietuvių katalikų vienin

gumo viešoje veikloje klau
simu seimelis taip pasisa
ko: drausmingi lietuviai ka
talikai lankosi tik tokiose 
pramogose bei tautinėse iš
kilmėse, kuriose aktyviai da
lyvauja katalikų organizuo
tos visuomenės atstovai.

Užbaiga
Posėdį užbaigę, seimelio 

dalyviai, atstovai ir svečiai, 
nuėjo į bažnyčią, kur kun. 
K. Paulionis atlaikė pamal
das ir suteikė palaiminimą 
Švenčiausiuoju. Iš bažny
čios seimelio dalyviai 
į salę, kur darbščios 
pethietės šeimininkės ! 
Šimkiene priešakyje 
paruošusios užkandžių.

Rengia
Angelti Karalienes Par. Jaunimo Klubas

Pradžia 8 vai. vak

Pirmas Vakaras — Sausio 8 d

Šios pramogos tikslas la
bai gražus — paremti „Ame
rikos” Naujo Intertypo Fon
dą. „A m e r i k o s” vyresni 
skaitytojai gali daug pagel
bėti. Praneškite savo jauni
mui bei pažįstamiesiems, kad 
šį šeštadienį, sausio 4 d., 
geriausia praleisti „Winter 
Frolic” šokiuose, Grand Pa
radise salėje, Brooklyne. Bi
lietai tik po 45 centus.

Šiemet Kalėdų šventėse 
mūsų bažnyčia labai gra
žiai atrodė, o tai vis sese
lių pranciškonių dėka, kurios 
nepasigailėjo darbo. Vidur
naktines mišias atnašavo 
kun. J. Kartavičius, iškil
mėms pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. Pr. Morkūnas, 
M.I.C. Pats klebonas kun. 
J. Balkūnas savo ir kunigų 
vardu maloniai sveikino pa
rapijiečius švenčių proga, 
linkėdamas, kuo daugiausia 
malonių, nuo Kūdikėlio Jė
zaus. Choras su savo va
dovu p. Ant. Visminu labai 
gražiai pagiedojo.

Operetė
7 vai. vak. par. salėje 

vyko „Malūnininko ir Ka
minkrėčio” operetės vaidini
mas, kurį suruošė Maspe
tho par. choras, muz. A. 
Vismino vadovaujamas. Ope
retės pasižiūrėti gausiai su
sirinkta — buvo pilna salė. 
Operetėje vaidino: Kamin- 
krėtis — Vincas Rokus, Tek- 
lytė, malūnininko duktė — 
Suzana Gedvilaitė; Pranas, 
kaminkrėčio sūnus — Juozas 
Žemgulys; Petronėlė, malū
nininko tarnaitė — EI. Ma
tulionytė; Sabukas, kamin
krėčio gizelis — Pranas Ka- 
libatas; Barbora, kurčia mer
gaitė — Ladislava Rokiūtė; 
Malūnininkas — Petras Ka- 
libatas.

Publikai daug kartų bu
vo ko skaniai ir sočiai pasi
juokti. Ypatingai pasižymė
jo Petras Kalibatas, kurio 
balsas, vaidyba ir elgsena 
scenoje vykusiai praėjo. Po 
vaidinimo dar ir pasilinks
minta. Viskas praėjo gra
žioje nuotaikoje.

Sąjungietės nutarė su
ruošti našlių balių, kuris į- 
vyks vasario 9 d. 5 vai. 
vakare, parapijos salėje. Vi
sos našlės bus atitinkamai 
pagerbtos ir apdovanotos. 
Prašoma visų į 
girną atsilankyti.

Šv. Vardo dr-jos vyrai 
jau rengiasi prie savo ren
giamo sausio 24 d. baliaus, 
parapijos salėje. Svečių ti-i 
kimasi turėti daug, tad rei
kia prisirengti ir prirengti, 
kad atvykusieji būtų 
kinti. Komisija jau 
baliaus pasisekimui.

Draugijos metinė 
bendra 
sausio 
metu.
nariai, 
ji, visi

narių 
šv. Komunija bus 

12 d. 9 vai. mišių 
Šiuomi kviečiami visi 
esantieji ir buvusie- 
parapijos vyrai, drau

ge eiti prie šv. Komunijos 
tą dieną.

Šį sekmadienį Gyv. Rožan
čiaus dr-jos narės bendrai 
eis prie šv. Komunijos 9 
vai. mišių metu. Po Miš
parų bus procesija bažnyčio
je.

Jaunuolių klubas rengiasi 
naujai savaitinei programai, 
kuri prasidės sausio 8 d. ir 
tęsis kas savaitė — trečia
dieniais Grand Paradise sa
lėje, Grand ir Havemeyer 
gatvių kampas, B rooklyne. 
Visi lietuviai kviečiami at
silankyti, nes programoje 
bus daug įvairybių.

Nepamirškite, ypač
kurie dar neturite Amerikos 
pilietybės popierių, kad mū
sų parapijos salėje, ketvir
tadienių vakarais būna pi
lietybės pamokos. Ateikite ir 
persitikrinkite.

Nežinia kur yra dingę ju- 
domieji paveikslai, parodą 
Marianapolį, studentų s-gos 
pirmą seimą ir t.t. Kas tu
ri šiuos paveikslus, malo
niai prašomas pranešti „A- 
merikos” administracijai.

Maspetho lietuviai labai 
išsiilgo gero veikalo vaidi
nimo. Jau antri metai, kai 
neturėta reikšmingesnio vai
dinimo. Sodalietės su se- 
sesel. pranciškietemis sudarė 
antrą kartą vaidintojų gru
pę ir antram pasirodymui 
parinko labai gražią, triių 
veiksmu operetę,. „AUKSO 
KURPELIS”, kuri statoma 
scenon vasario 23 d. V. J. 
Atsimainymo par salėje.

Štai turime išdidžią mote
rį, ponia Gražulę — Josefiną 
Zembrauskaitę. Jos dukte
rys: Aldona —Suzana Ged
vilaitė; Julita — Marė Au- 
gustinaitė; našlaitė, ponios 
Gražulės tarnaitė, Peleną —

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryti’ 
Tel. EVergreen gruodžio gale SUūkiai 

~~ --vo. Padaryta mažaope-
daug pagelbėjo ir Gar 
Veteranas sveikstąs 

rika” nuoširdžiai Jan 
visiškai sustiprėti ii 

Įgai, ilgai gyventi, nes 
vybė labai ir labai rei 

Brooklyn, ra mūsų tautai.
litytojų dėmesiui ma 

” pranešti, kad netru 
h rTel. EVergreen 4-7142 pradėsime spausdintSALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES didžiausias džiaugs
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate k„ą Vvties ir Ere 

PUSRYČIAI—PIETOS— VAKARIENĖ Geriausias paslfa , . ” .J. . . .v
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUStUtoriUS greičiausiai iŠ 
rlausltj bravoru. Parengimams priimami užsakymai KREIPI 

JUOZAS GINKUS p’ __ *__
495 Grand Street, Brooklyn,Sekmadienį, sausio 1

^^^^etuvoje okupantai va: 
. dar vieną komediją - 

sėkmingai užpuolė iy, atstovus į Soviet 
vyną Taranto uosteLog Vyriausią Soviet: 
d. pasitraukia CIO ^renkami” 35 atstovi 
L. Lewis; jo vietoje- atstOvai į „respubl 
Murray. 23 d. Atstovų rūmus ir 10 
prisideda prie Beri atstovybę, 
lypės sutarties. ūkimams” išstatyti ti 

datai, vadinas GRUODŽIO MENESI
1 d. pasitraukia mstai galėtų būti bei 

P. Kennedy, Amerigudresni — jie galėl 
basadorius Anglijai.laugiau kandidatų p; 
graikai laimi stambi.- Bet tada žmoni 
šius Albanijoje pridėtų reikšti savo pr 
pasitraukia ItalijosPasirinkti padoresni) 
menės štabo viršiniįistus. Komunistų ; 
doglio. — 9 d. angį padaryti visus žm 
deda italų puolimą ^klusniausiais vergą
— 11 d. anglai pamariui, neturinčiais j 
tūkstančius italų nuomonės.
— 12 d. Washingt( 
ta lordas Lothian, 
ambasadorius. — 14“us”> tenka praneši 
šąląs Petain prašalijšrinksimų” Lietuv 
pavaduotoją Lavai,U skaičiuje yra irk 
patikėtinį. —15 d. Ąs Pozdniakovas, k 
veja italus iš EgijJ birželio 15 d. bui 
d. prezidentas Roos^l atstovas Lietuva 
lo skolinti Anglijai01.0^8 ne iš Lietuvi
— 20 d. prezidente Sėtuvių tautos nep;
velt paskiria vyr. aklai vykdąs Sta] 
tarybą iš 4 asmentazus> girdęs ir nugi 
nauju Anglijos a°^ka Paleckius, Gira 
rium Amerikai pa£)as Neris, Pakar. 
lordas Halifax, užs 
kalų ministeris; jo dabar sakys mūši 
Anthony Eden. <omunistėliai? Kok 
kreipiasi per rad^voz^n^a^ovas turi Li 
lūs, ragindamas žmonių reikalams s 
Mussolinį. — 25 d. Stalino prieangyje 
tuose ramu. — 29 į * .
velt per radiją Karalių dieną B: 
kad Amerika turi jOu^s’ Miss., . šv. A 
galbos šaltinis A?° seminarijoje 4 ja 
__________ Jgrai įšventinti kui 
r____________ —‘ Ši seminarija y

HAvemeyer 8 tiko j e vienintelė, si 
RALPH KRl1 išimtinai negrams. 
FOTOrPAf0 J’au 15 kuni^> 1 v 1 VUnHla|jar dirba misįjų d: 

65-23 GRAND Ąrp gav0 tautiečių 1 
MASPETH NA ir Amerikoje.

JTU katalikų Ameril 
---- --------------- -ira 200,000, tad dir 

Pirkit Anglisikybei tarp negrų 
LISAUSKO A>Plati- Ji bus Prieil 

KOMPANl/’ kai BažnVčia su 
(Kleen Kol C«1‘ . dau^au

icių negrų. Baznyc: 
306 Union AMinumas visur pasiek 

Brooklyn, N.jis prieinamas.
Tel. EVergreen 7-75 —4*—
___________ 2jtnunistiniai Lietui 

LIETUVIšKAaščiai dažnai turi
D U C T n D A Vdomių skelbimų, kui 
Kto 1 UKAI’ys toks: pirksiu plunl

BAR & GRl^i; noriu pirkti laiki 
Gaminam valgius a® pamečiau vyrišką 1 
niško ir lietuviško S— grąžinusiam atlyg 
Čia taip pat galinai, t.t.
Amerikos išdirbinio
portuotų degtiniu. \krautuvea but« Plln' 

vvnų ir gero ^Maskvos pakalikų sps 
JOSEPH ZEW^auja, nejau žmor 

Savininku tusi laikraščiuose, i< 
411 Grand Stre^i plunksnakočio, la: 

Brooklyn, NA

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius) 

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

(Pradžia 1 pslp.) 
munijos karalius Karolis, 
sostą užima jo sūnus My
kolas. — 14 d. kongresas pri
ima karinės prievolės pa
renkamosios tarnybos įsta
tymą. Italai pradeda ver
žimąsi į Egiptą. — 15 d. 
miršta kongreso atstovų rū
mų pirm. Wm. P. Bank- 
head. — 22 d. prancūzai lei
džia japonams turėti lėktu
vų bazes ir laikyti kariuo
menę Indo - Kinijoje. — 26 d. 
prezidentas Roosevelt už- 
dr audžia. išvežti plieno—ir 
geležies laužą. — 27 d. Vo
kietija, Italija ir Japonija 
pasirašo Berlyne trilypės są
jungos sutartį.

Gruodžio 19 d. „Amerikos 
skaitytojus 
Vaičiulius, 
Brooklyne, 
palikdamas
sūnelį. Motina 
sustiprėję, prieš Naujus Me
tus grįžo iš ligoninės na
mo. Vaičiuliai augina duk
relę Teresę, kuri jau eina sep
tintus metus ir lanko para
pijinę Šv. Barboros mokyk
lą.

Linkime naujajam lietu
viui

SPALIŲ MĖNESĮ:
1 d. kongresas priima pa- 

dinto pelno bilijono dolerių 
mokesčių įstatymą. — 4 d. 
Hitleris ir Mussolini susi
tinka prie Brenner. — 8 d. 
vokiečių kariuomenė prade
da žygiuoti Rumunijon ir 
ten užima aliejaus versmes.
— 15 d. pas prezidentą Roo- 
seveltą atsilankė lietuvių 
amerikiečių delegacija su 
Leonardu Šimučiu, Lietuvai 
Gelbėti Tarybos pirm., prie
šakyje. — 16 d. karinei prie
volei atlikti Amerikoje įsi
rašo 16,400,000 vyru. — 18 
d. Anglija atidaro Burmos 
kelia. — 24 d. Hitleris Pran
cūzijoje susitinka su marša
lu Petain, dieną anksčiau 
matęsis su gen. Franco. 
Amerikoje pradeda veikti 
44 darbo valandų savaitė.
— 27 d. New Yorke užda
roma pasaulinė paroda. — 
28 d, italai užpuola grai
kus. Mussolini susitinka su 
Hitleriu Florencijoje. — 29 
d. pravedama Amerikos 
rinės prievolės loterija.

Šv. Jurgio draugijos 
tinis susirinkimas įvyks 
šio 15 d. 7:30 vai. vak. pi
liečių klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Nariai pra
šomi dalyvauti ir užsimokė
ti į draugiją, kad neliktumėt 
suspenduoti.

Sekr. C. Nečiunskas.

LAPKRIČIO MĖNESĮ:
2 d. graikai atmuša 

lu puolimą ir išstumia 
lūs į Albanija. — 5 d. Jungt.
Amerikos Valstybės sekan
tiems ketveriems metams 
prezidentu išsirenka vėl F. 
D. Roose veltą: vicepreziden
tas — Henry A. Wallace. 
Balsavo 49,818 955 piliečiai. 
Roosevelt gavo 27.245.422 
balsus. — 10 d. didelis že
mės drebėjimas Rumunijoje. 
Miršta senatorius Kev Pitt
man. senato užsienio komi
sijos pirm. — 12 d. Moloto
vas tariasi Berlvne su Hit
leriu. — 13 d. anglų laivai
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