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N1Ų PATOGIUS
IAUSIOS ROSIES 
lai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
AKARIEiNfi - - 
iamle Iš geriausios 
nams ]

ZAS GINKUS

i. Dr. K. Urbonavičius 
is Kmitas, „Darbinin- 
yr. redaktorius, „Ame- 
’ artimas bendradar- 
gruodžio gale sunkiai

"^o. Padaryta maža ope- 
, daug pagelbėjo ir Gar- 

Veteranas sveikstąs. 
; rika” nuoširdžiai Jam 

visiškai sustiprėti ir 
gai, ilgai gyventi, 
■vybė labai ir labai 

Brooklyn, y f a mūsų tautai.

itytojų dėmesiui 
pranešti, kad netru- 
pradėsime spausdinti 
Kmito įdomią apysaką 
s ir Erelis”.

didžiausias džiaugs- 
kad „Vyties ir Ere- 

iš-

nes 
rei-

ma-

Mums

Geriausias paslrlį . ” J . v.
Iš geriausios Smetonos, ALUS utOHUS greičiausiai i 
priimami užsakymai KRĖTĘ

Washington, — Preziden
tas Roosevelt sausio 8 d. 
nusiuntė Kongresui savo 
siūlomą biudžetą sekantiems 
iždo metams (nuo 1941 m. 
liepos 1 d. iki 1942 m. bir
želio 30 d.). Prezidentas se
kantiems metams numato 17 
bil. 500 mil. dol. išlaidų. Vien 
tik šalies saugumo bei gy
nimosi programai skiriama 
10 bil. 500 dolerių. Be to, 
šiame biudžete neįtraukta 
numatoma parama Anglijai, 
Kinijai ir Graikijai. Ši pa
rama gali pareikalauti 10 
bil. dol.

ITALAI VEJAMI IŠ 
LIBIJOS

Roosevelt Už Laisve Visam Pasauliui

)esni

Brooklyn, f sekmadienį, sausio 12 
etuvoje okupantai vai- 
lar vieną komediją — 
j” atstovus į Sovietų 
gos Vyriausią Sovietą, 
„renkami” 35 atstovai 
atstovai į „respubli- 

.tstovų rūmus ir 10 į 
atstovybę.
akiniams” išstatyti tik

sėkmingai užpuolė it; 
vyną Taranto uoste,, 
d. pasitraukia CIO į 
L. Lewis; jo vietoje-’ 
Murray. — 23 d. Ri. 
prisideda prie Berlj 
lypės sutarties.

n d i d a t ai, vadinasi, 
GRUODŽIO MENES .kiek reikia atstovų, 

nistai galėtų būti bent1 d. pasitraukia
P. Kennedy, Amerij|gudresni — jie galėtų 
basadorius Anglijai, 
graikai laimi stambi- 
sius Albanijoje priešp-lėtų reikšti savo pro- 
pasitraukia Italijos 
menes štabo virsimi ristus.
doglio. — 9 d. an padaryti visus žmo- 
deda italų puolimą
— 11 d. anglai painJoriui, neturinčiais jo- 
tūkstaačuią.JAalJį gnomon ės.
— 12 d. Washing^

laugiau kandidatų pa-
Bet tada žmonės

pasirinkti padoresnius
Komunistų gi

aklusniausiais vergais

___ 4

'Sint apie sausio 12 d.
, tenka pranešti, 

,išrinksimų” Lietuvos 
ų skaičiuje yra ir ko-

Karolis, 
s My- 
as pri- 
:s pa- 
i įsta- 
i ver- 
15 d. 
vų rū- 
Bank- 
:ai lei- 
lėktu- 
ariuo- 
-26 d. 
t už- 
30 ir 
d. Vo-
iiponijalta lordas Lothian, 
pės są- ambasadorius. —1411118 

įšalas Petain prašai 
pavaduotoją Lavai, 
patikėtinį.—15 d. Į8 Pozdniakovas, ku- 
veja italus iš Egipi birželio 15 d. buvo 
d. prezidentas Roos U atstovas Lietuvai, 
lo skolinti Anglijai nogus ne iš Lietuvos 
i— 20 d. prezidentą ’ 
velt paskiria vyr. 
tarybą iš 4 asmenį 

7 nauju Anglijos a

ima pa- 
dolerių
- 4 d. 
ii susi- 
-8 dJ 

i pradė
ti j on ir 
versmes.., , „ ...
litą Roo- OrdaS Hallfax’ “ 
liphivin kalų ministeris '’ P 
.. G Anthony Eden.cija su I ...

Lietuvai kreiPiasl 
rm., prie-'lus’
’ineiprie-i - i... tuose ramu.— 29'. ikoie įsi- ,, ...
tu — 18 velt per radl]ą

' kad Amerika turi > Burmos ,, „ ... . .• galbos šaltinis Ar ens Pran- b 
su marša- 

anksčiau 
Franco, 

da veikti 
u savaitė, 
orke užda- 
paroda. — 
•uola grai- 
įsitinka su 
joje. — 29 
nerikos ka- 
oterija.

lietuvių tautos nepa- 
aklai vykdąs Stali- 

azus, girdęs ir nugir- 
odka Paleckius, Giras, 

rium Amerikai pa.;^as Neris, Pakark-

dabar sakys mūsiš- 
fomunistėliai? Kokią 
Pozdniakovas turi Lie- 
žmonių reikalams at-

J*- Mussolinį. — 25d.i'ti Staliį° Prieangyje?

Bay 
Au- 
jau-

ų Karalių dieną 
ouis, Miss., šv.
o seminarijoje 4
grai įšventinti kuni- 

Ši seminarija
■'koje vienintelė, 
| išimtinai negrams. Ji 

i jau 15 kunigų, ku- 
bar dirba misijų dar- 

65-23 GRAND A rp savo tautiečių Af-
. ir Amerikoje.
rų katalikų Ameriko- 
a 200,000, tad dirva 

'Pirkit M^ybei tarp negrų la- 
lati. Ji bus prieina- 

kai Bažnyčia susi- 
daugiau misijonierių 

:ių negrų. Bažnyčios

HAvemeyer 8-i
RALPH IB’

FOTOGRAI
MASPETV

yra 
ski-

NESp 

itmuša ita- 
stumia ita- 
- 5 d. Jungt. 
/bes sekan- 
is metams 
nka vėl F. 
icepreziden- 
L Wallace. 
55 piliečiai.

27.245.422 
didelis že- 

Rumuniioje. 
3 Kev Pitt- 
ienio komi- 
I d. Moloto
ve su Hit- 
.nglų laivai

LISAUSKO AJ 
KOMPANU

(Kleen Kol
306 Union A’inumas visur pasiekia, 

Brooklyn, N
Tel. EVergreen T 

lunistiniai Lietu vos 
sčiai dažnai turi la
pinių skelbimų, kurių 
b toks: pirksiu plunks- 
; noriu pirkti laikro

di pamečiau vyrišką ka- 
- grąžinusiam atlygin
tu 
rautuvės būtų pilnos, 
Maskvos pakalikų spau- 

JOSEPHZ^aUja’ nejau žmonės 
Savininku įsi laikraščiuose, ieš- 

411 Grand plunksnakočio, laik-

s prieinamas.

LIETUVIŠB

RESTORA!
BAR & GBt

Gaminam valgius • 
niško ir lietuvi^ 
Čia taip pat 
Amerikos išdirbi?- 
portuotų degtiniu 

vynų ir gero 1

Brooklyn^

Tokio biudžeto Amerikos 
istorija taikos metais dar 
nežinojo. Prezidentas numa
to, kad 1942 m. liepos 1 d. 
valstybės biudžete bus 9 bi
lijonai dolerių nedatekliaus, 
o valstybės skola tuo metu 
pasieks 58 bilijonus dolerių.

Padintoms pajamoms su
kelti bus įvesti nauji mo
kesčiai, bet prezidentas ne
nurodė, kokie tie mokesčiai 
tuėtų būti. Prezidentas tiki, 
kad ateinančiais metais val
stybės gyventojų pajamos 
sieksiančios 87 bilijonų do
lerių, kas būtų -apie dešimt 
bilijonų dolerių daugiau, nei 
1929 metais.

Kairas. — Sausio 5 d. ang
lų kariuomenė užėmė svar
bų Libijos uostą ir miestą 
— Bardia. Anglams į nelais
vę pateko per 25,000 italų 
karių su keliais generolais. 
Anglai panaudojo sausumos, 
jūros ir oro puolimo pajė
gas. Apskaičiuojama, kad 
iki šiol »nuo gruodžio pra
džios italai Afrikoje neteko 
94,000 karių.

Italijos vyriausybė pripa
žino Bardios netekimą. Pra
nešime sakoma, kad prie 
Bardios italai turėjo daug 
nuostolių, tačiau karas bus 
tęsiamas visu griežtumu.

Libijoje anglai prie Bar
dios nesustojo — jie žygiuo
ja visu pakraščiu tolyn, ar- 
tindamies Tobruko uosto, 
kurio gynimo lėktuvų stotį 
jau užėmė.

— Komisarų taryba ir rei
kalų valdyba persikraustė į 
buv. Valstybės Taupomųjų 
Kasų rūmus, tik šį pavasa
rį baigtus, šie nepriklauso
mosios Lietuvos laikais pa
statyti puikūs rūmai yra 
buv. Laisvės alėjoj prieš 
Valstybės teatrą.

Kalėdos?
Washington. — Čia 

žinių, kad Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje Stalinas lei
dęs švęsti Kalėdų šventes. 
Pranešama, kad pats Hitle
ris kreipęsis į Staliną, kad 
Baltijos respublikų tikintie
ji galėtų švęsti Kalėdas, 
kurių komunistai nepripa
žįsta.

Taip pat pranešama, kad 
popiežius išreiškęs Vokieti
jos vyriausybei padėką už 
atliktą sėkmingą tarpinin
kavimą.

gauta

Admirolas Lealiy 
Prancūzijoje

Vichy. — Admirolas Wm. 
D. Leahy, naujas Amerikos 
ambasadorius Prancūzijoje, 
sausio 8 d. įteikė maršalui 
Petain savo skiriamuosius 
raštus ir prezidento Roose- 
velto laišką.

Su maršalu Petain admi
rolas Leahy yra seni pa
žįstami.

Vyskupas McIntyre 
Konsekruotas

Sausio 8 d. New Yorko 
šv. Petriko katedroje iškil
mingai konsekruotas vysku
pas James Aloysius McIn
tyre, New Yorko arkivys
kupijos kancleris. Konsekra
vimo apeigas atliko arkiv. 
Spellman.

Iškilmėse dalyvavo 9 ar
kivyskupai, 56 vyskupai, dau
gybė kunigų ir apie 5,000 
pasauliečių.

Karo Mokyklon Tik Komunistai
Kaunas. — Lietuvoje rau

donieji okupantai pradėjo 
imti savanorius į karo mo
kyklą. Dabar paskelbtos są
lygos, kuriomis Lietuvos 
jaunimas priimamas į oku
pantų karo mokyklas. Ne
priklausomosios Lietuvos lai
kais į karo mokyklą buvo 
priimami jaunuoliai, baigę 
gimnaziją. Okupantiškajai 
karo mokyklai užtenka pra
džios mokyklos baigimo, ir 
tai ne pilnos pradžios mo
kyklos, o tik 4 skyrių. Už
tat į mokyklą priimami tik
tai tie, kurie pristatys ko
munistų partijos ar komjau
nimo organizacijos duotą 
charakterišką arba profesi
nės sąjungos ar darbovietės 
vadovybės pažymėjimą. Be 
to, specialiai pažymima, kad 
kandidatas turi būti kom
partijos arba komjaunimo 
organizacijos ar profesinės 
sąjungos narys ar kandida
tas. Dar viena sąlyga: kan
didatai turi mokėti rusų 
kalbos.

Iš paskelbtų aprašymų 
matyti, kad daugelis komu- 

da dar nebuvo panaikinta nistų, norinčių įstoti į rau-

rodėlių ir net vieno kalio
šo? Nueitų į krautuvę ir 
nusipirktų, neišleisdami taip 
reikalingų pinigų skelbi
mams laikraščiuose.

Kaune jau nuteisė lietu
vius amerikiečius, įsteigu
sius ir puikiai vedusius 
„Drobės” fabriką. Jie pa
smerkti, kad išėmė iš fab
riko 
sius 
ėmė 
buvo
čio naudotis savo turtu. Ta-

iždo jiems priklausu- 
pinigus. Kai jie išsi- 
savo pinigus, dar ne- 

įstatymo, draudžian-

nuosavybė.
Įdomu, ar ir 

teistųjų lietuvių 
čių artimieji ir
rems komunistų spaudą, duo
dami jai savo skelbimus.

toliau nu- 
amerikie- 

draugai

Chicagoje Kolumbo Vy
čiai veda sėkmingą vajų 
tarp lietuvių. Gerai, kad lie
tuviai remia tokią galingą 
organizaciją. Tuo tik džiaug
tis galime. Tačiau lietuviai 
turi sau daug artimesnę ir 
brangesnę organizaciją. L. 
Katalikų Susivienijimas — 
visų mūsų remtina organi
zacija.

Lietuvis dažnai linkęs y- 
patingai gerbti tai, kas sve
tima. Mes turime savų or
ganizacijų, savų įstaigų. Pir
ma jas padarykime tvirtas, 
galingas. Per jas ir mūsų 
jaunimas geriau išeis į gy
venimą.

TURKAI PASIRUOŠĘ
ŽYGIUOTI

Sofija. — Iš Vokietijos su
grįžęs Bulgarijos ministeris 
pirm. Filov sušaukė minis- 
terių posėdį. Manoma, kad 
vokiečiai yra įteikę reika
lavimus praleisti jų kariuo
menę per Bulgariją.

Iš artimų turkams šalti
nių pranešama, kad turkai 
neliks abejingi, jei vokiečiai 
žygiuotų į Bulgariją. Tokiu 
atsitikimu turkai žygiuotų į 
pietinę Bulgariją.

8 d.Londonas. — Sausio 
mirė lordas Baden-Powell, 
sulaukęs 83 metų, skautų į- 
kūrėjas.

Norėjusios įsire- 
kelios moterys,

donosios armijos karo mo
kyklą ir pasiryžusių tarnau
ti okupantams, rusų kalbos 
nemoka.
gistruoti
bet joms buvo pareikšta, 
kad moterys nepriimamos. 
Pasak sovietiškojo majoro 
Rylakino, kuris yra Kauno 
karinis komisaras, moterys 
į armiją gali būti priimtos 
tik išimtinais atsitikimais, 
aukštų kvalifikacijų specia
listės.

Okupantų karo mokykla 
veikia Vilniuje.

Washington. —Laivyno se
kretorius Frank Knox pra
nešė, kad nuo vasario 1 d. 
Amerikos karo laivynas per
tvarkomas, 
skiros 
Azijos 
ninku 
42,000
naujas laivyno viršininkas.

Steigiamos at- 
Atlanto, Pacifiko ir 
laivyno dalys. Jūri- 

skaičius padidinamas 
asmenų. Paskirtas

Washington. — Sausio 6 prezidentas F. D. Roosevelt pa
sakė svarbią kalbą Kongresui, tik ką susirinkusiam pirmų
jų posėdžių. Jo kalba buvo prezidento metinis pranešimas 
apie respublikos padėtį, kaip reikalauja šalies konstitucija. 
Ši kalba bus istorinė, ilgai minėtina ir minėsima. Jos pa
dariniai gali būti labai reikšmingi patiems amerikiečiams 
ir visai žmonijai. Čia paduodama jos santrauka:

Prezidentas pačiame pirmame kalbos sakinyje pabrėžė 
dabartinio laikotarpio ypatingumą, kokio dar nebuvo Jung
tinių Amerikos Valstybių istorijoj, nes šios šalies saugu
mui dar niekada nebuvo to
kio pavojaus iš užsienio, kaip 
dabar, šiandie Amerikai gre
sia atskyrimas nuo kitos 
pasaulio dalies. Nors ir bu
vo praeitame šimtmetyje 
Prancūzijos ir Anglijos ban
dymų pakenkti Amerikos in
teresams, bet nė viena jų 
nesiekė viešpatavimo pasau
lyje. Jis pažymėjo, kad nuo 
1815 iki 1914 metų nė vie
nas karas Europoje ar Azi
joje nesudarė tokio pavo
jaus mūsų valstybės ar kitų 
Amerikos tautų ateičiai.

Nauja tiranija
Šiandie aišku, kad pasau

liui norima užmesti naujos 
tvarkos tiraniją, prieš kurią 
yra nukreipti amerikiečių 
veidai. Šiuo metu demokra
tinis gyvenimo kelias puo
lamas visose pasaulio daly
se ar tai ginklu, ar slapta 
nuodinga propaganda 
kurie siekia sunaikinti 
taikoje esančių tautų 
nybę. Per paskutinius 
mėnesių demokratinio
venimo priešai sunaikino jį 
daugelyje n e p r įklausomų 
valstybių, didelių ir mažų. 
Užpuolikai dar t ebežygiuo- 
ja, grasindami kitoms 
stybėms, didelėms ir 
žoms.

tų, 
dar 
vie-

16

val-
ma-

Pavojaus ruošėjai
Jei ginkluotas pasiprie

šinimas nepavyktų, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australi
jos gyventojai ir visi ištek
liai būtų valdomi nugalėto
jų. Argi vienas Amerikos 
kontinentas galėtų lengvai 
atlaikyti likusį pasaulį? Iš 
diktatoriaus netenka laukti 
nei taikos, nei grąžinimo

JAI BENT VYKDYS TEISINGUMU
Kaunas. — Sovietų Lietu

vos laikraščiuose paskelbtas 
straipsnis, kurio autorius 
yra V. Kaša. Šis maskolis, 
kuris pasirašinėja kaipo 
„Lietuvos TSR prokuroro 
pavaduotojas”, a t i d e n gia 
daug paslapčių, kaip oku
puotoje Lietuvoje bus or
ganizuojamas „teisėtumas”.

Pasak autoriaus, kiekvie
noje įstaigoje, įmonėje ir 
net kooperatyvuose būsią 
parenkami 3-5 žmonės, ku
rie vadinsis prokuratūros tal
kininkavimo grupe. Šie žmo
nės bus sovietiškos prokura
tūros bendradarbiai, kurie 
pranešinės apie kiekvieną 
pastebėtą prasižengimą. Bet 
jų uždavinys bus ne tik da
vinėti prokuratūrai skundus 
apie įstatymų sulaužymo ir 
turto eikvojimo bei gadini
mo faktus, bet ir žiūrėti, 
kad „įmonėje visų pirma bū
tų griežtai vykdomi komu
nistų partijos ir tarybinių 
vyriausybės organų nurody
mai”.

Šių prokuratūros talkinin
kavimo grupių narių dar-

bas bus sekti darbininkus 
ir tarnautojus ir juos įskun
dinėti GPU, nes kaip ir so
vietų Rusijoje, taip ir ©ku
kuotoje Lietuvos prokuratū
ra tėra paklusnus įrankis 
GPU rankose. Tad oficiališ- 
kai GPU visose įmonėse ir 
įstaigose turės savo agentus.

Tame pat straipsnyje drg. 
Kaša įsakmiai nurodo, kad 
jo bendradarbiai turėsią 
sekti gyvenimą ne tik mies
tuose, bet ir kaimuose.

KNUDSEN IR HILLMAN
NAUJOSE PAREIGOSE

Washington. — Preziden
tas Roosevelt įsteigė naują 
gynimosi programai vykdy
ti gamybos įstaigą, kurios 
vedėjais paskirti pramoni
ninkas William S. Knudsen 
ir darbininkų unijų vadas 
Sidney Hillman. Jiems su
teikta pilna galia prižiūrėti 
ir vadovauti, kad ginklų ga
myba būtų vykdoma be jo
kių kliūčių, be trukdymų.

tikros nepriklausomybės, nei 
tikybos nei įsitikinimų pa
reiškimo laisvės. Mes tu
rime saugotis mažos grupės 
savanaudžių, kurie nukirptų 
Amerikos ereliui sparnus, 
kad galėtų apdengti plunks
nomis savo lizdus.

Kol Anglijos laivynas yra 
savo galioje, mums negre
sia tiesioginis užpuolimo 
pavojus, bet reikia būti at
sargiems, ypač turint dė
mesyje Norvegijos pamoką, 
kur svarbiausi jūriniai uos
tai buvo užimti išdavyste ir 
staigmenomis, paruoštomis 
per eilę metų. Amerikos 
kontinento užpuolimo pirma 
dalis nebūtų kariuomenės iš
kėlimas. Reikalingos svar
biausios vietos būtų užima
mos slaptų agentų ir jų pa
kalikų, kurių didelis skai
čius jau yra čia ir Pietų 
Amerikoje.

Amerikos politikos dėsniai
Kol užpuolikės valstybės 

turi savo rankose ofensyvą 
(puolimą), jos, o ne mes, 
parinks užpuolimo laiką, 
vietą ir būdą. Štai kodėl 
Amerikos respublikų ateitis 
šiandie yra dideliame pavo
juje. Štai kodėl šis metinis 
pranešimas yra nepaprastas, 
kodėl vyriausybės ir kon
greso kiekvienas narys turi 
didelę atsakomybę — ir at
skaitomybę. Visa mūsų veik
la, visa mūsų politika, pri
valo pirmiausia, beveik 
imtinai, būti nukreipta 
užsieninį pavojų. Mūsų 
litika užsienio reikalų 
žvilgiu yra paremta 
tautų, didelių ir mažų, 
šių ir kilnumo rimtu 
gerbimu ir pripažinimu, 
sų tautinės politikos pagrin
diniai dėsniai: visuotinis Val
stybės saugumas, pilna pa
rama užpuolikams pasiprie
šinančioms tautoms, 
kas pasipriešinimas 
likų padiktuotai ir 
dininkų pasiūlytai 
Mes žinome, kad 
taika negali būti nupirkta 
kitų žmonių laisvės kaina. 
Tuojaus reikalinga didesnė 
ir greitesnė ginklavimosi ga
myba. Mums dar per mažai 
užbaigtų lėktuvų, mes esa
me paskubinę karinių laivų 
gamybą, bet reikia dar di
desnės pažangos. Naujos ap
linkybės reikalauja naujų 
sumų ir jų bus paprašyta 
kongreso.

Pagalba ginklais

Prezidentas prašo kongre
so sutikimo ir lėšų papildo
miems ginklams, kurie rei
kalingi prieš užpuolikus ko
vojančioms valstybėms. Mū
sų naudingas ir 
vaidmuo yra būti 
senalu (pagalbos 
sankrova). Joms 
žmonių jėgos, bet 
kia gynimosi ginklų už bi-

iš- 
i šį 
po- 
at- 

visų 
tei- 
pa- 

Mū-

visiš- 
užpuo- 
nuolai- 
taikai. 

pastovi

«—__

Ii j onus dolerių. Prezidentas 
rekomenduoja, kad besigi
nančios valstybės gautų 
ginklų, už kuriuos galės at
silyginti ateityje Amerikai 
reikalingais gaminiais. Mes 
turime demokratijoms pa
sakyti, kad esame gyvai su
interesuoti jų laisvės gyni
mu, kad mes joms siusime 
vis didesnį skaičių laivų, 
lėktuvų, tankų, ginklų; toks_ 
yra mūsų tikslas, toks mū
sų pasižadėjimas.

Visi turime pasiruošti ne
tikėtumams, padaryti pasi
aukojimų. Viską reikia skir
ti valstybės reikalams. Lais
va tauta turi teisę laukti 
visų grupių bendradarbia
vimo. Reikalingas pasiryži
mas ir nepajudinamas tikė
jimas į gyvenimą, kurį gi
name.

Vidaus reikalai
Negalime užmiršti sociali

nių ir ekonominių proble
mų, kurios yra sveikos ir 
tvirtos 
grindas, 
svarbūs

demokratijos pa- 
Mūsų žmonėms 

šie reikalai:
Jaunimui ir kitiems pro

gų lygybė. Darbai tiems, 
kurie gali dirbti. Apsauga 
jos reikalingiems. Panaikin
ti specialias kelių asmenų 
privilegijas. Apsaugojimas 
pilietinių laisvių. Panaudoji
mas mokslinės^ pažaligosgy^-" 
venimo lygiui (standartui) 
pakelti. Reikia didesnį skai
čių žmonių aprūpinti senat
vės pensijomis ir nedarbo 
apdrauda. Daugiau prieina
mesnės mediciniškos pagal
bos. Geresnės tvarkos dar
bams gauti

ris dalimi pasireiks dides
nių mokesčių mokėjimu. Nė 
vienas žmogus negalės pra
lobti iš gynimosi progra
mos.

būtinas 
joms ar- 
šaltiniu - 

nereikia 
joms rei-

Ateities santvarka
Žvelgdami ateitin, mes 

žiūrime į pasaulį, paremtą 
keturiomis p a g r i ndinėmis 
žmogiškomis laisvėmis: 1. 
kalbos ir žodžio laisvė — 
visur; 2. kiekvieno asmens 
laisvė garbinti Dievą jam 
suprantamu būdu — visur 
pasaulyje; 3. laisvė nuo 
skurdo — visur; 4. laisvė 
nuo baimės — pasaulinis nu
siginklavimas, kad nė viena 
tauta negalėtų užpulti savo 
kaimynų.

Šis siekis nėra fantazija. 
Tai yra tikrovė, priešinga 
tiranijos „naujai tvarkai”, 
kurią diktatoriai nori įsteig
ti bombos sprogimu. Pasau
lio tvarka, kurios mes sie
kiame, yra bendradarbiavi
mas laisvų valstybių, dir
bančių kartu draugiškoje, ci
vilizuotoje bendruomenėje.

„Ši valstybė sudėjo savo 
likimą į savo milijonų lais
vų vyrų ir moterų rankas, 
galvas ir širdis, o savo ti
kėjimą į laisvę Dievo ap
saugoje ir vadovybėje. Lais
vė reiškia žmogaus teisių . 
pirmenybę visur. Mūsų pa
rama tiems, kurie kovoja 
laimėti ir laikyti šias teises. 
Mūsų stiprybė yra mūsų sie
kimo vieni ngumas. Šiam 
aukštam supratimui negali 
būti nieko kito, kaip tik 
laimėjimas”.

-gw;.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

GERESNIO PASAULIO BELAUKIANT

nuo baimes būti už

šiandie žiauriai nio- 
užtikrinti tik demo-

Prezidentas Roosevelt sausio 6 d. kalboje Kongresui ryš
kiai nurodė gaires geresnio pasaulio ateičiai. Jo pareiš
kimu, ateityje valstybių santvarka turės būti paremta ke
turiomis pagrindinėmis žmogaus laisvėmis: kalbos ir nuo
monės pareiškimo laisve; kiekvieno asmens laisve garbin
ti Dievą; laisve nuo skurdo; laisve 
pultam kaimyno.

Šias pagrindines žmogaus laisves 
koja diktatoriai. Šias laisves gali
kratija, tad pasirinkimas labai aiškus: eiti su diktatoriais 
ir būti jų vergais, ar eiti su demokratija ir kurti žmonijai 
šviesią ateitį, kur būtų lygiai pagerbtos ir didelės ir mažos 
tautos.

Po pasaulinio karo buvo gražiausia proga sukurti nau
ją santvarką, paremtą teisingumu, lygybe ir visuotine žmo
nių gerove. Tačiau mažos grupės savanaudžių pastojo tam 
kelią. Ir mūsų Amerika daug kalta — ji sukūrė Tautų 
Sąjungą ir paliko, ištraukdama savo paramą. Nepapras
tai daug kalta Anglija, kurios biznieriški vairininkai ieš
kojo tik Anglijai laikinų gėrybių. Anglai savo saugumą 
pirko kitų žmonių laisvės kaina, už ką dabar patys brangiai 
moka.

Siekiant visoms tautoms laisvės galima trokšti tik demo
kratijos jėgų pergalės. Juk tik demokratija pripažįsta vi
sų tautų teises būti nepriklausomomis. Kai demokratija 
laimės Rusijoje, Vokietijoje, Italijoje, Japonijoje, prasi
dės naujas gyvenimas. Kitaip — žmonijos ateitis labai 
tamsi ir liūdna.

Kalbant apie demokratijos siekiamą pergalę, labai ne
aišku, kodėl ir Amerika ir Anglija nori palaikyti glaudžius 
santykius su diktatūriškiausia valstybe — Rusija. Sov. 
Rusijos diktatorius nepripažįsta savo žmonėms ir paverg
toms tautoms nė šešėlio demokratijos. Maskva dabar
tiniame kare vaidina apgavikišką vaidmenį. Ji daug kar
tų apgavo demokratijas, o šių gynėjai vis dar skerėčioja 
aplink ją. Jei kovojama dėl aukštų dėsnių, tad negali 

dėsnių laužyto j ams.
Jei demokratijos ir toliau pataikaus didžiausiam demo

kratijos naikintojui, įsitvirtinusiam Kremliuje, jos tikrai 
paruoš demokratijai ir geresnei žmonijos santvarkai pra
žūtį. Kai bus suduotas mirtinas smūgis komunizmui, tai 
ir kitos diktatūros išnyks.

Džiugu, kad Amerikos prezidentas, pažadėdamas dikta
tūrų aukoms paramą, nepamiršo ir savo šalies žmonių ge
rovės. Jis aiškiai pasisakė už teisingesnę socialinę san
tvarką. Kai šalyje visiems teisinga santvarka, jos gy
ventojai bus nepalaužiamai atsparūs kovoje už savo šalies 
saugumą ir geresnę pasaulio santvarką.
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rapijų ir visų kolonijų va
dus ir veikėjus pasisteng
ti kuo greičiausiai išpildyti 
paskirtas kvotas ir tuo bū
du sukelti didiesiems tautos 
reikalams paskirtą sumą — 
$10,000. Suvažiavimas taip 
pat kreipia visuomenės dė
mesį, kad jos gausingos pa
ramos laukia ne tik varg
stantieji Lietuvos pabėgė
liai, išsiblaškę po įvairius 
Europos kraštus, bet ir vi
sa eilė kitų svarbių ir di
delių mūsų tautos reikalų, 
kurie dažnai minimi spau
doj ir į kuriuos, būdami ge
ri lietuviai, negalime neat
siliepti. Gerai įsidėmėtina, 
kad Amerikos lietuvių duos- 
numas — tai vienintelis šian- 

1 dien šaltinis, iš kurio rei
kia finansuoti visas priemo- tuvoje. 
nes ir visus kelius,, vedan
čius lietuvių tautą į laisvos leckiai, Koganai, Bacevičiai • . ■> • V — T 1 •

Laikraščių pranešimu, vie
noje lietuvių sąjungoje ki
lęs konfliktas: skelbtinas ar 
neskelbtinas sąrašas profe
sionalų bei biznierių, kurie 
skelbiasi Amerikos lietuvių 
komunistų spaudoj.

Nesikišdamas į naminį ki
tos sąjungos ginčą, many
čiau, jau pribrendęs reika
las nusistatyti, ar tokie są
rašai skelbtini lietuvių laik
raščiuose.

Manyčiau, kad po įvykių 
Lietuvoje negali būti dvie
jų nuomonių, kaip sveika 
būtų buvę, jeigu būtų buvęs 
paskelbtas sąrašas komunis- 
ir tų

šifruoti

prijaučiančių Lie- 
Būtų buvę laiku iš- 
Giros, Žiugždos, Pa

- January 10 d., !■

FEDERACIJOS CENTRO NUTARIMAI
1940 m. gruodžio 27 d. 

New Yorke buvo sušauktas 
A.L.R.K. Federacijos centro 
valdybos susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir keli Kun. 
Vienybės centro valdybos 
nariai ir įžymūs visuome
nininkai — kun. Dr. J. Na-

klausimais

kun. J. Švagždys, 
J. B. Končius, Dr.

ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą.

Stokime Lietuvos Atstatymo Darban!

mūsų pagalbos ir, deja, 
negali sulaukti dėl esa- 
nenugalimų sąlygų. Tik 
kurie spėjo ir drįso pa-

Jau praslinko visas pus- skaitant 
metis, kai pavergtos Lietu- 
vos žemę trypia svetimos 
kojos ir mūsų tautiečiai ka
linami bei tremiami į toli
mas Rusijos gelmes. Nelai
mingi Lietuvos žmonės lau
kia 
jos 
mų 
tie,
bėgti į užsienį ir yra Vo
kietijoje ar kur kitur, gali, 
nors kolkas menkute, mūsų 
pašalpa pasinaudoti. Pašal
pa pabėgėliams laukia mūsų 
skubaus ir nuoširdesnio dar
bo. Reikia, kad visos iš
eivijos grupės jaustų vieno
dą pareigą savo gerą valią 
darbais paremti.

Tačiau Lietuvos pabėgėlių 
šelpimas darosi smulkutė
liu mūsų uždaviniu prieš ki
tus mus laukiančius darbus. 
O tie darbai — ruošimas ke
lio pačiai Lietuvos Nepri
klausomybei, kuriai jau šian
dien, vakar, prieš mėnesius 
reikėjo pradėt organizuotai 
veikti! Kiek platesnei visuo
menei žinoma, toj srityj, 
gaila, niekeno nėra pakan
kamai dirbama. Todėl ir ta 
visuomenė, kuri raginama 
aukoti Lietuvai atstatyti, 
sielojasi ir klausinėja, kas- 
gi apčiuopiamo ir planingo 
yra mūsų vadų daroma, ne-

pabėgėlių šelpimo, 
pabėgėlių šelpimu

problemų neiš-
O vien 
Lietuvos 
spręsime.

Tiesa, 
laisvės grąžinti nepajėgsime 
anksčiau, negu kitų paverg
tų tautų klausimas bus 
sprendžiamas. Bet savo veik
la jau dabar turime gar
siau pasauliui skelbti, kad 
Lietuvos žmonėms 
yra klasta išplėšta, 
ne savo valia prie 
prisijungė, kad jie 
ir turi teisę būti 
lygiai, kaip olandai, danai, 
belgai, čekai, lenkai, latviai 
ir estai. Kaipo skaitlin
giausia grupė, mes tam dar
bui turime kviestis į talką 
ir tartis su vienokio likimo 
ištiktais savo tautos kai
mynais latviais ir estais.

Kaip anksčiau, taip ir po 
šio karo, Lietuva turės sa
vo kaimynus, su kuriais 
teks sutvarkyti atviras są
skaitas. Argi dabar, kai vi
si prislėgti vienokios nelai
mės, nelengviau ginčus iš
spręsti, kad vėliau jie vėl 
nedrumstų mūsų nuotaikos. 
Antai, lenkai su čekais se
niai daro pasitarimus, ku
rių išdavas skelbia didžioji 
pasaulio spauda, lyg norė
dama paskatinti ir kitas 
tautas, kad šios parodytų pa-

mes ir Lietuvai

su tokius

tautų žmonės ne
specialaus įgalioji- 
užsieniuose atsto
ju vardu kalbėti. 

Prancūzijos, Olan- 
Lenkijos

laisvė 
kad jie 
Sovietų 
trokšta 
laisvais

reigos pajutimą susitaikin
ti su savo kaimynais, kas 
pokariniam gyvenimui už
tikrintų taiką ir darnumą. 
O jei mes nemokėsime ar 
net nei nebandysime pasi
rodyti suprantą savo parei
gas ir uždavinius būsimo- 

j sios draugingos Europos tau
tų šeimos gyvenime, Lietu
vos, kaipo nepriklausomos 
valstybės, klausimas po šio 
karo gali būti palaidotas 
ant visados.

Suprantama, visais Lietu
vą liečiančiais
tartis gali tik autorizuoti 
tautos atstovai 
pat mandaus turinčiais ki
tų tautų atstovais. Lietu
vos vyriausybės branduolys, 
neskaitant valstybės prezi
dento, pateko į grobikų ran
kas. Bet juk nei Lenkijos, 
Čekijos, Prancūzijos ir kitų 
pavergtų 
ra davę 
mo juos 
vaiiti ir 
Laisvos
dijos, Norvegijos, 
ir Čekijos užsieny veikian
čios vyriausybės, ar tautos 
atstovybės, gyvenimo sąly
gų yra pašauktos tam dar
bui, kurį jos atlieka. Čia 
senoji tarptautinė teisė rei
kia atidėti į šalį. Tauta 
pavergta, ji negali tiesiogi
niai ir oficialiai niekam sa
vo įgaliojimų suteikti. Ji 
privalo būti gelbėjama visų, 
kas tik gali ir sugeba. Nors, 
tiesa, iki šiol buvo laukta, 
kad užsieniuose likusieji pa
siuntiniai, valstybės prezi
dento įpareigoti, skubiai im
sis Lietuvos vyriausybės su
darymo užsienyje. Deja, kaip 
matome, Nepr. Lietuvos pa
reigūnai dar nerado galimy
bės tokio darbo pradėti. Už
tai jų smerkti nedrįstame, 
nes gerai nežinome visų ap
linkybių ir jų gyvenimo są
lygų. Iki šiol jie netgi ne
davė jokio ženklo kitiems 
tokias pareigas pasiimti.

Rankas susidėjus sėdėti 
ir sekti skubiai besivystan
čius įvykius mes nebegali
me. Reikalinga imtis kon
kretaus ir planingo darbo 
tuojau, nes be jo Lietuvos

viekas, 
kun. dr. 
Pr. E. Galinis ir kiti.

Susirinkime, kuriam pirmi
ninkavo K. Krušinskas, Fe
deracijos pirmininkas, sek
retoriavo L. šimutis, sekre
torius, aptarta 
svarbių tautinių 
meninių reikalų 
šios rezoliucijos:

visa
ir

ir priimta

eilė 
visuo-

I.
Suvažiavimas dėkoja au

kotojams, kurie davė gali
mumų pasiųsti Lietuvos pa
bėgėliams sušelpti $900.00 
ir ragina Lietuvai Gelbėti 
Fondą ir 'toliau tą kilnų 
darbą varyti, prašydamas 
lietuvių visuomenės dar di
desnio kooperavimo ir dar 
gausesnio duosnumo.

Kad šelpimas eitų sklan
džiau ir kad pabėgėlių iš
vykimas iš Vokietijos ir ki
tur būtų tikslesnis, ragina
ma Berlyne sudaryti specia
lus komitetas ir į tą komi
tetą pakviesti kun. St. Ylą, 
adv. Juozą Katilių ir Joną 
Vailokaitį.

Ta proga su pasitenkini
mu konstatuojama, kad Ku
nigų Vienybės, Federacijos 
ir gerb. kun. dr. J. Navic
ko, Marijonų Provincijolo, 
talka, pasidarbavimu ir įta
ka, kai kuriems pabėgėliams 
jau pavyko išvykti ir apsi
gyventi saugesnėse vietose.

II.
Suvažiavimas, u ž g y r ę s 

Lietuvai Gelbėti Fondo va
jaus planus ir vajaus pra
tęsimą iki 1941 m. kovo 4 
(šv. Kazimiero) dienos, nuo
širdžiai ragina lietuvių pa-

reikalai gali i š s i s p r ę sti 
mums visai nepageidaujama 
kryptimi. Ir be galo džiu
gu, kad tuo reikalu jau yra 
viešai pasisakęs vienas iš 
energingųjų Jaunosios Lie
tuvos atstovų, prof Dr. K. 
Pakštas, kuris, nors gyveni
mo sąlygų nuo lietuvių at
skirtas, vienok pajuto tą 
visuomenės nerimą dėl esa
mų sąlygų. Jo pareikštai 
idėjai organizuoti Lietuvių 
Tautos atstovybę užsienyje, 
be abejonės, džiaugsmingai 
pritars visa patriotingoji ir 
veikli išeivijos visuomenė. 
Amerikos lietuviai, kartu 
su Lietuvos pabėgėliais, yra 
gyvenimo pašaukti petys 
petin stoti į didįjį Lietuvos 
atstatymo darbą.

Kazys Vainis.

III.
Nutarta, kad 1941 m. ypa

tingu būdu būtų minima Lie
tuvos Nepriklausomybės — 
vasario 16 d. šventė. Kiek
vienas sąmoningas lietuvis 
privalo švęsti tą dieną ir pa
aukoti didiesiems tautos rei
kalams per Lietuvai Gelbė
ti Fondą bent vieną dolerį. 
Panašiu būdu turi būti mini
ma ir lietuvių tautos globė
jo šv. Kazimiero diena kovo 
4 d. Kaip vasario 16 d., 
taip ir šv. Kazimiero dieną, 
veikėjai turi pasirūpinti su
rengti atitinkamas iškilmes 
salėse ir stengtis garsinti 
jų reikšmę anglų spaudoj. 
Federacijos sekretoriatui pa
vesta tuo reikalu paruošti 
atsišaukimą į visuomenę ir 
jį paskelbti spaudoje.

ir jiems panašūs. Juk ir 
bolševikai naudoja metodą 
paskelbti „liaudies priešus”. 
Kodėl reikėtų susilaikyti ir 
neskelbti sąrašo besiskel
biančių „Laisvėje” ir „Vil
nyje” ?

čio m. Marianapolio kolegi
joje.

IV.
Suvažiavimas 

šaukti A.L.R.K. 
kongresą 1941

nutaria 
Federacijos 
m. rugpiū-

Sužinojusi iš privatinių 
šaltinių, kad atvyksta į Ame
riką Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Ant. Smetona 
ir kad Federacija kviečia
ma dalyvauti jo sutikimo 
komitete, Federacijos centro 
valdyba nieko neturės prieš 
tai, jei New„Yorko Federa
cijos apskrities valdyba da
lyvaus sutikime, o tolimes
nio Lietuvos Prezidento bu
vimo Amerikoje reikalą pa
likti Lietuvai Gelbėti Tary
bai, pasitikint, kad ji 
vykį panaudos mūsų 
tos gerovei.

L. Šimutis, A.L.R.K.F.
2334 S. Oakley Ave., Chicago.

tą i- 
tau-

sekr.

KOMUNISTŲ MELAI APIE LIETUVĄ

Šiomis dienomis New Yor- kad rusai išvežė odą iš Šiau- 
ke angliškas komunistų laik
raštis paskelbė visą eilę me
lų apie dabartinę Lietuvos 
žmonių padėtį. Tuos melus 
pakartojo ir lietuviškai 
spausdinamas kom. laikraš
tis, tik pažymėjęs, kad tie 
melai gauti „specialiu kabe
liu” iš Kauno. Tikrovėje, 
tie melai iš rusų kalbos iš
versti į anglų, o iš ang
lų į lietuvių.

Minėtuose m e 1 aginguose 
pranešimuose skelbiama, kad 
iš Sovietų Sąjungos komi
sarai į Lietuvą paskutiniu 
laiku atgabeno 300,000 po
rų batų, 200,000 porų ka
liošų, 15 mil. tonų maisto 
produktų. Be to, praneša
ma, kad laisvoje Lietuvoje 
darbininkas vidutiniškai už
dirbdavo apie 130 ar 140 
lt., o komunistų vergijoje 
uždirbąs nuo 360 iki 390 
lt. ir t.t.

Galima sutikti, kad lais
voje Lietuvoje paprastas 
darbininkas uždirbdavo 140 
lt., bet ką jis už tai galėjo 
nusipirkti? Gera drabužių 
eilutė (kostiumas) kaštuoda
vo apie 
kaštavo 
naši, už 
bininkas
eilutę drabužių ir porą ba
tų. Bet kaip dabar?

Pora batų dabar kaštuoja 
nemažiau 200 lt., o eilutė 
drabužių net 700 lt. Taigi, 
prie sovietų tvarkos darbi
ninkas turi dirbti net tris 
mėnesius, kad galėtų nusi
pirkti batus ir eilutę dra
bužių.

Ne tiesa, kad rusai į Lie
tuvą prisiuntė batų. Tiesa,

lių ir iš kitur. Rusų ka
riai „supirko” visą batų at
sargą ir išsiuntė į Rusiją. 
Jei Rusijoje būtų batų, ne
jau rusų kareiviai būtų 
graibstę juos Lietuvos krau
tuvėse? Jei rusai gabena 
maistą į Lietuvą, tai tikrai 
blogas ženklas, nes Lietuva 
maisto užsienyje nepirkda
vo, o pati galybes jo par
duodavo vokiečiams, rusams, 
anglams, čekams ir kitiems.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAMS DIDESNES 

ALGOS

Washington. — Nuo kovo 
d. geležinkelių 70,000 dar

bininkų gaus aukštesnes al
gas, kurios per metus jiems 
duos septyniais milijonais 
dolerių daugiau pajamų.

i

AIRIJA PRAŠO MAISTO, 
GINKLŲ

120 lt.; pora batų 
20 ir 25 lt. Vadi- 
mėnesinę algą dar- 

galėjo nusipirkti

Dublinas. — Airijos minis- 
teris pirmininkas de Valera 
per radiją preipėsi į Ameri
ką, prašydamas, paramos 
maistu ir ginklais, už ką 
airių vyriausybė užmokėtų.

TAI LIETUV
Tiesa, besiskelbią į' ----- ■
tų spaudoje nebūti^įpėdo j e išeidavo to! 
kia, kad jie konnmi^a§tis, kuris vadint 
gali skelbtis^ bizaį.uvįszka Ceitunga 
sumetimais, iš nenut įp kiti Mažosios L 
mo, garbindami jų laikraščiai, jis bu 
nizmą, bet komunij'Bjįnamas gotiško! 
rį. Jie nepagalvoj^įg. Laikraštis k: 
Lietuvoje jų artimi^gtig, rašytas, tie 
mines virto vergai^ klaipėdiškių tari 
dera laisvoje Amerjį vis dėlto lietuvišk 
lyje primokėti skaĮ^u lietuviško jame 
vynės okupantams, tebuvo, kad jis bi 
palaikyti srovę, kupinamas lietuvių 1 
ja prieš pačias .įvisas jo turinys bi 
institucijas. Bolševinaį vokiškas. Per jį ; 
ra tik Lietuvos, jis Ringai buvo varoma 
lių, tame tarpe ir nimo politika. Tau 
kos priešas. Profį gįlpnai susipratę k 
ar biznierius tai pikiai lietuviai „Lietuj 
not, tai nėra aukšta1 Ceitungą” skaityda 
tis. Nekalbant apie jačiu nutoldami nuo 
nį susipratimą neplėš. Iš pirmo žvilgs 
medžiagiškai neapiįo keista, bet taip 
remti tuos, kurie ojlietuvišką laikraštį 
Lietuvos laisvę irstydami, lietuviai pan 
nytų, padarytų tą> savo tautybę ir 
šia šalimi. rsdavo vokiečiais.

Tai tik pasaka Pažvelgsime į k 
kaip tai daro lietv« Mažosios Lietu 
munistų spauda, Praeitį, tai pam; 
rikos komunistai, dar keistesnį reisk 
lietuviai komunistai “/.Ka!’al.iaucJ,UJe J 
klausą nuo Maskvos

Pigus akių dūnu 
prastas bolševikų 
bet suvilioti gali tr 
tamsuolį.

Dies komitetas
11 Lie, apįe sav0 gįmį

Tačiau niekas 1 
prisidėjęs prie Mž 

iiMiiic, ^“’Lietuvos lietuvių ta 
nijos, Vokietijos, r _ *. .. .’ ... /...sąmones numarini
ios ir kitų salių i ; . .. _ . .. tas didelis lietuvių]tai veike ir veiku *, , avietojas prof. Kurklausomai nuo jierJ J r 
kLTAuTtrijos >ta* 1
. . _T .. kid prof. Kuršaičio tai, Norvegijos T_ . . . „ , ’ ° J d-na U manno” torn
klaipodiolriai L 1 
Bertulaičiai ir jii 
šūs Olandijoj ir 
kė nepriklausomai.

Turint dėmesyje,! 
ma žmonių, kurie f 
komunistų spaudoje 
dadūšiškumo ir 
minkštumo, manyči’ 
ketų tuos ponus pre’ 
lūs ir biznierius r 
kad jie paliautų. J 
paklausytų, lietuvių* 
čiai atliktų gerą di 
šai paskelbdami ji, 
dės. 
yra viskas — reikia 
ti. Jie skelbiasi k( 
spaudoje tikslu bii* 
dinti Duokime su^,^ 
tai klaidingas ir mvlsjęSi ( K 
gas būdas, juomljtT sitarnav0 voki( 
ną bolsevikuojanti .r ]ietuvio tautinę s 
ar pacientą laimėti^ nebeatsparią. 
atbaidyti. Toks bf . ...... .. _ ... .. ai skaitai dabartinespų biznio vaikymas T. , ... ., , /ų Lietuvos lietuvi;suka antru galu. L , . ... .n, b ... idą, kai stebi okupTačiau nereikia . v - .. , Jios tėvų žemes gynikad visi skelbimai i,. . .. ... w. .kimus, nenoromis -tų laikraščiuose vi£ ,. '. . TZ . .5 akis Klaipėdos „Lmokami. KomunisV. ., ...jszka Ceitunga ir pr 1 ciams svarbu afis-v .v. •...saicio redaguotasis namais pritarėjais n„ __

iU- UUHykad sovietų Lietuv skelbimus, kaip moi w. .. . „ . , rasciai n e s p a usdmain is ko nemoka^,/. , ., „ ._... Jvių kalba? Kas gale neti savo laikras . °>kyti, kad Amenko prenumerata neap . . , .... . , . ,. : komunistų laikrasci.Tokiu atveju biaL .v. . .._ . , . Muviskai spausdinami;profesionalas pnvtf ...
protestuoti ir viešai^P’ Pe J™ lietuvišk 
ti, kad tai daroma^ Pat metu Jie nėr 
nios ir pritarimo, tkltas’ kaiP »Lietuviszk 
šiame atvejuje rf^n^a „Keleivis

laikraščiai migdė lietu 
-tautinę sąmonę, taip su 

■ j.įtintos Lietuvos laikraš

dar keistesnį reišk

leisti lietuvišką 1; 
„Keleivį,” kuris 

ąukos ėjo net iki 1 
Jo redaktorius b 
Kuršaitis, pasižy 

jetuvių kalbos žinoi 
ir kam* 
penktakojis galvojar 
kia nepriklausomai/' 
nome, kiek Lietuvą 
nijos,

Dr. Preus, liuteronų pry- 
čeris, St. Louis, Mo., 1872 
m. visais būdais mėgino pa
neigti Nekalto Prasidėjimo 
dogmą. Prieš mirtį prisipa
žino pergalėtas ir atsivertė į 
katalikų tikėjimą, pastatyda
mas vienoj St. Louis miesto 
bažnyčių gražų Marijos gar
bei paminklą; tuomi pripaži
no švč. Marijos Nekaltą Pra
sidėjimą.

NeuJtas „Keleivis” tarn 
•^liesiems. Jis skie] 
J , iu tautoje prisiriš: 

''5fūsu karaliaus, jis 
ių skaitytojų reik; 
ąd jie mylėtų ir g< 
okiečių valdžią. B 

7VJVkaip 30 metų eidan 
-ivis” visiškai užmi *1sios Lietuvos lietu 
pį susipratimą, Jis 

j juos prieinamus vol 
, Jeigu lietuvių ka 
'etuvybė Mažojoje I 
je sunyko, tai daug

T . larbavo prof. Kuršai Jeigu jiems• T, , . . „b J is „Keleivis .
,i keista, tai net traj 
Set taip yra: pats 

nusipelnęs lietuvių]

moka*" ir“'S’’ .Kas P“al

tarimą, protestas-Ų“fe2“aŽ0s!°a, Lieta 
biznieriškumą.

Tat, prieš 
duokime „publiti'“?"“ siuvus laiaros 
navaliams profesrf T*. is dienos Pil! 
biznieriams, tai<s 1 siel4. B
tiek pat," kokiu *“8los.,Lletuvos lietu™ 
rį garbinti. Ta* skalaujama meilės 
lai nuo to nenurf karaliams, buvo įsa. 
giau kietumo ta/ Husniai tar“ti Prū' 
moms ir ji) rtmėjr^skajai valdžiai. Iš 

lygtosios Lietuvos gy- 
°jų reikalaujama dar
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PAVERGTOJE LIETUVOJE — Studentams pradėjus 
bruzdėti, pagaliau iš buv. 
N e o lituanijos korporacijos 
patalpų iškraustyti kom. ru
sų kareiviai, bet per kelis 
jų šeimininkavimo mėnesius 
šie rūmai palikti tokioje 
biaurioje padėtyje, jog jiems 
reikią generalinio išvalymo 
ir remonto. Dabar Univer
siteto vadovybė tariasi su 
inžinieriais, kaip šiuos rū
mus galima pritaikinti stu
dentų nakvynės namams. 
Taip pat ieškomos lovos, nes 
ir jų niekur nebegalima gau
ti.

— Nors Lietuvoje lapkri
čio gale šalčiai, bet soveho- 
zuose pasiliko daug nesu
rinktų cukrinių runkelių ir 
bulvių. Vis dar organizuo
tos vadinamos talkos, į ku
rias prievartos keliu siun
čiami fabrikų darbininkai, į- 
staigų tarnautojai ir net 
mokyklų mokiniai. Prienų 
apylinkėse dar lapkričio vi
duryje buvo surengta talka, 
kurioje dalyvavo apie 120 
žmonių. Iš 360 mokinių 
atėjo tik kelios dešimtys, nes 
mokiniai neturi pritaikintų 
drabužių. Taip pat valsty
bės įstaigų tarnautojai be
veik visai neatvyko, nes ir 
jie neturi apsivilkimo

— „Žaibo” spaustuvės dar
bininkai nusiskundžia, kad 
jie esą visiškai pamirštami 
ir skriaudžiami. Kitų spaus
tuvių darbininkai gauna dvi
gubai didesnį atlyginimą.

{ TAI LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI? ^3todr^avrSka JjCu JLoLUJLiJcL ocLVO UvbdllSK cL 
sprendimą yra jau tarusi: 
prof. Kuršaitis pakirto Ma- 

žiūrėti, kaip laižomi raudo- žosios Lietuvos lietuvybės 
nojo caro Stalino padai. Vi- šaknis, jis prisidėjo prie mū- nu0 bolševikų okupantų te
sąs aziatiško nusižeminimo Sų tenykščių tautiečių lie- 
despotui žodynas dieną iš tuviškos sielos išrovimo. 
dienos išsemiamas „Tarybų 
Lietuvos” ir „Tiesos” skil
tyse. „Mylimiausias ir ge
nialiausias, brangiausias ir 
geriausias lietuvių tautos 
globėjas ir tėvas, šviesiau
sia šaulė ir išmintingiausias 
vadas”, visa tai nėra de
šimtoji dalis tų žodžių, ku
riais lydimas Stalino var
das. Prieš sovietų Lietuvos 
lietuviškųjų komisariukų sti
liaus perlus prof. Kuršaičio 
reikalavimas „viernai slūžy- 
ti mylimam ciesoriui” visiš
kai nublanksta.

Paleckiai, Giros, Venclo
vas, Nerys, Cvirkos ir kiti 
Stalino padų kutento j ai yra 
toli pralenkę ir „Lietuvisz-1 lietuvių tautos siela, 
kos Ceitungos” ir prof. 
Kuršaičio „Keleivio” stilių. 
Lietuviškų komisariukų pi
lami į lietuvių tautos sielą 
nuodai yra daug stipresni, 
daug baisesni. Jų platina
mas žodis, tiesa, yra lietu
viškas, bet jų sakomas ir 
rašomas lietuviškas žodis 
neša mirtį lietuvybei.

Kas iš to, kad laikraščiai 
spausdinami lietuvių kalba, 
kas iš to, kad veikia net 
Lituanistikos Institutas, ku
rio uždavinys yra moksliš
kai tirti lietuvių 
Prof. Kuršaitis irgi 
ir rašė lietuviškai; 
rašė puikią lietuvių 
gramatiką, jo sustatytas žo
dynas dar šiandien moksli-

Tiesa, besiskelbią 
tų spaudoje nebūti^ 
kia, kad jie komunistę 
gali skelbtis bizni* 
sumetimais, iš nenM 
mo, garbindami ne 
nizmą, bet konranist, sdinamas gotiško mis 
rį. Jie nepagalvoja imis 
Lietuvoje jų artimia 'aštis 
minės virto vergais

aipėdoje išeidavo toks daugiau. Tiesiog šlykštu 
rastis, kuris vadinosi 
tuviszka Ceitunga”.

i ir kiti Mažosios Lie-
s laikraščiai, jis buvo

— Iš Berlyno gaunama ži
nių, kad lietuvių, pabėgusių

dera laisvoje ArneriK vį 
lyje primokėti skatįu 
vynės okupantams. 1 te

Laikraštis kaip 
rašytas, tiesa, 

ne, klaipėdiškių tarme, 
vis dėlto lietuviškas, 
u lietuviško jame tik 
tebuvo, kad jis buvo 

sdinamas lietuvių kal- 
Visas jo turinys buvo

palaikyti srovę, kuri 
ja prieš pačias Aj 
institucijas. Bolšeyia ,ai vokiškas. Per jį sis- 
ra tik Lietuvos, jis i dingai buvo varoma vo
lių, tame tarpe ir 
kos priešas. Profesi 
ar biznierius tai privi 
not, tai nėra aukštai 
tis. Nekalbant apie I 
nį susipratimą neprai 
medžiagiškai neapsik 
remti tuos, kurie užs
Lietuvos laisvę ir, jei Lydami, lietuviai pames- 
nytų, padarytų tą savo tautybę ir pa- 
šia šalimi.

Tai tik pasaka tr 
kaip tai daro lietuvi n5 
munistų spauda, esą 
rikos komunistai, ta 
lietuviai komunistai, 
klausą nuo Maskvos, 

Pigus akių dūmini

nimo politika. Tautiš- 
silpnai susipratę klai- 
skiai lietuviai „Lietuvis- 
Ceitungą” skaitydavo, 

pačiu nutoldami nuo lie- 
bės. Iš pirmo žvilgsnio 
io keista, bet taip bu- 
lietuvišką laikraštį be-

rsdavo vokiečiais.
igu pažvelgsime į kiek 
“T Mažosios Lietuvos 
vių praeitį, tai pamaty- 

dar keistesnį reiškinį, 
m. Karaliaučiuje pra
leisti lietuvišką laik- 

Keleivį,” kuris be
prastas bolševikųgaukos Jg. i®80 
bet suvilioti gali tik 
tamsuolį.

j. Jo redaktorius buvo
Kuršaitis, pasižymė-

Dies komitetas ABlietuvil» kalbos žinovas, 
ir tie, kam reikia, ži«“^s S m.oksli"®sL^ 
penktakojis galvoja 
kia nepriklausomai. n_’!kaS,
nome, kiek Lietuvos, 
nijos, Vokietijos, Prį 
jos ir kitų šalių koi 
tai veikė ir veikia 
klausomai nuo jiems 
ningo centro Mes i

;ūros apie savo gimtąją

prisidėjęs prie Mažo- 
, Lietuvos lietuvių tauti-

sąmonės numarinimo, 
tas didelis lietuvių kal- 

mylėtojas prof. Kuršai-

kiek Austrijos Seys-l’^1 taiP atsitjk°? Dėl‘ 
tai, Norvegijos Quis f1 L”:—

i-

i-

t-
i-

ų 
i- 
a 
ii 
ra 
a- 
r- 
s, 
s.

kalbą! 
kalbėjo 
jis pa
kalbės

roro, skaičius siekia jau 800. 
.Nors pabėgimas kaskart da- 
I rosi sunkesnis, nes okupan
tai dar stropiau, nekaip 
anksčiau, saugoja okupuoto
sios Lietuvos sienas, vis 
dėlto vienam kitam dar pa
vyksta laimingai pasprukti 
iš sovietų „rojaus”. Papras
tai bėgama po vieną naktį, 
kad mažiau būtų rizikos? 
Rusų kareiviai pasienyje 
vaikščioja būriais ir, išgir
dę mažiausią įtartiną gar
są, be jokio perspėjimo ima 
šaudyti, 
mų, kad 
ti buvo 
peršauti.
jai pasakoja, kad jie naktį 
dažnai girdi šaudymus.

— Spalių 15 d. Kėdai- 
...................... ‘ . Bet niuose vietos milicija pada- 
bolševizmo vieš patavimas, kratą pas Motelį Kope- 
galime būti tikri, ilgai Lie- lianskį ir surado odų, pa- 
tuvoje netruks. Nelemt?sis Kopelianskio įvertinimu
karas, nūnai siaučiąs Euro- tūkstančių litų vertes, 
poje, yra atnešęs daug staig
menų. Pats bolševizmas yra 
kilęs karo audrose, bolše
vizmo kranklys nutūpė ant 
gyvojo Lietuvos kūno karo 
sukeltuose verpetuose, bol
ševizmas, kaip koks piktas 
šašas, bus nušluotas, kai 
žmonija vėl atsipeikės ir 
pažins tikrąjį savo priešą, 
kurs drasko sielą ir sėja 
skurdą. Ta valanda, nors 
ir per baisias kančias, ar
tėja.

Tuomet ir lietuvių tauta 
atgaus laikinai prarastą lais
vę.

Lietuviški komisarai ir 
kiti Kremliaus despoto gar
bintojai atlieka grynai ju- 
došišką darbą. Vieni tą da
ro dėl neišmanymo ir ap
stulbimo, kiti kasa duobę 
lietuvių tautai, nes už tai 
gauna net ir ne sidabrinius, 
o paprastus beverčius ru
siškus rublius.

Tačiau lietuvių tauta nė
ra kvaiša, kaip lietuviškieji 
komisariukai ir už jų pe
čių stovintieji maskoliai ar 
žydai tikrieji komisarai. 
Baisus kruvinas teroras už
gulė pavergtąją Lietuvą, 
piktais nuodais nuodijama'

Yra buvę atsitiki- 
bandžiusieji pabėg- 
okupantų kareivių 
Pasienio gyvento-

tų, profsąjungų centro biu
ras paveda visoms centro 
valdyboms, fabrikų komite
tams, stachanoviečiams ir 
spartuoliams imtis reikia
mų žygių, kad fabrikai, į- 
monės ir dirbtuvės darbą 
tęstų visu spartumu ir to
liau keltų darbo našumą.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša apie naujus gimnazis
tų papročius. Laikraštis ra
šo: Ne paslaptis, kad Kau
no bilijardinėse vis daž
niau 
šiant 
tėvų 
goms 
čia 
Maža to, įsitraukę į azar
tinį bilijardo lošimą, tokie 
gimnazistai pradeda nebe
lankyti pamokų, o vietoje 
to eina palošti į „Central- 
ką” ar pas Urboną”. Be to, 
laikraštis rašo, kad Kauno 
kavinėse dabar retas vaka
ras apsieina be muštynių 
arba be skandalo.

— „Tarybų Lietuva” nu
siskundžia laikraščio kores
pondentų stoka. Pasak jos, 
„deja, iki šiol mes neprisi-

vis 
galima pamatyti lo- 
gimnazistus, kurie iš 
gautus pinigus kny- 
ir kitiems reikalams 

perleidžia „specams”.

Motelis Kopelianskis buvo 
suimtas ir pasodintas į ka
lėjimą. Kauno apygardos 
prokuroras bylą su kaltina
muoju aktu perdavė apy
gardos teismui. Šią bylą 
Kauno apygardos teismas šaukėm gabiųjų. Gabieji kaž-
nagrinėjo spalių 31 d. ir kodėl mus vis dar pamirš-
Motelį Kopelianskį pripaži- ta”. Kam „Tarybų Lietuvai” 
no kaltu atsargos sudarinė- reikia gabių žmonių ?

. Kuršaičio re
ntas „Keleivis” tarnavo 
miesiems. Jis skiepijo 
viu tautoje prisirišimą 
Prūsu karaliaus, jis iš 
vių skaitytojų reikala- 
kad jie mylėtų ir gerb- 
vokiečiu valdžią. Dau- 
kaip 30 metų eidamas, 

eivis” visiškai užmigdė 
osios Lietuvos lietuvių 

biznierius peln? ^atimą, Jis pa-

JAME VILTIS IR PAGUODA
klaipėdiškiai Neiunai 
Bertulaičiai ir jiems 
šūs Olandijoj ir kitu 
kė nepriklausomai.

Turint dėmesyje, fc 
ma žmonių, kurie si 
komunistų spaudoje ii 
dadūšiškumo ir pi 
minkštumo, manyčiai 
ketų tuos ponus proft, 
lūs ir 1 
kad jie paliautų. Jei| 
paklausytų, lietuvių 1ž 

čiai atliktų gerą dari 
šai paskelbdami jų 
dės. Jeigu jiems vif'r 
yra viskas — reikia jic 
ti. Jie skelbiasi kon 
spaudoje tikslu biznį 
dinti. Duokime supras' 
tai klaidingas ir ne 
gas būdas, juomi galit 
ną bolševikuojantį i 
ar pacientą laimėti, o 
atbaidyti. Toks be 
pų biznio vaikymąsi: 
suka antru galu. , , . , , .

Tačiau nereikia ,kai atebĮ 
kad visi skelbimai ko 
tų laikraščiuose visa 
mokami. Komunistų! 

• m O nn n -Pi

vo
ir- 
al-
ms 
ais čiams svarbu afišuo: 

riamais pritarėjais.
jie moka ir dovana 
skelbimus, kaip moka 
ri iš ko nemokamai 
nėti savo laikraštį, 
prenumerata neap®' 
Tokiu atveju biznio 
profesionalas privalo

i juos prieinamus vokie- 
i. Jeigu lietuvių kalba 
ietuvybė Mažojoje Lie- 
je sunyko, tai daug čia 
darbavo prof. Kuršaičio

ras „Keleivis”.
ii keista, tai net tragiš- 
bet taip yra: pats di- 
i nusipelnęs lietuvių kal- 
mokslui, tą kalbą nepa-

įtai mylėjęs, prof. Kur- 
!.s pasitarnavo vokiety- 
ir lietuvio tautinę sielą 
irė nebeatsparią.

■.ai skaitai dabartinės so- 
4 Lietuvos lietuvišką

Žmogus neranda pilno pa-' 
sitenkinimo savyje, jis ieš
ko, ilgisi asmenybės, kuri 
jį suprastų, užjaustų, norė
tų dalintis bendru džiaugs
mu. Matai, ar girdi ką 
gražaus, kilnaus, nori, kad 
dar kas girdėtų, matytų. 
Liūdesiu suimta tavo širdis, 
ieškai, kas paguostų. Užsi
darai savo kambaryje vie
nas, pajunti ilgesį kitko. 
Žmogaus sąmoningas gyveni
mas ir bus nuolatinis ieš
kojimas kito „aš”, kuris teik
tų jam patenkinimą. Jeigu 
neranda vienam asmenyje, 
ieško kitame; neranda nie
kur, tai suranda Aukščiau
sioj Asmenybėj, ar paskęs
tų skausmuose be vilties.

Dar jaunas būdamas tu
rėjau ūkį, kuris man, kaip 
naujakuriui, buvo itin įdo
mus ir malonus. Žaliuojan
čios, lauko gėlėmis išdabin
tos pievos, augančių javų 
laukai, arkliai ir kiti gyvu
liai ir tas viskas sava ir gumai, 
nauja teikė didį džiaugsmą. 
Tėveliams atvažiavus atsi
lankyti, džiugu būdavo ro
dyti jiems savo lauką, gra
žų derlių. Žinojau ir jau
čiau turįs ištikimus džiaugs
mo draugus, dvasioje laimi
nančius.

Nustojau tėvelių, nebeli
ko kam lankyti mano 
kų, nebėra brangiųjų 
džių.

Turėjau draugų. Su
džiaugsmo ir malonių valan
dų. Nuovargio suimtas, rū
pesčių ir nemalonumų 
kamuotas, turėjau kur 
vykti, širdį paguosti, 
pėsčiai tebelydi mane;
raus draugų ir neberandu: 
jie mirė ir pranyko, kaip 
nebuvę. Su jais nukeliavo 
į praeitį džiaugsmai, širdin
gumai, užuojautos.

Turėjau gražią, m vi ima 
tėvynę, kur gimiau, augau 
ir sielą brandinau. Jos lau-

O,

lis- 
era 
sri- 
nos 
ką 

štų.

>ry- 
.872 
pa- 
imo 
ipa- 
■tė į 
zda- 
esto 
gar- 
>aži- 
Pra-

‘ios tėvų žemės gynimo 
( ainius, nenoromis kyla 
>š akis Klaipėdos „Lie- 
.szka Ceitunga” ir prof, 
šaičio redaguotasis „Ke- 

,is”. Kas galėtų pasaky- 
i kad sovietų Lietuvos 
raščiai n e s p a usdinami 
ivių kalba? Kas galėtų 

Akyti, kad Amerikoje 
komunistų laikraščiai 

stuviškai spausdinami?x .. v__ 1 r
protestuoti ir viešai p aiP’ 3ie Vra lietuviški, 
ti, kad tai daroma btuo Pat metu 3ie nėra 
nios ir pritarimo. Td kltas- kaiP „Lietuviszka 
šiame atvėjuje reišb un?a ar „Keleivis . 
tarimą, protestasanie_Mažosioa_ Lietu’ 
biznieriškumą.

Tat, prieš tai p 
duokime „p u b 1 i cit!etintos Lietuyos laikr^§- 
navaliams profesiona! 
biznieriams, kuriems

laikraščiai migdė lietu- 
tautinę sąmonę, taip su

diena iš dienos pila 
lūs į lietuvių sielą. Iš

tiek pat,” kokiu būdiDsios Lietuvos lietuvių
rį garbinti. Tautos ) reikalaujama meilės
lai nuo to nenukentės,u karaliams, buvo įsa- 

a klusniai tarnauti Prū-
Iš

giau kietumo tauto*
moms ir jų rėmė>itarališkajai valdžiai.

jfrggjirgtosios Lietuvos gy-
ojų reikalaujama dar

mano 
švel-

nebėra. Ji 
Tiesa, nė
šio pasau-

Tėvynei mirtis rengia- 
mirtis gręsia jos vai- 

Gal būt, ji laikinai 
nukamuota, pri- 

vėl atsikels, bet 
jos nėra. Galiu 

svajoti, liūdėsi, jai 
bet ten grįžti tuo

lau- 
šir-

jais

nu- 
nu- 
Rū- 
dai-

tėvynės. Kas belie- 
širdį guodžia, links- 
Gal nauji draugai? 
ar galės atstoti se-

kai, upeliai liūliavo 
sielą, tankūs miškai 
niai šnibždėjo į ausį 
paslaptis, jos dvasia ir gam
ta mane žavėjo.

Dabar ir jos 
prarastas rojus, 
ra nušluota nuo
lio, bet priešo užguita, smau
giama ir nieks prie jos pri
eiti nebegali; nebegaliu i" 
aš. 
ma,
kams. 
prarasta, 
smaugta 
šiandien 
apie ją 
užjausti,
tarpu nebėra galimybės.

Nebėra artimųjų, draugų, 
nebėra 
ka, kas 
mina! 
Bet jie
nuosius, ar bus pastovūs ir 
ištikimi. Gal pasaulio sma- 

jo įvairumai nura
mins širdį? Žinau juos iri 
jų vertę. Jie manęs nevi
lioja. Kas gi paguos mano 
suskaudusią širdį? Gi viltis 
lietuvio dvasios nenugali
mam atsparume. Pagaliau, 
stiprina mane Tas, kuris vi- 

, sur ir visus guodžia ir stip
rina. Jame viltis ir pa
guoda.

Meškų it i s.

PRIEŠ DOLERIO VERTES 
MAŽINIMĄ

Washington. —Federalinio 
Rezervo bankų vadovybė iš
leido viešą pareiškimą, 
riame siūlo imtis rimtų 
giu, kad dolerio vertė 
bebūtų mažinama. Tuo

nebeduoti

ku- 
žy- 
ne- 
rei-

kalu patariama 
prezidentui teisės nustatyti 
auksui kainos, numažinant 
dolerio vertę.

Banku vadovvbės pasiūly
mai labai rimtai svarstomi.

Juk 
panegirikas „geni aliajam” 
Stalinui rašyti gali ir pus
kvailiai . . .

— Profesinių sąjungų cen
tro biuras paruošė kolekty
vinių sutarčių projektus. Pa
gal juos, darbdaviai įparei
gojami tam tikrą nuošimtį 
nuo darbininkams mokamo 
atlyginimo mokėti į fondą 
darbininkų kultūriniams 
kalams .. .

— Išleistas įsakymas, 
gal kurį visų religinių

j imu ir nubaudė 4 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimu. 
Visa pas jį rastoji oda kon
fiskuota.

— „Tarybų Lietuva” dar 
kartą kelia mintį, kad vi
sur ten, kur kaimai dar.ne- 
išskirstyti į vienkiemius, 
būtų palikti kaimai. Girdi, 
to reikalaujanti „pačių val
stiečių gerovė”. Nepriklau
somosios Lietuvos vyriausy
bės skirstė kaimus vienkie
miais, nes tiktai skyrium 
gyvendamas ūkininkas ga
lėjo tinkamai tvarkyti sa-' ganizacijų ir bendruomenių 
vo ūkį. Nereikėjo ūkininkui t u r t o administratoriai ir 
kilometrų klampoti, kol pa- privatūs asmenys turi visus 
siekia savo žemės sklypą, vertingus daiktus surašyti 
Dabar, matome, vėl įveda- ir sąrašus atsiųsti kultūros 
ma maskoliška žemės rėžių 
sistema.

— Gaižūnuose statomos di
delės kareivinės okupacinės 
raudonosios armijos reika
lams. Statybos darbininkai 
buvo sušaukti mitingui. Iš 
šio mitingo sužinome, kas 
vadovauja lietuvių darbinin
kų gyvenmui. Statybininkų 
profesinės sąjungos centro 
biuro vardu sveikino „drau
gas” Kapustinas, apdovano
tųjų darbininkų vardu „drau
gas” Pavličenko. Statybos 
darbų viršininkas yra L. 
Kaplanas, darbus prižiūri — 
inž. Braušteinas, inž. Vinc- 
bergas ir inž. Kovalski, Ka
nalizacijos ir vandentiekio 
darbus atlieka iųž. H. Bliu- 
mentalis. O lietuvių inži
nieriai arba sėdi kalėjime, 
arba jie išsiųsti į Kazach
staną!

— Norėdamas pagreitinti 
mokesčių išieškojimą, Kau
no miesto savivaldybės mi
licijos viršininkas paskelbė 
mokesčių dalies tarnauto
jams konkursą. Paskirtos 
net premijos tiems, kurie 
daugiausia mokesčių išieš
kos. Dabar Kauno gyven
tojai negali apsiginti nuo 
antstolių, kurie aprašinėja 
baldus ir visą kitą mantą.

— Profesinių sąjungų cen
tro biuras išleido tokį pra
nešimą: „Artėjant atstovų 
rinkimams į tarybų sąjun
gos aukščiausiąją tarybą, 
darbininkai turi atžymėti tą 
istorinį įvykį darbo našumo 
pakėlimu. Kad darbas mū
sų socialistinėje tėvynėje bū
tų vykdomas visu spartumu 
ir kad lenktyniavimas tarp 
fabrikų ir įmonių nesusto-

— Geležinkelių v a 1 d y ba 
praneša, kad atspausdinta 
keleivių traukinių tvarkaraš
čio knygutė. Knygutė at
spausdinta rusų ir lietuvių 
kalbomis.

— Susovietintos Lietuvos 
švietimo komisariatas išlei
do žurnalą „Šeima”. Šio žur
nalo pratartyje sakoma, kad 
jo uždavinys būsiąs „nau
jos šeiminės kultūros for
mavimas ir socialistinio auk
lėjimo skatinimas”.

— Alytuje atidaryta su
augusiems mokykla, kurios 
direktorium paskirta „drau
gė” Haškerienė.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Pienocentras Vil
niuje netrukus pradėsiąs 
statyti didžiulius namus, 
kuriuose būsianti šios įmo
nės direkcija, o kartu ir 
šaldytuvai.

— „Tarybų Lietuva” rašo: 
lapkričio 6 d. Šaukėnų valse., 
Gagarių valstybinio ūkio 
darbininkai arė bulvieno
jus. Bet kažkodėl nakčiai 
lauke paliko maišus su bul
vėmis. Visi tie maišai su 
bulvėmis prastovėjo 3 die
nas. Per tą laiką buvo ga
na stiprus šaltis, visos pa
liktos bulvės sušalo. Laik
raštis klausia, ar tai apsi
leidimas ar bloga valia?

— Vilniaus universitete 
atidaryta katedra žydų kal
bai ir literatūrai. Katedrai 
vadovauja žydų kalbininkas 
prof. N. Prižuckis.

GELGAUDU AINIAI ANGLIJOJE

rei-

pa-
or-

ir ki-

revo- 
šešuo-

paminklų apsaugos įstaigai. 
Taip pat turi būti suregis
truoti visi auksiniai 
toki vertingi daiktai.

— Rusų bolševikų 
liucijos sukaktuvės
liuose buvo pažymėtos tuo, 
kad ten atidaryti rusų kal
bos kursai.

— Kauno apygardos teis
mas sprendė Kauno miesto 
savivaldybės garažo katas
trofos bylą. Garažas, dar ne
baigtas statyti, įgriuvo 1937 
metais. Buvęs Kauno mies
to savivaldybės statybos 
skyriaus vedėjas inž. Karo
lis Reisonas nubaustas dve
jais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o inž. arch. Sta
sys Kudokas vieneriais me
tais paprasto kalėjimo. Iš 
abiejų atiteista 131,408 li
tai. Be to, per katastrofą 
žuvusio darbininko Zaka
rausko našlei priteista po 
69 Lt. 40 et. kiekvieną mėne
sį iki ji bus gyva arba iš
tekės.

— Lietuvos 
do maskoliški 
nas po kito 
rusų veikalai,
statyta Gergelio ir Litovs- 
kio pjesė „Motina”. Režisie
rius pakviestas iš sov. Ru
sijos. Veikalą stato kažkoks 
Marten. Vilniuje statoma 
pjesė „Tania”.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Mariampolėje vyk
doma viena didžiausiųjų sta
tybų, būtent, didžiulė ligo
ninė 100 lovų. Statybai iš
leista 1,800,000Jitų. Bet li
goninė pradėta statyti. . . 
1936 metais. Darbininkai prie 
statybų uždirba 7 lt., o mo
terys tarp 4, 5 ir 6 lt.

Gelgaudų šeima yra viena 
seniausių Lietuvoje. Greti
mai jų pilies griuvėsių ant 
Nemuno kranto buvo įsikū
rę lietuviai saleziečiai. Nuo 
jų vardo yra Gelgaudiškio 
vietovės pavadinimas. Gel
gaudas vadovavo sukilimui 
prieš rusus Lietuvoie 1863 
metais ir žuvo Klaipėdos 
krašto pasienyje, ties Kre
tinga. Jo ainiai gyvena Lon
done. Vienas jų, John Gel- 
gud, garsiausias Anglijos ar
tistas, yra Šekspyro svar
biausių personažų sėkmin
gas vaidintojas. Prieš ke
letą metų buvo atvykęs vai
dinti Amerikon. N

Kitas brolis, Vai Gielgud, 
vra British Broadcasting 
Corporation direktorius Lon
done.
Trečias brolis — ilgametis 

Raudonojo Kryžiaus Lvgos 
nasekretorius. Esant Raud. 
Kryžiaus pirmininkui Ame

teatrą užplū- 
veikalai. Vie- 
statomi tiktai

Dramoje pa-

rikos admirolui p. Grayson, 
jis jį lydėjo į Raud. Kry
žiaus konferenciją Japoni- 
jon. Antrą kartą vyko vie
naakį Japoniją suorganizuo
ti Tokio ~ Jarrnimu
jo Kryžiaus konferencijos 
Azijos kontinentui. Didžio
jo karo metu gyveno Pran
cūzijoje, kaip anglų kariuo
menės karininkas, ilgus me
tus' dirbo Paryžiuje Raud. 
Kryžiaus generaliniu sekre
torium Swift. Prasidėjus ka
rui buvo priskirtas prie an
glų ambasados karo atta
che Paryžiuje. Dabartiniu 
metu yra Anglijoje.

Šis pastarasis Gelgaudų 
ainis yra didelis Lietuvos ir 
lietuvių draugas. Jis du 
kartu viešėjo Lietuvoje, lan
kydamas Gelgaudų šeimos 
istorines vietoves. Paskuti
ni kartą buvo Lietuvoje 
1938 metais. Jis yr'a kele- 
tos knygų autorius ir ruo
šė knygą apie Lietuvą.

LAIKRAŠTIS GERIAUSIA DOVANA |
KIEKVIENAM LIETUVIUI !

3 Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą malo
niai nudžiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri 
kiekvieną savaitę primins jos davėją.

AMERIKA” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su vi
somis jėgomis, siekiančiomis Lietuvai nepriklau
somybės ir jos žmonėms šviesios gerovės.

A

„AMERIKA” dabar duoda labai daug žinių iš pa- * 
vergtos Lietuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius ; 
visame pasaulyje. >
„AMERIKA” metams kaštuoja tik 2 dol., tad ar s 
rasi tinkamesnę dovaną savo artimiesiems? ;

Kreipkis:

222 South Ninth Street, Brooklyn, N. Y.
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Iškilmingai Pagerbtas Kun. A. Petraitis
%

Iš TOLIAU IR IŠ TOLI

Baltimore, Md

MUSŲ KORESPONDENTAI kurie norėjo išmėginti savo 
kumštį. Teko šaukti poli
ciją, kuri mušeikas suėmė.„Amerika” pernai savo 

puslapiuose turėjo 402 ko
respondencijas iš 43 skir
tingų lietuvių kolonijų. Daž
niausiai parašyta iš Balti
more, Md. — 50 kartų. An
tra vieta tenka Philadel- 
phijai, Pa. — 42 kartu. Po 
to seka Bridgeport, Conn., 
Jersey City, N. J., Bayonne, 
N. J., Waterbury, Conn., 
Newark, N. J., Great Neck, 
ir t.t.

Korespondencijų gausu
mu pirmą vietą turėjo Jo
nas Karalius, baltimorietis. 
Antra vieta tenka Kazimie
rui Dryžai iš Philadelphijos.

Visiems korespondentams 
redakcija nuoširdžiai dėkin
ga ir reiškia 
1941 metais 
bendradarbių 
labai artimi.

vilties, kad ir 
redakcijos ir 
santykiai bus

SCHUYLKILL APYLINKES 
VEIKLA

sas šiems metams. Pernai 
buvo daug taisymų salėje, 
nauji vargonai ir t.t., bet 
dar ir skolos tūkstantis dol. 
atmokėta. Tikrai gražus dar
bas vyksta parapijoje, tik 
reikia sveikinti visus šios 
parapijos vadus, parapijie
čius, visus lietuvius.

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

į—-
,L

F'

L.R.K. Susivien. Schuyl
kill apskrities susirinkime 
nutarta iškilmingai paminė
ti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventę. Mi
nėjimas bus vasario 17 d. 
Necko Allen viešbutyje, 
Pottsville, Pa. Bankieto pel
nas skiriamas Lietuvai Gel
bėti Fondui. Programą su
darys kalbos, muzika, dai
nos, pasilinksminimas. Ko- 
mitetan išrinkti darbščiausi 
veikėjai. Jo priešakyje yra 
pirm. Ant. Leskauskas, sekr. 
Dr. Ed. T. Riskevičius.
^—Sągrindiniu kalbėtoju bus 
adv. St. Gabaliauskas. Ti
kima gražaus pasisekimo. 
Reikia tik pasveikinti Su
sivienijimo pirmą apskritį 
už tokį gražų darbą.

Spaudos Komisija.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

r

js 
b.

i

Moterų S-gos New York - 
New Jersey apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks 
sausio 19 d., sekmadienį, šv. 
Jurgio par. salėje, 207 York 
St., Brooklyne. Visos kuo
pos prašomos atsiųsti at
stoves, nes suvažiavimas la
bai svarbus.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

Philadelphia, Pa

o.

_ honuary 10
Sausio - January iq -------

Vietos ir apylinkės lietu
vius džiugina dvi lietuviš
kos radijo programos: Ant. 
Dziko ir Antanaičių. Vi
siems malonu girdėti per ra
diją įdomias prof. Senno pa
skaitas. Ant Dzikas turi 
savo programą du kartu per 
savaitę. Programai palaiky
ti jis vasario 9 d. ruošia ba
lių. Paremkime programą, į- 
sigydami bilietą.

K. Dryža.

M. Bliudžiaus sū-

— Sausio 12 d. šv. Var-i 
do vyrų draugija minės sa
vo šventę, priimdama komu
niją. Bus įteikti ištikimy
bės kryžiai tiems vyrams, 
kurie nepraleido nė vienos 
bendros mėnesinės komuni
jos.

— Mirė Galinaičių motina, 
apie 80 metų amžiaus. Pa
liko 2 sūnus: adv. Antaną 
ir politikoje veiklų Joną.

— Mirė
nūs, apie 30 metų amžiaus. 
Mirė Ona Aniulienė, apie 60 
metų; jos vyras Pranas mi
rė pernai pavasarį. Tai jau 
trys mirtys šiais metais. 
Pernai kalendoriuje teko pa
ženklinti 60 lietuvių miri
mus. Retėja mūsų šeima.

— Velionė Aniulienė savo 
jaunystę praleido kaip gies
mininkė bažnyčioje. Ji prie 
vargonų giedodavo mišias, 
mišparus 1894-5 m., kai cho
ro nebuvo; ji viena keleris 
metus savo švelniu balsu 
giedojo, iki priaugo jauni
mas. Aniulių šeimai reiš
kiame užuojautą dėl moti
nos mirties.

— Per Naujus Metus par. 
salėje įvyko jaunimo šokiai.

— Sausio 5 d. šaltis pa
kirto žoles, kurios buvo gra
žiai atgijusios.

Per Naujus Metus kleb. 
kun. I. Valančiūnas pasakė 
tinkamą pamokslą, pranešė 
parapijiečiams visų metų ži
nias. Pasirodo, kad per 1940 
metus šv. Kazimiero para
pijoj mirė 50 žmonių; krikš
tynų — 48, su perėjusiais į 
Kataliku tikėjimą parapija 
pasipildė. Šliubų buvo tik 
38, nes yra tokių, kurie tuo
kiasi svetimose parapijose.

Kazimiero parapija turi 
700 parapijiečiu, tik, de
ne visi bažnyčią palai- 
Tas daugiau apsunkina

Šv. 
per 
ja, 
ko.
nuolatinius rėmėjus.

Naujų Metų sutikimas prie 
rotušės buvo labai trukš- 
mingas. Minios žmonių liū
liavo gatvėse linksmais vei
dais. Barškučių, trūbelių, si
renų ūžimas, bažnyčios var
pų aidai palydėjo senus ir 
pasitiko Naujus Metus.

J. K.

Elizabeth, N. J

Bayonne, N. J

Kalėdų šventės
Kalėdos praėjo labai 

kilmingai. Žmonių prisirin
ko daug. Sodalietės gražiai 
išpuošė bažnyčią. Po Ber
nelių mišių atėjo pasveikin
ti kleboną choristai ir so
dalietės, atnešdami kalėdų 
dovanas. Klebonas padėkojo 
jaunimui už pasveikinimą ir 
pagyrė, kad savo dvasios 
vadus gerbia. Garbė Bayon- 
nės jaunimui.
Vyčiai darbuojasi parapijai

Presbiterijoje įdėtos gumi
nės grindys. Išmokėti tuo
jau prisidėjo vietinė vyčių 
kuopa. Kadangi šiais metais 
parapija išmokėjo visas pra
eitų metų sąskaitas ir dar 
kiek liko, tai už gumą pa
siųsta $100. Garbė Bayon- 
niečiams, kad savo parapiją 
remia.

Parengimai
Parapija, norėdama dau

giau pagerinimų padaryti, 
sumanė padaryti Margumynų 
Balių vasario 20 d. ir Ba- 
zarą paskutinėmis
džio mėnesio dienomis, 
sirengimai jau pradėti.

Jubiliejus
Aleksandras ir Domicėlė 

Marcinkai sausio 5 d. su
laukė savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktuvių. 
Tą dieną jų dukrelė Alice!

iš-

Worcester, Mass. — Sau
sio 5 d. šv. Kazimiero pa
rapija nuoširdžiai pagerbė 
savo kleboną, kun. Augusti
ną Petraitį, sulaukusį kuni
gavimo 25 metų sukakties. 
11 vai. atlaikytis iškilmin
gos mišios, kuriose jubilia
tui patarnavo kun. Pr. Stra- 
kauskas, Lowell, Mass, ir 
kun. J. Bakšys, Rochester, 
N. Y. Pamokslą pasakė kun. 
Pr. Juškaitis, Cambridge, 
Mass. Dalyvavo daug sve
čių kunigų, kurių tarpe 
kun. dr. J. Navickas, kun.
J. Švagždys ir kiti.

6 vai. vak. par. salėje į- 
vyko puošni vakarienė. Vie
tos buvo tik 500 asmenų, 
o apie 200 turėjo grįžti. 
Programai vadovavo kun. Pr. 
Strakauskas. Programos iš
pildyme dalyvavo par. miš
rus ir moterų chorai, solis
tai J. Roglytė ir muz. J. 
Žemaitis, altoriaus tarnau
tojų choras ir par. mokyk
los mokiniai. Salė buvo 
nepaprastai skoningai iš
puošta sidabrinės spalvos 
vainikais, varpais ir kito
mis grožybėmis. Matyti, vis
kame daug įdėta seselių ka- 
zimieriečių nuoširdumo ir 
meniško skonio.

Iš svečių sveikinimo kal- 
kas pasakė kun. J. Bakšys, 
kun. J. Valantiejus, kun.
K. Jenkus (So. Boston), kun. 
Dr. J. Navickas, kun. J.

Balkūnas, „Amerikos” re
daktorius J. B. Laučka ir 
Athol, Mass., lietuvių var
du Kaz. Locis. Parapijie
čių sveikinimus ir linkėji
mus pareiškė M. Ščiukienė, 
V. Blavackas, T. Aukštikal
nytė, Vincas Kereišis ir 
adv. A. Mileris. Miesto svei
kinimus perdavė pats mies
to mayoras Bennett, kurs 
buvo atsilankęs drauge su 
savo žmona.

Vakarienėje, be jau minė
tų, dalyvavo dar šie kuni
gai: Ad. Morkūnas, dr. J. 
Pauliukonis ir V. Andriuška 
(marijonai), V. Karkauskas 
(Ansonia, Conn), J. Vaite
kūnas (Providence), Pr. Ju
ras (Lawrence), Dr. J. Star- 
kur (Marianapolis), V. Pui
dokas (Westfipld, Mass), F. 
Norbutas ir J. Petrauskas 
(Brockton), J. 
(Lawrence), K. 
(Schenectady) ir 
J. Bakanas ir J.
kas, šv. Kazimiero 
karai.

Kun. Aug. Petraitis nuo
širdžiai padėkojo už pager
bimą, sveikinimus, linkėji
mus. Pažymėjo nenorėjęs 
šių iškilmių, nes visas jo 
džaugsmas dingęs dėl Lie
tuvos nelaimės. Jis pažymė
jo, kad įteiktas dovanas ati
duosiąs Lietuvai Gelbėti 
Fondui.

Skalandis
Orvydas 
vietiniai 
Padvais- 
par. vi-

Dalyvavęs.

Liet. tautiškame pašalpos 
klube buvo N. Metų sutiktu
ves, kuriose buvo ir kita
taučių. Atsirado ir tokių,

užprašė už savo tėvelius iš
kilmingas mišias. Visa šei
ma priėmė Komuniją. Lin
kime gerb. Marcinkams il
giausių ir laimingiausių me
tų.

Bridgeport, Conn

gerai 
kon- 
pilna

balan-
Pri-

Sausio 5 d. labai 
pavyko vaidinimas ir 
certas. Žmonių buvo 
salė. Vėliaus atėjusiems kė
džių trūko. Pirmiausiai bu
vo suvaidinta juokinga ko
medija „Aš Numiriau”; vai
dino Einorytė, Klimaitis, An- 
driulaitis ir Milžinskas. Pub
lika visą laiką turėjo daug 
juoko, vaidintojai buvo la
bai gerai pasirengę.

Po vaidinimo A. Stani- 
šauskas pranešė publikai, 
kad šį vakarą, dėl susidė
jusių svarbių aplinkybių, ar
tistė J. Žukauskaitė nega
lėjo atvykti ir perstatė dai
nininką Al. Vasiliauską jos 
vietą užimti.

Vasiliauskas sudainavo ke
turiais išėjimais. Žmonėms 
jo dainos labai patiko ir 
vis buvo iššaukiamas pa
kartoti. Vasiliauskas užsi
rekomendavo kaipo geras 

i artistas ir dainininkas.

Duetą padainavo Radvi
laitė ir Radvilas; trijo pa
dainavo sesutės Šumskytės 
ir Jakštytė. Vyrų ansamb
lis padainavo „Lietuva bran
gi” ir „Stovi žirgeliai”. Cho
ras padainavo, vadovaujant 
A. Stanišauskui, kelias gra
žias dainas.

Šiam koncertui daug bi
lietų"' išplatino Pašukevičie- 
nė, Ruzgienė ir choro na
riai. Salėje darbavosi Lu- 
činskienė, Radvilienė, Anu- 
šauskaitė, Mockevičius, Mi
kuckis, Minalga, Lučinskas, 
J. Minalga, Jr. Labai gra
žiai paskelbė bažnyčioje kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Šis 
vakaras pavyko labai gerai; 
žmonių atsilankė tiek daug, 
kad ateityje reikės tokie pa
rengimai turėti bažnytinėje 
salėje, kuri daug didesnė.

Didžiulė įdomybė
Sausio 18 d., šeštadienį, 6 

vai. vak., lietuvių bendro
vės salėje įvyks didžiulė 
pramoga, kurios tikslas yra 
sudaryti lietuviams progą 
bent kartą per metus susi
eiti ir atnaujinti draugišku
mo, giminystės ir pažinties 
ryšius. Gyvenimo aplinky
bės priverčia šios kolonijos 
daugelį lietuvių išsikelti į į- 
vairius pakraščius, tad daž
niau susitikti nebūna daug 
progų. štai, ši pramoga, 
pavadinta „Grand Parish 
Reunion” yra nepaprasta 
proga, kuria galima ir rei
kia pasinaudoti kolonijos 
gerovei. Atsilankymas į ją 
bus prisidėjimas prie kolo
nijos darbo, nes jos pelnas 
— parapijos mokyklos svar
biems pataisymams.

Programa bus pradėta 6 
vai. vak. par. choro dainų 
koncertu, kuriam vadovaus 
muz. J. Žilevičius. Visi lie
tuviai kviečiami.

Rengime bendradarbiauja 
visos draugijos, atsiuntusios 
į baliaus rengimo komitetą 
savo pirmininkus ir po du 
atstovus. Susirinkime išrink
ta tokia vadovybė: pirm. R. 
Džiovelis, rašt. J. Balinskas, 
ižd. M. Beržanskas, prie du
rų — EI. Litvinienė ir U. 
Juozapavičienė, O. Barčai- 
tė, M. Mockelytė; prie bilie
tų — Ag. Degutienė ir O. 
Jankūnienė; maršalkos — 
Pr. Milukas, M. Zubrickas, 
J. Matulevičius; iždo globė
jai — T. Pečiukaitė ir Z. 
Čybaitė; patarnautojais bus 
J. Matiečius, D. Aniulionis, 
St. Ragius. D. Petručionis, 
M. Zabita, J. Klebaušas ir 
M. Pavalkienė.

Prie valgių patarnaus so- 
dalietės, o užkandžius pa
rūpins moterų draugijos.

Klebonas kun. J. Simo
naitis ir baliaus rengimo 
komisija maloniai kviečia 
visus Elizabetho ir apylin
kės lietuvius dalyvauti šia
me reikšmingame baliuje, 
sausio 18 d., lietuvių salė
je. Parodykime vieningą pri
tarimą lietuviškam darbui.

Rep.

Gerbiamieji,

Užbaigę senuosius, 
tautai liūdesio metus, 
riais Tėvynė Lietuva nete 
ko nepriklausomybės, svei 
kinam Naujais Metais, lin 
kėdami gražiausio pasiseki 
mo lietuviškai spaudai, ku 
ri gina lietuvių 
duoda teisingu 
kime lietuviškai 
spaudai gražios

Siunčiame „A m e r i k o s” 
prenumeratos mokestį ir $1 
„Amerikos” Naujo Interty- 
po Fondui. Tegul laimė Jus 
lydi, tegul Dievas suteikia 
palaimą Lietuvos išlaisvini
mo

ateinančių Kalėdų J 
žiemos šalčių. NeiJ 
kime nežinojimu, H 
įteikti: jas galim?*

darbuose.

musų
, ku-

teises, pa
žinių. Lin- 
katalikiškai 
ateities.

Adolfas ir Agnieška
Stankui su šeima.

Philadelphia, Pa.

Gerbiamieji,

Šiuo 
„money order” $3.00 — du 
doleriu 
metams, o $1.00 „Ameri
kos” Naujo Intertypo Fon
dui.

Linkiu „Amerikai” augti 
ir klestėti ir apdengti visą 
lietuvišką katalikišką pasau
lį, o „Amerikos” štabui — 
stipriausios sveikatos ir Die
vo palaimos.

Ant. J. Klimaitis.
Bridgeport, Conn.

laišku prisiunčiu

už „Ameriką” 1941 
o $1.00

Paskuhinkim 
Paramą

tone ir Lietuvos ^URIT PAVEIKSLUS? iš
Amerikoje; visos į?  C’

Užsimušė
Per Naujus Metus auto

mobilio nelaimėje žuvo grab. 
Antanas Budreckas, jaunas 
lietuvis. Jo vairuojamas au
tomobilis atsimušė į stulpą 
ir sudužo. Drauge važiavęs 
V. Zubrickas liko 
sužeistas.

Nuliūdime liko 
du broliai, kurių 
įstojęs į marijonų vienuoly
ną.

Priaugančio choro vaidi
nimas ir koncertas bus va
sario 23 d., paskutinį sek
madienį prieš užgavėnes.

Praeitą sekmadienį kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas pra
nešė metinę parapijos atskai
tą. Pernai pajamų buvo 18

beveik ne-

motina ir 
vienas yra

Paryžiuje požemiuose yra 
didžiausi daržai grybams 
auginti. Požemiuose apšvies
tos gatvės ir puikiausia ven
tiliacija. Dauguma prižiū
rėtojų ten pat ir gyvena.

Plikis turi mažiau plau
kų šukavimui, bet už 
daugiau veido plovimui.

tai

Automobilistai, kurie 
mos metu leidžia vaikams, 
jaunesniems nei 16 meti į 

tūkst. dol. Viską išmokėjus prisirišti rogutes prie auto- 
dar pasiliko gražus balan- mobilių, bus baudžiami.

žie-

Amerikos lietuvių 
je buvo paskelbtas 
lių iš Lietuvos ir 
tų sąrašas. Tai ankstyvas : 
rusų bolševikų okupacijos i 
Lietuvoje vaisius; tai aukos ' 
GPU teroro, kuriam talki- : 
ninkauja tik vienas kitas 
vietinis lietuvis, prijaukintas 
sovietiškų valdininkų vaišė
mis arba pramokęs šio ama
to belangėje.

Bet pabėgėlių pavadinimas 
netinka. Pabėgėlis ar išbė- 
gėlis paprastai reiškia as
menį, palikusį savo nuola
tinę gyvenamą vietą ar net 
savo kraštą laisvu noru. 
Pasišalinę iš Lietuvos as
mens todėl nėra pabėgė
liai, bet greičiau tremtiniai, 
nes komunistų režimo žiau
rumas privertė pasišalinti 
ar pasirinkti kančių ar mir
ties rytojų. Pats pasišalini
mo ar pabėgimo faktas prie 
tokių sąlygų yra protestas 
prieš Lietuvos klastingą oku
paciją, prieš komunistinio 
režimo kerštą, netvarką ir 
nesąmonę.

Už pasišalinimą iš bolše
vikiško rojaus baudžiama 
turto atėmimu, kalėjimais, 
neišskiriant bilietu į seniai 
girdėtą Sibirą. Pabėgėliai 
tai žinojo, o tačiau bėgo, 
nors svetur jų nieks nelau
kė. Todėl tie mūsų „pabė
gėliai” yra ne tik heroiški 
protestuotojai, bet drauge 
yra ir tikros aukos to des
potiško komunistinio reži
mo, kurį prievarta užrėkė 
Lietuvai ant kaklo, nenM- 
sant Justo Paleckio, Liudo 
„Padleckio” ir parinktu rau
donukų „seimo” privalomos 
kooperacijos.

Daugiau pagarbos ir ati
dos tiems didvyriškiems 
protestuotojiems, kurių tar
pe yra moterų ir mažų vai
kų. Ne pabėgėliais juos va
dinkime, bet Lietuvos ne
priklausomybės draugais-ko- 
votojais, rusų raudonojo 
imperializmo aukomis, An
trojo Pasaulinio karo lietu
viškais tremtiniais. Nors 
retkarčiais p a g a 1 v okime, 
kaip jie laikosi svetur ir 
būkime pasiryžę jiems pa
gelbėti, ypač akivaizdoje

spaudo- 
pabėgė- 
nužudy-

Amerikoje; visos _____ G’
kos Amerikos lietu»^a kur yra dingę ju- ns 
suomenes organiza^ paveikslai, parodą f 
kas priima; via,/ * stadentl! 
aukos tikrai pasi^’ 
brangius tautiečius ,
tėjusius nuo molo^10^ Pavei^us’v 
ar kaip Paleckis ^rašomas pranešti „A- 
„Stalino Saulės”, ps’’ administracijai, 
šviečia, nei šildo,------------------

, . . ŲŠROS VARTAIRed. pastaba:
savo aukas siunčia 7Z ,T * * 
L. K. Federacija to Au^os Vartų šve. 
2334 So. Oakley > Mar.1’os Pavellts,as> 
Cairo III IS “■ pa'

s ’ jtas, kaštuoja tik $1.
„ 77? dailus paveikslas tin-
r avergtoj Li^puošti kiekvieną kam- 

inkamas dovanoti kiek-
— „Tarybų Lietr sukaktuvių proga' 

dėtas straipsnis, knrĮma „Amerikos 
koma, kad bolševįistracijoje, 222 South 
ei jos pradžioje Liefot-, Brooklyn, N. Y. 

I vę pradėta steigti ?.------------------
no brigadas, prifLRBI VAKARIENĖ 
ėmė organizuotis chtt -------
dinimai ir t.t. Bet, S-gos 35 kuopa šau
do, kad sovietų Ruįj , g vai. vak., šv. 
kių „meno brigadą par salėje, rengia di- 
ma, o chorai ir viakarįenę Kadangi tą 
organizuojami P?e:įyytg sąjungiečių ap- 
nių sąjungų. suvažiavimas, tad 
liepta pasekti sour . ... ». .
jos pavyzdį ir w ^jungietes^ ruošiasi 
brigadas” likviduo?ai ,vlsas viesmas Pri'l 
vietoje steigti „^Vakarienėje dalyvau
tus” prie profesi?čiami ir vy™- Kas 
jungų. kys> smagiai laiką

— Iš pavergtosios. Bus ir graži pro
ves gaunama žinių, ę.
sienyje su Vokietijiį gajįma įsigyti prie 
vikų kareiviai yra. . . ,
daugelio ūkininkų tl0s pas Wet.e.8' 
ten apsigyvenę. L
mokyklų patalpose P.TTT1C 
kareiviai ir GPU AŠLIV BALIUS
Tokiu būdu kai kur'
kyklos buvo privei^onikos moterų naš- 
savo patalpų išsifcigija turės labai sma- 
ir ieškoti pastogės engimą — Silkių ba- 
giose ūkininkų troboenktadienį, sausio 10 
pač bolševikai išsirer. par. salėje. Bus 
sigyventi neseniai p<as, šokiai, dainos, už- 
mokyklų patalpose, tį įr (jaUg įvairumų, 
erdvesnes, ir gali it pasi io3 visus 
daugiau žmonių. . ..°b * u priimti ir pavaisin-
------------- liečia visus atsilankyti.

LTCENSF 8 val-vak-
WHOLESALE 4 if38 tik 35 «• Visiems 

BEER, WINES & LQtas smagumas drau- 
____ | nuotaikoje.

NOTICE is hereby given that Re nirimo komisija.
RL 14 116 ha been issued to th ® “
to sell beer, wine and liquor it—__________________
Section 107 of the Alcoholic E
£ SS^S S KSSftJBM SAUNSKBS 
to be consumed on the prenw

ANDREW J. GALLAG ------------
45 Winou&8s\e.r?nlubwlio 4 d. Grand Para- 
375 Jay St., Bro ... _ , ,--------- aleje, Brooklyne, ivy- 
NOTICE is hereby given that
RL 14415 has been issudd to ' linus surpryzo poky- 
to sell beer, wine and liquor t F J u
?n??L107O9,ithvvAlcofhf0'\c ’vakarienė, kurioje pa- tro! Law at 221 Wyckoff Avt ’ J c

’ on°thlynpre?iusesty °f King5,plačiai žinomi biz- 
221 Wyckoff Ave?™ Pijus įr Pranė Ša- 
NOTICE is hereby given thr i, minint jų vedybi- 
GB 11868 has been issued to th, . .
to sell beer at retail under yvemmo 30 metų ir 
of tile Alcoholic Beverage C<V .. , . . v v
5002 Ave. L. Borough of B^WsteS blZUlO SCSCriU 
of Kings to be consumed off > , . _ , . ,
mno a r M0LLY k™1® sukaktis. Puotoje da- 5002 Ave. L, u
NOTICE is hereTT^h? 500 aSmeiUl iŠ N(™ 
roLse1ili'1ltrasw^nRi,du^ork= apylinkių, iš Long 
Section 107 of the Alcoholic Br TprqpV RvP-
Law at 347 Nostrnnd Ave. I’ IsCW Jersey. OVe 
Ave.. Borough of Brooklyn, O'- •.-tXvniwv.ni
to b" consumed on the prS^ VlCSmU priemlmUl

NATHAN ROBINS?- _ , ,. , , .
347 Nostrand Ave., & IN f" HaUdOti net triS SU" 

Brooklyn N. I ,v. • ...------------------------ irs pradžioje tik viena 
————-'rezervuota.

Tei.: s- 4747 nosios eilės vakarie- 
D r. M. J. COL^U buv0 dainų irkal-

<Aukštakalnis' ograma, kurią vedė J.
148 Grand Sti«ačiulis. Dainavo visa 
Waterbury, (Ma, p. Onai Mičiulienei 

vartojam Saules SRujant. Kalbėjo J. Va-
“S kleb. kun. K. Paulio- 

žemo kraujo spaudimą L Cidabra, „Amerikos" 
ir širdies ligų. Re£’T
Tonsils Ir odos Ilgų,r- • ». LaUCKa, r. VU- 

pasekmė. is> Vasiliauskienė, 
~ _ Minskas, F. šalinskaitė

«Jačionienė, svočia iš |Į Tel. Harrison 6-1’, v Vaiginig

B. J, SHWI^hmond Hiu- Kiti ka''
(Ašakūnas'' ,3araše buv0 kun' NT 

bis (vėliau atėjo), J.
GRABORHSTtis, M. Peikus, K. 

BALZAMUOTOfeskas, „N. G.” red. S.
J is, J. šabunienė, adv. 

Laisniuotas Ne« Letaitis adv. Vyzlens- 
ir New Jersel%slan, adv. Andziuląi-
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Vietos žiniosĮeinančių Kalėdų šveuj 
lemos šalčių. Neisi 
rime nežinojimu, kam 
teikti: jas galima 
Lietuvos Legacijai Vį 
tone ir Lietuvos Kona TURIT PAVEIKSLUS? 
Amerikoje; visos patų _____ ,
kos Amerikos lietuvi žinia kur yra dingę ju- 
suomenės organizaciją »jį paveikslai, parodą 
kas Priima; visos pili n stadentl 
aukos tikrai pasieks ■ ». .. U t,
, . , .;V. l seimą ir t.t. Kas tu-brangius tautiečius r „ .tėjusius nuo moloto>os. Paveikslus, malo- 
ar kaip Paleckis sakoPrasoraas Pranesri ”A- 
„Stalino Saulės”, kuuos 
šviečia, nei šildo. ~

Red. pastaba: Kai 
savo aukas siunčia tO - Av ~

yr i? j •• ižus Ausros Vartų švc.

inia kur yra dingę ju-

uos paveikslus, malo-

i” administracijai.

AUŠROS VARTAI

L. K Federacijos ft 
2334 So. Oakley Ave, 
cago, III.

ės Marijos paveikslas, 
ytas iš gipso ir pa- 
otas, kaštuoja tik $1. 
dailus paveikslas tin-Pavergtoj Lietu >puošti kiekvieną kam-

0 inkamas dovanoti kiek
sukaktuvių proga.

Maspetho Žinios

1

1

— „Tarybų Lietuvo.
dėtas straipsnis, kuriaiima gautl >>Amerikos 

Ikoma, kad bolševikų o ustraeijoje, 222 South 
I cijos pradžioje LietuvojBrooklyn, N. Y. 
Ivę pradėta steigti vad -------------------
no brigadas, prie ARBI VAKARIENĖ 
ėmė organizuotis chorą --------
dinimai ir t.t. Bet p;. S-gos 35 kuopa šau
do, kad sovietų RusijcjD d., 6 vai. vak., 
kių „meno brigadų”

sv.
3 par. salėje, rengia di-

i
4

ma, o chorai ir vaidi vakarienę. Kadangi tą 
organizuojami prie pi 
nių sąjungų. Tuojau: 
liepta pasekti sovietų’ 
jos pavyzdį ir visas, 
brigadas” likviduoti, 1 
vietoje steigti „kultūro 
rius” prie profesini'1 
jungų.

— Iš pavergtosios 
vos gaunama žinių, k^le. 
sienyje su Vokietija 
vikų kareiviai yra

įvyks sąjungiečių ap
es suvažiavimas, tad 

sąjungietės ruošiasi 
gai visas viešnias pri- 
Vakarienėje dalyvau- 

ečiami ir vyrai. Kas 
akys, smagiai laiką 
s. Bus ir graži pro-

etų galima įsigyti prie

)-

daugelio ūkininkų trtSios Pas ^“gietes.
° l/n-nrraintten apsigyvenę. Tai; - - -

mokyklų patalpose tkareiviai ir GPU ^AŠLIŲ BALIUS
Tokiu būdu kai kurie
kyklos buvo priverst
savo patalpų išsikniugija turės labai sma- 
ir ieškoti pastogės į rengimą — Silkių ba- 
giose ūkiriinkų^tfobos

Rengėjos.

Monikos moterų naš-
ir
is
is
Ds pač bolševikai išsirenpr.
d-įsigyventi neseniai pas:
as mokyklų patalpose, iįaį įr daUg įvairumų. —j-—i: į

i pasirengusios visus 
lai priimti ir pavaišin- 

!riečia visus atsilankyti.
ia 8 vai. vak.

penktadienį, sausio 10 
par. salėje. Bus 

ras, šokiai, dainos, už-

;as erdvesnės ir gali su 
šė- daugiau žmonių.
aa-

LICENSE
WHOLESALE & RFetas tlk 35 c- Visiems

iš Cliffside, N. J., Zaveckas, 
Glaveckas, Draugelis ir Zda
navičius. Kadangi antra ei
lė svečių laukė vietos vaka
rieniauti, tad programą te
ko patrumpinti.

Visi kalbėtojai džiąugėsi 
Šalinskų veiklumu, jų visur 
dalyvavimu, linksma, drau
giška nuotaika, gausia pa
rama lietuviškiems reika
lams, pavyzdingu šeimos iš
auklėjimu, išmokslinimu, jų 
aukštos rūšies graborystės 
įstaigos įrengimu ir sugebė
jimu puikiai patarnauti. 
Anot vieno kalbėtojo, „jeigu 
bent pusė mūsų biznierių ir 
profesionalų būtų šalinskų 
nusiteikimo — lietuvių gyve
nimas būtų aukščiau paki
lęs”. Tai tikra tiesa.

Galop kalbėjo patys jubi
liatai: Pranė ir Pijus Šu
linskai, kurie buvo susijau
dinę, netikėtai patekę to
kioj didelėje minioje nuošir
džių draugų ir gerbėjų. Jie 
nuoširdžiai dėkojo už paro
dytą pagarbą, suteiktas do
vanas 
mus. 
uoliau 
dėjime
vaikų širdis lietuviško nuo
širdumo ir dėkingumo jaus
mus, kad jie niekad nepa
mirštų lietuviškų reikalų ir 
tų žmonių, kurie juos užjau
tė didžiosios nelaimės 
(žuvus jų sūnui) ir 
dabar rodo tokį didelį 
lankumą ir pagarbą.

Vakarienę surengė T. Va
siliauskienė (p. Šalinsko se
sutė), Mikas ir Domicėlė 
Pilkauskai, Vincas ir Agota 
E'Ukšmai, P. Katinienė, ku- 
riems talkininkavo visa ei
lė artimesnių Šalinskų bi
čiulių. Iš Great Necko su
organizavo pilną autobusą 
svečių V. Boza, K. Gutaus
kas ir kt. Valgius puikiai 
pagamino Kamarauskienė, 
Jazminskienė, Vasiliauskie
nė, Bukšnienė ir Pilkaus
kienė. Prie stalų maloniai 
patarnavo: A. 
Vaiginytė, R. 
te, Milinienė, 
Liutkauskienė, 
Butauskienė,
Šertvytienė, Katinienė, Rip- 
kevičienė ir kt. Gėrimais 
aprūpino: M. Peikus, V. 
Bukšnys, J. Milinis, V. Pei
kus, L. Peikus, S. Juozė- 
nas, K. Cidabra ir J. Kati
nas.

Bankietas baigėsi šokiais 
puikioje šokių salėje.

Rep.

Rožančiaus dr-jos susirin
kimas įvyko sausio 5 d. 
Nutarta suruošti kostiumų 
balių vasario 23 d. par. sa
lėje. Už gražiausius kostiu
mus bus 10 dovanų. Nutar
ta naujos klebonijos įruoši- 
mui paaukoti 100 dol.

V. Ražickie- 
ir kitos. Ki- 
gražių dova-

yra artima 
bičiulė, nuoširdi

KODĖL BACEVIČIUS BOIKOTUOTINAS

ir malonius linkėji- 
Jie pasižadėjo dar 
dalyvauti lietuvių ju- 
ir įspausti į savo

Sausio 6 d. įvyko Alto
riaus dr-jos metinis 
rinkimas. Nutarta gavėnio
je suruošti laimėjimų vaka
rą — kovo 23 d., sekmadie
nį. Naujam arnotui ir nau
jos klebonijos įrengimo rei
kalams paaukota 100 dol. 
Valdyba užgirta kitiems me
tams ta pati su pirm. P. 
Šimkiene priešakyje.

susi-

Į'kariuomenę sausio 20 d. 
išvyksta Jonas Meškis, Juo
zas Simanavičius ir R. Ker
šis.

Vasario 9 d., sekmadienį, 
sąjungietės ruošia savo naš
lėms pagerbti vakarą. Visi 
kviečiami. O. P.

MASPETHO KLEBONIJAI 
RUOŠIA ĮKURTUVES

nas
;bė-
as-lBEER, WINES & Ll

ola- --------------
■naf I NOTICE is hereby given that 

RL 14416 ha been issued to the:

oru.
as-1

ėgė- 
niai, 
iiau-

I NOTICE is hereby given that I " " ’linn rl 14115 has been issued to the unus surpryzo poky- mir It0 sc" 15e€r' w*ne and liquor at _ Jmir- section 107 of the Alcoholic Bs vakarienė, kurio] e pa- 
I Irnl T.nw at 9.9.1 Wvrknff Aw : ’ J

intas smagumas drau- 
_e nuotaikoje.

Rengimo komisija.
to sell beer, wine and liquor at' 
Section 107 of the Alcoholic fe

V,01 nf SS\tįERBĖ ŠALINSKUSSt., Borough of Brooklyn, Coot 
to be consumed on the premie

ANDREW J. GALLAGE
(Gallagher's-Subway k

I 45 Willoughby St. and
375 Jay St., Brod

šio 4 d. Grand Para- 
alėje, Brooklyne, įvy-

metu 
kurie 
prie-

Brunzaitė, O.
Garliauskai-
Juozėnienė,
Cidabrienė,

Vitkauskienė,

ilini-1 
prie 

estas 
oku- 

jtinio 
ą ir

iolše- 
jiama 
mais, 
seniai 
geliai 
bėgo, 
relau- 
,pabė- 
roiški 
[rauge 
j des-

reži- 
ažnėrė 
renm- 
Liudo 

;u rau- 
alomos

trol Law at 221 Wyckoff Ave. 
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises.

JOHN TELUtf 
221 Wyckoff Ave., Bro '

NOTICE is hereby given that' f 
GB 11868 has been issued to the 
to sell beer at retail under ' 
of the Alcoholic Beverage C«~ 
5002 Ave. L, Borough of Brad * 
of Kings to be consumed off 4 

MOLLY KIM LEI
5002 Ave. L, Brs*

NOTICE is hereby given tbit 
RL 14432 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor t 
Section 107 of the Alcoholic Bes 
Law at 347 Nostrand Ave.. I 
Ave., Borough nf Brooklyn, Coe' 
to lx1 consumed on the

347 Nost^and^ve.,1^6^ J naudoti net tris sa- 
Brooklyn N. Y.

plačiai žinomi biz- 
Pijus ir Pranė Ša- 

, minint jų vedybi- 
yvenimo 30 metų ir 
‘ystės biznio šešerių 
sukaktis. Puotoje da- 
• 500 asmenų iš New 

apylinkių, iš Long 
ir New Jersey. Sve- 

r viešnių priėmimui

O. Petrulienė. Kalbas pasakė 
A. Jocienė, pirmutinės kuo
pos narės R. Nedzinskienė, 
A. Brusokienė, 
nė, Gražulienė 
vitienei įteikta 
nų.

A. Kivitienė
„Amerikos
parapijos draugijų darbuo
toja; su savo vyru išaugino 
3 dukteris ir 1 sūnų; vy
resnioji duktė yra sąjungie- 
tė.

Linkime jai geriausios 
sveikatos, dar daugiau tokių 
linksmų gimtadienių!

Puotai surengti daugiau
sia pasidarbavo kuopos pirm. 
M.
A.

Tamošauskienė ir ižd. 
Jocienė.

gi I R Ė

O. P.

A.A. Julytė Adomaitytė - 
Adams, 31 metų amžiaus, 
mirė sausio 4 d. po sunkios 
ligos. Buvo pašarvota ma
mytės namuose, 64-15—56th 
Road, Maspethe.

Paliko nuliūdime savo ma
mytę Marcelę Adomaitienę, 
brolius Juozapą, William ir 
Edvardą. Gedulingos mišios 
buvo sausio 7 d. V. J. Atsi
mainymo bažnyčioje. Palai
dota šv. Jono kapinėse, Mid
dle Village, N. Y.

Laidotuvėse p a t a r n avo Į 
grab. V. R. Valantiejienė.

Maspetho lietuvių koloni
ja eina pirmyn ir pirmyn. 
Klebono kun. J. Balkūno va
dovybėje, V. J. Atsimainy
mo parapija per 7 metus 
išaugo, sustiprėjo: susilauk
ta naujos bažnyčios, veiklių 
draugijų, o šį mėnesį — nau
jos klebonijos, kuri yra tik
ras apylinkės papuošalas.

Šv. Onos jaunų moterų so- 
dalicija, įvertindama para
pijos klebono ir jo pagelbi- 
ninkų nuoširdžią darbuotę, 
sausio 19 d., sekmadienį, 
ruošia didžiules Maspetho 
parapijos naujos klebonijos 
įkurtuves, kurių graži pro-1

i r i i i i aiuziiii numinu masina — grama įvyks 5 vai. vak. pa- ... . . n .Rd.ora B.,...,, intertypą ir jos fondui pa-

NAUJAI MAŠINAI

Sausio 7 d. „Amerikos” 
naujose patalpose pirmą kar
tą atsilankė Petronėlė Šim
kienė, 
dr-jos 
rikos” 
buvo 
darbe

VALGYDINO MIRUSĮ 
ŽMOGŲ

-rs pradžioje tik viena 
"rezervuota.
losios eilės vakarie-

Jgrama, kurią vedė J.
Dainavo visa

Tel.: 8-4747

Dr. M. J. C0L5e^u buvo dainų ir kal- 
(Aukštakalnis)

148 Grand Sb^čiulis.
. Waterbury, Coca, p. Onai Mičiulienei 

vartojam Sauifts Sf lujant. Kalbėjo J. Va- 
Diathermy, Ir kitus 
kus išradimus nuo 
žemo kraujo spaudimo ir širdies ligų. ReC 
Tonsils ir odos Ilgu, s* 

pasekmžm.

ir ati- 
škiems 
ių tar- 
ižų vai
nos va
ns ne- 
rais-ko- 
idonojo 
is, An- 
o lietu-

Nors 
7 okime, 
etur ir 
ms pa- 
vaizdoje

£ kleb. kun. K. Paulio- 
. Cidabra, „Amerikos” 
. B. Laučka, P. Vil- 
s, T. Vasiliauskienė, 
nskas, F. šalinskaitė, 

“, svočia iš 
( City, V. Vaiginis,

..įčionienė,
Tel. Harrison 6-1'

B. J, SHllHlf"1011? H?1Lsarase buvo kun. N.
is (vėliau atėjo), J.

vu.-iuviu>“ ds, M. Peikus, K.
BALZAMUORskas, „N. G.” red. S.

. is, J. Šabunienė, adv.
Laisniuotas Ne^ <etaitis, adv. Vyzlens-

(Ašakūnas)

GRABORIlS

ir New Jersey 51

310 John Str" [ 
Harrison, N-

sslan, adv. Andziulai-
lell, V. Boza, A. Bukš-
P. Shultz P. Bakunas,1 ištirti.

L. Willets, 90 m. amžiaus, 
gyveno su savo seserim 
Emma, 99 m. Willets kiek
vieną rytmetį išvirdavo sa
vo seseriai kavos ir atneš
davo jos kambarin. Sausio 
3 d., jo sesuo, kaip jis pa
sakoja, jo padarytos kavos 
negėrė. Tada jis pašaukė 
vienuolę Mary Gertrude, 
kuri atėjus tuojau pamatė, 
kad moteriškė mirus. Pa
šauktas daktaras patvirtino, 
kad Emma mirus jau prieš 
kokias 4 dienas. Kadangi 
Emma sėdėjo krėsle, sudė
tomis rankomis, lyg miego
jo, tai brolis ir manė, kad 
ji miega ar šiaip ilsisi. Ir 
prie gydytojo senukas dar 
mėgino mirusiai seseriai pa
duoti kavos.

Sesuo palaidota, o brolis 
nusiųstas į ligoninę protui

1

Viename, antrame laikraš-1 gas dvasioje. Kaip toks ne- 
tyje pasisakyta prieš pianis-1 gali imponuoti laisvam lie
to Bacevičiaus parėmimą ir 
jo koncertų lankymą. Pa
grindo šiam nusistatymui su
teikė jo džiaugsmingas at
siliepimas apie Lietuvos pa
vergimą ir jo santykiai su 
Sovietų įstaigomis.

Visai teisingai. Kas lais
voje Amerikoje reiškia pa
lankumą brangios Tėvynės 
apgaulingiems u z u r p a t o- 
riams, kas atvykęs į laisvą 
šalį turi reikalo su Sovietų 
įstaigomis, kurių vadovybė 
pamynė lietuvio krauju iš
kovotą laisvę, tas neremti- 
nas, bet boikotuotinas.

Bacevičius neremtinas ir 
kitais sumetimais. Bacevi
čiui galimybę vystyt muzi
kos talentą davė laisvos 
Lietuvos įstaigos ir Lietu
vos laisvų piliečių skatikas. 
Jis naudojosi Švietimo Mi
nisterijos stipendija, jį pa
remdavo ir galimybę kon
certuoti užsienyje sudaryda
vo laisvos Lietuvos įstaigos 
ir Lietuvos pasiuntinybės.

Tuo metu, kai Bacevičiui 
reikalinga buvo medžiaginė 
ir moralinė parama, jau eg
zistavo Sovietai ir jų kon-

isulatai. Jis tada ne į juos, 
bet į laisvosios Lietuves į- 
staigas klebendavo.

tuviui ir viešai bei priva
čiai boikotuotinas.

Laisvas lietuvis, laisvoje 
šalyje, privalo būti kietas 
tiems, kurie yra kietų ir 
žiaurių metodų, bandomų 
ant 
lio,

pavergtųjų lietuvių kai- 
garbintojai.

Kregždante.

BLAIVIOS SUTIKTUVĖS

EI. Vaitekūnienė savo bu
te suruošė labai jaukias, 
malonias Naujų Metų sutik
tuves, kuriose dalyvavo 18 
asmenų — vyresniųjų ir jau
nimo. Visi linksmai šneku
čiavosi, vąišinosi ir laukė 
Naujų Metų. Triukšmo mi
nutės sulaukę, visi gražiai 
pasisveikino, linkėdami vie
ni kitiems laimingų 1941 
metų. Vakarienėje patarna
vo p; Vaitekūnienė su p. 
Stelmokiene. Gražiai pri
rengtas stalas buvo nu
krautas skaniais valgiais. 
Jokių svaigalų nebuvo — vis
kas blaiviai praėjo.

Visi 
valgė, 
čiavo. 
p. EI. 
šeimai
Būtų malonu, jei visi bro
liai 
gai 
tų.

svečiai gardžiai pa
matomai pasišneku- 
Labai esu dėkingas 
Vaitekūnienei ir jos 
už jaukias vaišes.

Maspetho Altoriaus 
pirm., artima „Ame- 
bičiulė. Drauge su ja 
„Amerikos” bendra- 
O. Petrulienė.

P. Šimkienė apžiūrėjo nau
jas patalpas,ypač naują 
raidžių rinkimo mašiną —

Taigi, jis tuo metu arba 
buvo indeferentiškas laisvos 
Lietuvos atžvilgiu arba jo 
simpatijos visada buvo rau
donųjų tironų pusėje, vadi
nasi, veidmainiavo arba jis 
žmogus be principų, pagal 
reikalą ir dar keletą kartų 
sutiktų keisti nusistatymą, 
jeigu tame matytų bet ko
kios naudos.

lietuviai taip kultūrin- 
įvairias pramogas reng- 

Ten Buvęs.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Moterų S-gos 29 kuopa 
stropiai ruošiasi prie sma
gaus laimėjimų vakaro, ku
ris įvyks sekmadienį, sau
sio 12 d., Apreiškimo para
pijos salėje. Bus žaidimai

nos kiekvienam 
kiekvienam laimėtojui, 
visuomet, sąjungiečių 
nūs užkandžiai lauks 
Nuoširdžiai kviečiami
atsilankyti. Smagus laikas 
užtikrintas visiems. Pradžia 
5 vai. vakare.

stalui ir 
Kaip 
ska- 
visų. 
visi

Už tuos visus malonumus 
įžanga tik 35 centai, o kas 
svarbiausia — visas pelnas 
skiriamas „Amerikai”.

Šv. Jono universiteto 
Brooklyne teisių fakultetas 
savo studentų skaičiumi yra 
antras Amerikoje. Harvardo 
universitetas teisių mokyk
loje turi 1248 studentus, o 
šv. Jono universitete — 1,- 
051 studentas.

Dabar patys prancūzai pri
pažįsta, kad išleisti prieš 
katalikus įstatymai buvo 
stambia priežastimi šių die
nų Prancūzijos nelaimių.

Meksikoje naujoji valdžia 
leido katalikams rodyti ka
talikiškus judomus paveiks
lus. Taip pat leido dėstyti 
katalikų tikybą privatinėse 
mokyklose.

Išrodo, kad JAV. diena 
dienon slenka į karo siaubą. 
Katalikai ir protestantai or
ganizuojasi ir siunčia Wa
shington p a r e i š k i mus, 
kviesdami saugotis karo vi
somis išgalėmis.

Vokiečiai, dėl anglų lėktu
vų puolimų uždraudė bažny
čiose laikyti pamaldas anks
čiau 10 vai. ryto.

Dženitorius, 401 Suydam 
St., Brooklyne. Teirautis pas 
V. Pūką, 87-26 —92nd St.,

rapijos salėje, 64-25 Perry 
Ave., Maspethe.

Sausio 6 d. įvyko specia
lus susirinkimas, kuriame 
išrinktos įvairios komisijos 
valgiams, programai, pa
puošalams paruošti. Prisi
deda įvairios draugijos, pa
žadėjusios stambių dovanų. 
Išsiunčiami kvietimai vi
siems parapijiečiams. Mote
rų sodalicija bus dėkinga vi
siems, kurie parems ruo
šiamas įkurtuves — shower 
party. Nebus jokio įžangos 
mokesčio, bet bus maloniai 
priimamos dovanos ir au
kos.

Šv. Onos sodalietės jauna 
draugija, jau turi 30 narių 
ir k iekviename susirinkime 
susilaukia naujų narių. Drau
gija daug veikia labdary
bės srityje. Per Kalėdas ke
liolika neturtingų šeimų ap
dovanojo maistu ir pinigais. 
Kalėdų antrą dieną par. mo
kyklos vaikučiams suruošė 
gražią pramogą ir juos gau
siai audovanojo.

Draugija pasiryžusi daug 
veikti parapijos gerovei, 
ypač labdarybės srityje. Ji 
dar daugiau veiks, susilauk
dama didesnės paramos. 
Draugija tiki, kad ruošia
mos parapijos klebonijos į- 
kurtuvės sausio 19 d. pra
eis gražiausiu pasisekimu.

O. B.

remti paaukojo 3 dol.
Nuoširdus ačiū p. Šim

kienei, kuri visada taip šir
dingai remia „Ameriką”.

Brooklyno automobilių sa
vininkai raginami vartoti 
naujus 1941 metų automo- 
biliaus numerius ir 
mus.

Gaila, kad Bacevičius, gy
vendamas Prancūzijoje, neį
stengė pastebėti ir pasimo
kyti kaip prancūzas prisiri
šęs prie laisvės ir nepri
klausomybės. Koks nykštu
kas tautinės sąmonės at
žvilgiu muzikas Bacevičius, 
palyginant jį su Paderevs- 
kiu. 
bės,

leidi- giją 
nam

Muzikas be asmeny- 
muzikas, pamėgęs ver- 
ir nusilenkiąs raudo- 
čebatui, — tikras uba-

S)

DIDIS ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- 

didelis.nomis Pasirinkimas
BEDROOM SETS — PARLOR
COUCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENfi IR SCNAI

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

Tel. EVergreen 7-1645

kauliukaiSy brangios=dova- Woodhaven, N. Y---

Brooklyno Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Annakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

4*—-—.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

*

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

------f

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

PAGERBĖ KIVITIENĘ

Sausio 3 d. Mot. S-gos 
30 kuopos narės suruošė kp. 
vicepirm. Ant. Kivitienei pa
gerbti netikėtą puotą. Tai 
įvyko jos namuose, gimta
dienio proga. Susirinko gra
žus būrelis narių. Vakarą 
pradėjo malda ir sveikini
mo kalba pirm. M. Tamo
šauskienė. Programą vedė

p
§ 
p
p P

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

įo;o;o;oio

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

+
Lie. No. L-886

Tel. Stagg 2-4409 Tel. Virginia 7-4499

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

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

F. W. SHALINS 
(šallnskas)

Laisniuotas Graborius

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. V AL ANTIE JUS
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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SMAGUS LAIMĖJIMŲ VAKARAS iš nuteistųjų Šimaičio, Garš- ATIDUOKIME SAVO TAUTAI DUOKLĘ
Sausio - January jį

Rengia
Moterį/ Sąjungos 29 kuopa

Sekmadienį, Sausio 12 d., 5 vai. vak
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 
o. 5 ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y

Programoje: žaidimai kauliukais, bran
gios dovanos, užkandžiai.

Bilietas — 35c Pelnas — „Amerikai”

LIETUVOJE NUTEISTI AMERIKIEČIAI
Liepos mėnesį Kaune ko

munistų policija suėmė lie
tuvių amerikiečių įsteigto 
„Drobės” fabriko vadovy
bę, kurios nariai apkaltin
ti nusižengimu „liaudies” ge
rovei. Lapkričio mėn. jiems 
įvykdytas teismas. Čia pa
duodame ištisai „Tarybų 
Lietuvos” aprašymą, kaip bu
vo kaltinti ir nuteisti žmo
nės, vien tik todėl, kad iš 
fabriko kasos jie pasiėmė 
savo uždirbtus pinigus:

„Lapkričio 30 d. Kauno 
apygardos teismas sprendė 
buvusių „Drobės” akcinės 
bendrovės savininkų bau
džiamąją bylą. Į kaltinamų
jų suolą pasodinta dešimts 
žmonių: „Drobės” bendrovės 
pirmininkas Jurgis Žiugžda, 
valdybos sekretorius, Pijus 
Norkus, kasininkas Jurgis 
Garšva, reikalų vedėjas Juo
zas Šimaitis, valdybos narys 
Julius Zoštautas, revizijos 
komisijos nariai arba ak
cininkai Antanas Slavickas, 
Povilas Vaitekūnas, Feliksas 
Lapinskas, Pranas Strimas

su-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOjjAl KAIP 
---------------------------bent rinko? 

valandos: j ja nepatenkintų.
R—in rvtn meną,

t šerti!

vos, Žiugždos, Norkaus, Sla
vicko, Vaitekūno, Strimo ir 
Bernotienės lygiomis ir so
lidariai. Vekselius, išduo
tus akc. b-vės „Drobės” 
teisiamiesiems, pasiųsti val
stybiniam tekstilės trestui”.

Bylos aplinkybės aiškiai 
rodo, kad sovietiškasis teis
mas vadovavosi tiktai kerš
to sumetimais prieš apiplėš
tuosius „Drobės” bendrovės 
savininkus. Jie išsiėmė tik
tai jiems priklausančius di
videndus ir tantjemas, o ne 
fabriko pinigus, tad čia jo
kio neteisėto akto nebuvo. 
Bet sovietiškiems teismams 
rūpėjo ne teisėtumas, o tik 
terštas. Pagaliau, kokio tei
sėtumo galima laukti, iš oku
pantų, kurie kaip plėšikai 
naktį užpuolė Lietuvą, atė
mė iš jos laisvę ir visą tau
tą uždarė kalėjiman, pasta
tydami Paleckius, Gedvilas 
ir kompaniją to kalėjimo 
sargais.

Okupantai ne tik atėmė 
iš savininkų sunkiai Ame
rikoje uždirbtą dolerį, ku
riuo jie padėjo atstatyti su
naikintą Lietuvos pramonę, 
bet dar sugrūdo į kalėjimą. 
Visi šie komunistų nuteis
tieji plačiai žinomi Brook
lyne.

Lietuvai Gelbėti Fondui va
jaus metu sukelta $1,800.00. 
Bostono rajonas stovi pir
moje vietoje. Pažengė į prie
kį Chicagos ir Pittsburgh© 
rajonai. Iš kelių rajonų dar 
nieko negirdime. Sukruskime 
— tauta mus šaukia!

centrą prisiųs- 
šimtai dolerių. 
Gelbėti Fondą 
$1,800.00.

nys iš to miesto aukojo: 
Mr. & Mrs. Chas.
$1. F. Narbutas iš Chicago 
pridavė savo auką — $1, o 
Andrius ir Elzbieta Radze- 
vičiai $2.00. Petras Gūd
žius iš Melrose Park, III., 
prisiuntė $5.00. R. Sobut iš 
St. Louis, Mo., aukojo $3. 
A. Laučienė, Milwaukee, 
Wis., atsiuntė $2.00.

Pittsburgh, Pa., rajono 
kvotą pastūmėjo pirmyn šv. 
Vincento parapija, kurios 
klebonas kun. J. Vaišnoras 
Lietuvai Gelbėti Fondui at
siuntė duosnių lietuvių su
dėtą sumą — $121.12.

Philadelphia, Pa., rajono 
veikėjai nesnaudžia. Savo 
kvotoje jau turi $327.27. Dar 
šimtinę sukels — ir kvota 
bus baigta. Kun. I. Zimb- 
lys, šv. Jurgio par. klebo
nas, prisiuntė toj parapi
joj dar daugiau surinktų au- 

| kų — $17.75.

New Yorko rajone darbai 
eina visu frontu. Rengia
masi padaryti didelį siur- 
pryzą. Ligšiol iš to rajono 
tėra prisiųsta į centrą $60. 
Bet kai prisius, tai visi nu
stebsime. Niagara Falls, N. 
Y., mažytė kolonija, anuo 
kartu prisiuntė $13., ir da
bar per kun. dr. K. Matu
laitį dar pridėjo $2.00, tuo 
būdu to miesto lietuviai su
dėjo $15.00 ir dar daugiau 
žada.

J. Karalius iš Baltimore, 
Md., savanoriai 
$1.00, pradėdamas 
jų tame mieste.

Iš tolimo Los 
CaL, miesto prel.
jauskas prisiuntė Petro Mik
nos vieno dolerio auką. Anuo

Dorrell
DR. JOHN WALUK

161 No. 6th Street

8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare
U? fv±s ^Aiių likimas.lei. -Evergreen^1*1“

^Dos. Jio 12 d. Lietuvos gy- 
9—12 ryte ams buvo įsakyta 

i” 25 atstovus į So- Penktadieniais uijJ " , , , .
TeL EVercreen l^ąjUngOS tautybių TU 

--------r 10 atstovų į Vy 
----------Tarybą. Visas kraš 

ivo paskirstytas į ati 
įas „rinkimų” apy 
i. Kandidatų išstaty 

tiek, kiek reikia at 
— 35.
aiausia, kas valdė rir 

Brooking komisijas. Skaitj 
laloniam dėmesiui gž 

-^pranešti, kad komis 
e®®«®<^<s)WĮrsžepirmininkais ir sel 

Tel. EVergreen 4-7142 įįs paskirti štai koki

SALDAINIŲ PAL0C1US liaudies" geriaus 
GERIAUSIOS RŪŠIES aališok, Baršak, Ša 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate šprpphn-
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausia! olKUVSKij, jseieuiv
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonoj, Ecjjvkin, Chaja Špoj, Ko 
riaušių bravoru. Parengimams priimami užsakymai RBrįj KotleriS Kacas Dra1 

JUOZAS GINKUS Volosenkov, Lazunč 
495 Grand Street, Brooklyn, $u voro v, Aronin, Cig

Sovrigin, Gelman, Mi 
-osman, Rizman, Zt 

tvt . rr . r? it*, ič, Kudkov, StepanoJMauja 1 eismui Santvarka Lietui Goidbergienė, Obra

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

Tel. STagg 2-7177

219 So. 4th

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

ADVOKATAS

Street,
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Kalėdų šventės nėra pato
gus laikas vajams ir rink
liavoms. Tačiau Lietuvai 
Gelbėti Fondo vajus žymiai 
pasivarė į priekį. Per šven
tes į Fondo 
ta per penki 
Tai Lietuvai 
paaugino iki

Ligšiol Bostono rajono (į 
kurį įeina Mass., R. I., N. H., 
valstybės) dar niekas ne
pralenkė. Šis rajonas jau 
turi surinkęs Fondui $755.75. 
Jį šiomis dienomis žymiai 
paaugino Aušros Vartų pa
rapijos žmonės (Worcester, 
Mass.) kurie per savo kle
boną kun. K. Vasį prisiun
tė centrui $186.00, pabrėžda
mi savo laiške, kad lengvai 
sukels iki dviejų šimtų do
lerių. Prisidėjo ir Cambridge, 
Mass., lietuvių parapija, ku
rios klebonas kun. P. Juš- 
kaitis prisiuntė Fondui $16, 
pažadant, kad netrukus ir 
visa kvota bus išpildyta.

Chicagos rajonas jau turi 
Lietuvai Gelbėti Fondui 409 
dol. ir 29 et. Kvotą žy
miai pavarė pirmyn Fede
racijos 19 skyrius Brighton 
Parke, kuris per prakalbas 
šio vajaus metu surinko 109 
dol. Praėjusį rudenį tas 
pats skyrius taip pat per 
prakalbas Fondui surinko ir 
centrui pridavė $71.60. Gary, 
Ind., lietuviai per prakalbas 
sudėjo $11.20; atskiri asme-

———— -eršin, Gukalov, Chai
prasikaltę. Kommįrg, Klepikov, Beiki 
tas burbulas visai smkov, Salamovič, Mt 

------- o, Kvasinkov ...
Kings County 1 galima dar ke 

Brooklyne, turi ger, tiek . Pavardži^ I 
rengtus kambarius ■ Panaudojant k 
gomis sergantiems, stalino vergai v 

” .etikės. Jie vis skeli 
Sausio 12 d„ Jėyeįuvos nau(jįs p. 

do šventėje, Šventį.
draugija Brooklyne —4* — 
dijo programą, hisarų tarybos pir 
„Church of the Aia neseniai pripažii 

 nūsų laikinais sunl 
Suomijoje miestlaudoiasi visa arm 

draustas bet koletų”. Taigi, p; 
mas gatvėse: negd—ta “ * 
. j • 5 ii v 1 UdZilo LcL Vlvbdl. Htoti skambalų tenkintl)

lų ir prakalbų gat. damas į žmo 
niinąp |sWĮmus, kad pra

____  tautk& vėliava i 
iraustas giedoti Li< 

Amerikoje svetiivvKma.?,, Gedvih 
rašyta 4,720,282. fė:
nuospaudos dabarvėliava ir tūi 
ingtone. vo senojo režimo

Kaunas. —Okupuotoje Lie
tuvoje panaikinti ligšiol vei
kusieji baudžiamosios ir ci
vilinės teisės įstatymai. SS 
SR aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininko Kali
nino įsakymu, Lietuvoje į- 
vesti šie SSSR kodeksai: 
baudžiamasis, baudžiamasis 
procesinis, civilinis, civilinis 
procesinis, darbo įstatymų 
kodeksas ir santuokos, šei
mos ir globos įstatymų ko
deksai. Naujieji sovietų ko
deksai įsigaliojo nuo gruo
džio 1 d., nors tas visą gy- 

, venimą apimąs įsakymas 
paskelbtas ircn o^uo-

būdami „Drobės” bendrovės 
valdybos nariais, revizijos 
komisijos nariais, tarnauto
jais, be to, iš anksto susi
tarę ir bendrai veikdami, 
žinomai kenkdami pavestam 
jiems rūpintis bendrovės rei
kalui, numatydami, kad ben
drovė gali būti nacionalizuo
ta, neturėdami tam teisės, 
išėmė iš bendrovės kasos 
sau ir kitiems 338,389 litus, 

kuo didžiai pakenkė ben
drovės turto reikalui,
silpnino jos finansinį pajė
gumą ir padarė jai nuosto
lių.

Valstybės tekstilės tres
tas patiekė 338,389 litų ci
vilinio ieškinio.

Apygardos teismas nu
sprendė :

Juozą Šimaitį, 54 metų 
amžiaus, Jurgį Garšvą, 63 
metų amžiaus, Jurgį Žiugž
dą, 55 metų amžiaus, Julių 
Žostautą, 50 metų amžiaus, 
nubausti kiekvieną po pus
antrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo su B. St. 28 ir 30 

...... fifetea—_ . ati
mant civilines ir garbės tei
ses), bet atskaityti kiekvie
nam po tris mėnesius, at- 
kalėtus iki teismo; ir dar 
juos laikyti kalėjime po vie
nerius metus ir tris mėne
sius. Praną Strimą, 62 me
tų amžiaus, nubausti viene- 
riais metais paprastojo ka
lėjimo, bet jam irgi, įskai
tyti į tą bausmę iki teismo 
atkalėtus tris mėnesius; Pi
jų Norkų, 57 metų amžiaus, 
Antaną Slavicką, 56 metų 
amžiaus, Povilą Vaitekūną, 
52 metų amžiaus, Mariją 
Bernotienė, 47 metų am
žiaus, nubausti kiekvieną po 
vienerius 
kalėjimo, 
bausmės 
jeigu jie 
nenusikals; Feliksą Lapins
ką, 55 metų amžiaus, ištei
sinti.

Atiteisti iš Juozo Šimai
čio, Jurgio Garšvos, Juliaus 
Zoštauto, Jurgio Žiugždos, 
Pijaus Norkaus, Antano Sla
vicko, Povilo Vaitekūno, 
Prano Strimo ir Marijos 
Bernotienės solidariai val
stybiniam tekstilės trestui 
259,088.

Teismo išlaidas išieškoti

Angelij Karalienes 
Parapija

«ęgrmuinnr Raweroju 1 ROA-h.w . va; rara
Ir Marija Bernotienė. s^r- padariniais (t.y.

Sodaliečių veikla

Svarbus susirinkimas 
vyks sausio 16 d., 8 vai. 
vak., parapijos salėje. Ne
pamirškite atsilankyti.

Sekmadienį, sausio 19 d., 
per 9 vai. mišias narės ben
drai priims komuniją. Visos 
sodalietės kviečiamos susi
rinkti 15 min. anksčiau.

i-
prisiuntė 

fondo va-

Angeles, 
J. Macie-

Veik visi kaltinamieji yra 
buvę siuvėjai, Amerikos lie
tuviai, Lietuvoje sukūrę 
„Drobės” akcinę bendrovę, 
įsigijo namus, dvarus ir ki
tokius turtus.

Trumpai bylos turinys 
toks: šiemet nuo birželio 
15 iki liepos 20 d. kalti
namieji iš įmonės kasos iš
mokėjo neteisėtai sau ir ki
tiems tos bendrovės akci
ninkams dividendo ir tant
jemų grynais pinigais 338,- 
389 litų, o likusiems neiš
imtiems pinigams išdavė 
b-vės neterminius vekselius 
163,000 lt.

Padarius tardymą ir eks- 
pertyzą konstatuota, kad 
bendrovės akcininkams pri
klausą dividendas ir tant
jemos iš karto nebuvo iš
mokama, o užrašomi jų var
du sąskaitose paskolų kny
goje. Tose sąskaitose per 
eilę metų susidėjo didelės 
sumos ir būdavo naudoja
mos nedidelėmis sumomis, o 
po birželio 15 d. staiga di
deles pinigų sumas išsiėmė.

Tardymo metu kaltina
mieji apie 60,000 litų grą
žino.

Kaltinami tuo, kad vieni

metus paprastojo 
bet juos nuo šios 
lygtinai atleisti, 
per dvejus metus

Komitetas smarkiai dirbai 
„sniego baliui”, kuris įvyks 
vasario 1 d., 8 vai. vak., 
par. salėje. Šokiams gros 
gerai žinomas orkestras. Į- 
žanga iš anksto 35c., prie 
durų 40c. Visiems užtikrin
tas linksmas vakarėlis. Bi
lietus galima gauti pas so- 
dalietes.

1941 metams į valdybą iš
rinkta Agneta Vasauskaitė 
— pirmininkė; Anelle Legei- 
kaitė — vicepirm.; Aldona 
Mykolaitytė — prot. rašt.; 
Ona Vizgirdaitė — fin. rašt. 
Dvasios vadas kun. J. Lau- 
rynaitis yra ir iždininkas.

Geriausio pasisekimo nau
jai valdybai, kad Dievas pa
laimintų visų darbą, drauge 
ir dvasios vadų, kurie su 
mumis taip gražiai dirba.

Sveikinu savo sesutę Ame- 
lią ir John Kulegan, kurie 
apsiveda sausio 9 d. per 10 
vai. mišias Angelų Karalie
nės bažnyčioje. Linkiu lai
mės ir pasisekimo.

Agnes Vasauskaitė, pirm.

ateinantį trečiadienį, dėlto 
nepamirškite a t s i 1 a nkyti. 
Daug ką galite laimėti, krep
šinio žaidimo pasižiūrėti ir 
pasilinksminti.

Kunigai pradėjo parapi
jiečių lankymą. Kur ir ka
da lankysis, bus pranešta 
kiekvienam laišku.

Mūsų klebonas žadėjo šį 
sekmadienį pranešti metinę 
parapijos apyskaitą. Apy
skaitoje parodys kaip para
pija tvirtėja, kokia jos da
bartinė finansinė padėtis.

LAIMĖJIMAI, BASKETBALL, ŠOKIAI
Kiekvieną Trečiadienį

GRAND PARADISE SALEJE 
Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N.

Šį sekmadienį yra metinė 
šv. Vardo draugijos šven
tė.

Mūsų parapijos šv. Vardo 
draugijos nariai eis bendrai 
prie Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Svarbu, kad visi na
riai ir geros valios parapi
jos vyrai kartu eitų prie 
Dievo stalo tą dieną.

Labai būtų malonu, kad 
mūsų parapijos jaunuoliai 
irgi eitų bendrai prie šv. 
Komunijos tą dieną.

Rengia
Angelu Karalienes Par. Jaunimo Klubas

Pradžia 8 vai. vak Bilietas 35c

Antras Vakaras — Sausio 15 d

Praeitą trečiadienį mūsų 
parapijos jaunimo klubas 
buvo surengęs laimėjimų ir 
pasilinksminimo vakarą, 
Grand Paradise salėje. Žmo
nių buvo daug. Apie 10 vai. 
buvo krepšinio žaidimas. Mū
sų jaunuoliai gerai pasiro
dė. Panašus vakaras bus

Prelatas rašo, 
daugiau iš ten

žinių ir iš vi-

dan $20.00. 
kad bus ir 
aukų.

Laukiame
sų kitų rajonų. Subruski- 
me lietuviai, nes didieji tau
tos reikalai šaukiasi mūsų 
paramos!

Leonardas Šimutis,
ALRKF ir LGF sekr., 

2334 S. Oakley Ave., Chicago.

Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje gruodžio 29 1:30 
vai. popiet kun. J. Aleksiū- 
nas sutuokė Eleną Nuoba- 
raitę su Antanu Vaitkum iš 
Montreal, Canada. Naujais 
vargonais grojo varg. P. A. 
Dulkė. Šliubo metu solo 
gražiai giedojo Marijona 
Žemaitytė, pritariant varg. 
P. A. Dulkei. Pabroliais bu
vo: Albertas Nuobaras su 
Terese Kiriakides; Victor 
Nuobaras su Irene Brown; 
August Zimmerman su El. 
Brazauskaite; Albinas Gra
mas su Aldona Abraityte; 
Al. Chiterio su Adele Gra- 
maite ir Stanley Smith su 
Jane Muench. Svotu buvo 
M. Bieliauskas, svočia — EI. 
Pekienė, kurios skanus, di
delis tortas puošė garbės 
stalą. Grand Paradise salė
je vestuvių pokylyje daly
vavo apie 200 žmonių Sve
čių tarpe buvo kun. J. Alek- 
siūnas, kun. J. Laurinaitis 
ir kun. K. žvirblis, dominin
konas. . Varg. P. A. Dulkė 
jaunavedžius apdainavo ati
tinkamomis dainomis.

Jaunavedžiai išvyko į Mon
treal, Canada, kur jų lau
kė antras 
Lauksime

vestuvių pokylis, 
jų sugrįžtant.

Dalyvavęs.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno vyskupijos cho
ras, mons. L. Bracken vado
vaujamas, koncertuos sausio 
16 d. Brooklyn Academy of 
Music salėje. Šis choras yra 
žinomas ir lietuviams, nes jis 
jau du kartu koncertavo An
gelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje.

Katalikų radijo valanda 
šiandie perduodama per 106 
stotis.

New Yorko dienraščiai sa
ko, kad New Yorko miestas 
yra lizdas ir centras visokių 
prieš šios šalies santvarką 
nenuoramų.

Šį pavasarį bus atidarytas 
į Rockaway Beach naujas 
viršutinis geležinkelis.

Brooklyn© rabinų 
prisipažino, kad

Vienas
Wechsler, 
žydai labai palaiko komu
nistus ir tik žymiai dedasi 
prie komunistų, 
sergsti savuosius, 
pamatytų, kokią 
klaidą.

Jis per- 
kad tie 

jie daro

Meksikos policija uždrau
dė gatvėse vartoti sveikini
mus „Heil Hitler”.

džio 1 d. Tad teismai ne
turėjo galimumo su nau- ■ 
jais įstatymais net susipa- puošė, 
žinti, nekalbant jau apie pa-Į 
čius gyventojus. Faktiškai, 
šie naujieji sovietų įstaty
mai įsigalioja net su užpa
kaline data, nes visi spren
dimai baudžiamose ir civili
nėse bylos, kurie padaryti 
einant Lietuvos ligšioliniais 
įstatymais, bet neįvykdyti 
iki sovietinės valdžios įve
dimo, negali būti vykdomi.
Šios bylos turi 
grąžinamos 
kaip žinoma, pagal sovietų 
įstatymus bausmės yra la
bai pagriežtintos.

Tuo pat metu pagal nu
rodymus 
tvarkyta 
tvarka, 
teismų 
liaudies 
dabar rinks neseniai paskir
ti vad. miestų., apskričių ir 
valsčių vykdomieji komite
tai, kurie susideda išimtinai 
iš komunistų arba jų pa
taikūnų. Tokiu būdu ir tei
sėjais galės būti tiktai ko
munistai arba komunistų 
partijos kontroliuojami žmo
nės. Prie vad. liaudies teis
mų sudaromas „liaudies ta
rėjų” kolektyvas, kurio na
riai bus renkami viešuose 
susirinkimuose. Antroji in
stancija bus apygardos teis
mas, kurių nustatyta 5: Vil
niuje, Kaune, Mariampolėje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Apygardos teismų pirminin
kus ir narius „rinks” so
vietų Lietuvos aukščiausioji 
taryba, kuri pati buvo iš
rinkta, okupacinei raudona-> 
jai armijai atėjus Lietuvon. į

Šiemet Coney Island mau
dynės bus pailgintos 1,400 
pėdų.

būti dar 
teismams. O,

iš Maskvos per- 
visa teismų san- 
Vieton apylinkių 

įvedami 
teismai.

vadinami
Teisėjus

. e vargšai! Lietu 
Okupuotoje j įr nesvajojo a 

jau pritrūko statylnkų režimą, kai 
džiagos. Valstybkos himną giedoti p 
binių medžiagų Tas pat ir su tris| 
trestas išleido jsiradimu. 
kad norintieji pir v 
čerpių, koklių, j^vai tarnaujanti „L; 
drenažo vamzfiiy‘usio /• bara s; 
ti specialias pa?nl“s Paka‘‘k“ da 

. \ .v , L kam jie dainuoja 
miestuose is fc.etuviška8 dainas, k 
valsčiuose ir b: bakūžė samanota” 
valsčiaus viršaičių, garsas nuo rubėžiat 
mo remontui ar krąinos netinkančios 
kalinga medžiaga liaudžiai ir lietu 
pirkti be tokio p# turįs būti išvaly 

_________ okių dainų.
■grumstai tyčiojasi 

HAvemeyer Hams brangių danų 
RALPH EI "Orųc ir Patri0‘ir 
rATnroiilkęs Brooklyne Da 
T U 1 UUKArėnui paminklo sts 

65-23 GRAND komitetas kviečia 
MASPEia^tam tarnaujantį < 

—clvvauti rengiamos ] 
----------------- -s programoje! Kuri 

Pirkit Anptuviškas atsparuma 
LISAUSKO lflas tautos nieki 

KOMPAMI' ___4.__
(Kleen Kol 0* tik mirė Paryš 
306 Union * Bergson, 81 m 

Brooklyn, S?, i žy™ iausių Prane 
Tel. EVergreen iįllosoN’ i>Fmetlsv 
--------- ° .jus, Prancūzijos ak: 

- _______ narys.
LIETUVI&gson jaunystėje t 

n r r TCP i!amos m a t erialist 
K L D i U Kulėžiūros atstovas.

BAR & filiui jis pradėjo dc 
Gaminam valgjkl;°™s pažinimu 
niško ir Dievo. Jis
Čia taip pat 25 metus, nuo Z 
Amerikos išdirb||3932 m., gilioms st 
portuotų degtini. prįeg keleris metu;

vynų ir gero k Rko aiškiai tikil 
JOSEPH Z$ir priėmė katalik 

Savinlnk%enįaį BergSOn artir 
411 Grand S5. draugui, Jacques 
Brooklyn^, rašytojui ir filos< 

pareiškęs:

Ir 5 paskutiniai „Chris
tian Front” nariai, suimti 
pereitais metais, išlaisvinti, 
kaip niekuo prieš valdžią ne-1
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